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Examensarbete i logistik för civilekonomprogrammet, 30 hp. Kurskod 4FE05E, 
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Författare  Filip Nyman och Jonas Westman 

Handledare  Peter Berling 

Examinator  Helena Forslund 

Titel  Förbättrad försörjningskedja med hjälp av materialplanering – En 
fallstudie hos PEAB 

Bakgrund Johan Andersson som är inköpschef på PEAB menar att det finns 

förbättringsmöjligheter för beställningsprocessen av betong. 

Informationsflödet i hela försörjningskedjan, som består av PEAB, 

Swerock och BASF, är bristfällig som enligt parterna leder till 

kapacitet- och ledtidsproblem i försörjningskedjan.  

 

Syfte Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur 

beställningsprocessen av betong ser ut i försörjningskedjan, samt att 

lokalisera vilka delar i processen som har förbättringspotential med 

avseende på information-, kapacitet- och ledtidsproblem. 

Även att undersöka vilken materialplaneringsmetod som är mest 

lämplig i försörjningskedjan under de nuvarande förutsättningarna och 

om någon förutsättning måste ändras för att en implementering ska vara 

genomförbar. Likaså är syftet att undersöka vilken inverkan den 

eventuellt nya materialplaneringsmetoden får på försörjningskedjan.  

 

Metod Med utgångspunkt ur en fallstudie använder författarna ett positivistiskt 

synsätt med ett deduktivt angreppssätt. För att analysera fram en ny 

lämplig materialplaneringsmetod använder författarna en 

mönstermatchningsmetod.  

Slutsatser   Det återfinns förbättringspotential i försörjningskedjan med hänseende 

på informationsflödet. För att den valda täcktidsplaneringen ska kunna 

implementeras i försörjningskedjan måste några av de nuvarande 

miljöplaneringsfaktorerna ändras.   
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1 Inledning 

Inledningskapitlet börjar med att ge en beskrivning över de företag som uppsatsen 

berör och vilken relation de har till varandra. Därefter ges en förklaring av hur 

information påverkar en försörjningskedja. Den teoretiska förklaringen övergår 

sedan i att förklara vad materialplaneringsmetoder är, för att sedan avsluta en 

diskussion där uppdragsgivarens problem åskådliggörs. 

 

1.1 Företagsbeskrivningar 

1.1.1 Peab 

År 1959 grundades PEAB av de båda bröderna Erik och Mats Paulsson och har i 

dagsläget en operativ omsättning på ca 40 miljarder kronor med 15 000 anställda i 

Sverige, Norge och Finland. PEAB är ett bygg- och anläggningsföretag som idag är 

ett av de största på den nordiska marknaden. Koncernen är hierarkiskt uppbyggd med 

en ledning i toppen följt av supportfunktioner som t.ex. Human Resources, Miljö och 

Inköp & Logistik. Därefter har PEAB delat upp företaget i fyra olika divisioner; 

Industri, Anläggning, Bygg samt Fastighetsutveckling. (Andersson, Inköpschef 

PEAB) 

 

Figur&1&(&Illustration&över&PEAB(koncernens&organisation&
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Utifrån dessa fyra divisioner har PEAB olika bolag för varje affärsområde. Industri 

divisionen har t.ex. Swerock AB som är producent av fabriksbetong samt 

Lambertsson som hyr maskiner och dylikt. PEAB Industri omsätter årligen ungefär 11 

miljarder och då säljer dessa neutrala varumärken som Swerock 75 % till externa 

kunder och 25 % internt. PEAB köper även av externa leverantörer eftersom att de 

inte är lokalt förankrade överallt i Sverige.!

1.1.2 Swerock 

Swerock ingår som tidigare nämnt i samma koncern som PEAB och är verksamma 

inom Grus & Berg, Transport & Maskin samt Fabriksbetong. Inom Fabriksbetong är 

företaget en av Sveriges största leverantörer med sina omkring 40 fabriker uppdelat i 

tre regioner; nord, Stockholm samt syd. Likaså strävar dem efter att bibehålla den här 

positionen genom att anpassa sig efter kundens behov och alltid hålla en hög kvalitet 

och ha snabba och säkra leveranser. Deras kvalitetsarbete har lett till att samtliga 

fabriker inom företaget är produktcertifierade av Betong och Ballastcertifiering AB 

(BBC) samt Vattenfall Utveckling AB Certifiering (VUC). 1 

 

Betong består b.la av sand, grus, sen, cement och vatten och därmed är Swerock 

relativt självförsörjande.2 Dock ingår även andra beståndsdelar som inte de själva kan 

tillhandahålla, såsom betongtillsatsmedel, och dessa måste de köpa in av olika 

leverantörer. Swerocks största leverantör av betongtillsatsmedel är BASF. 

(Andersson, Inköpschef PEAB ) 

 

1.1.3 BASF Construction Chemicals  

BASF Construction Chemicals (BASF CC) är världsledande av kemiska koncept och 

formuleringar till kunder inom byggbranschen. De tillhör den multinationella 

koncernen BASF som även de är marknadsledare, då inom specialkemi. Vidare 

försöker BASF CC ständigt utveckla nya koncept och bibehålla sin ledande position 

på marknaden. Detta har lett till att BASF CC för omkring ett år sedan har ett eget 

betonglaboratorium. 3 

 

                                                
1!http://www.swerock.se/sv/Om3oss/Vara3verksamhesomraden/!!
2!http://www.swerock.se/sv/Betong1/Vad3ar3betong/!!
3!http://www.basf3cc.se/SV/Pages/default.aspx!!
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1.2 Bakgrund 

Innan en beställningsprocess startar måste det råda ett behov hos en kund, det kan 

antingen röra sig om en önskan om lagerpåfyllnad eller direkt behov av material till 

en tillverkningsorder. Efter att behovet har inkommit behandlas det i en 

materialplaneringsfunktion som fastställer parametrar såsom önskad kvantitet och 

leveranstidpunkt. Därefter sammanställs önskan i en rekvisition eller liknande 

dokument som skickas vidare till en inköpare som verkställer den önskade 

anskaffningen. Inköparen söker i sin tur efter en lämplig leverantör och kontaktar en 

säljare för att lägga en beställning på det önskade företaget. Om en överenskommelse 

nås går ärendet vidare till en orderbehandlingsfunktion som registrerar ordern och 

reserverar material. En materialhanterare har hand om det behov som ordern avser 

och denne säkerställer att rätt material finns hemma för leverans vid rätt tidpunkt. 

Slutligen tillverkas det som behovet avser och en utleverans sker. (Mattsson 1999) 

Informationsflödet för den teoretiska beställningsprocessen åskådliggörs i 

nedanstående modell: 

 
Figur&2&(&Informationsflöde&vid&traditionellt&sätt&att&genomföra&beställningar&(Matsson&1999a)&

 

Under de senaste decennierna har det skett en ökad förståelse för hur pass viktigt det 

är att samarbeta med andra organisationer i försörjningskedjan. Rätt utnyttjat kan det 

leda till signifikant högre vinster för de inblandade parterna. Detta har i sin tur lett till 

att det tidigare bristfälliga informationsutbytet har förbättrats. Enligt Geunes och 
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Pardalos (2005) har det i ett flertal studier påvisats att 70 % av alla implementerade 

affärssystem inte lever upp till det värde som investeringen var tänkt att generera. 

Geunes och Pardalos (2005) menar att den här höga graden av misslyckande beror på 

att företagen inte drar nytta av informationen på rätt sätt som affärssystemet 

genererar. (Geunes & Pardalos 2005) 

 

Bourland, Powell och Pyke (1996) påtalar även de vikten av att rätt information 

delges i försörjningskedjan. En leverantör kan med hjälp av rätt efterfrågeinformation 

reducera lager eller förbättra pålitligheten av sina leveranser. De menar att det även 

går att uppnå dessa två punkter kombinerat. Om leverantören är mer pålitlig kan 

kunden i sin tur reducera sina lager. (Bourland et al. 1996) 

 

Själva begreppet materialplaneringsmetod definierar Mattsson (1999b) som de 

planerande materialflödesaktiviteter som avser vilka kvantiteter och vid vilka 

tidpunkter material ska överföras från försörjande till förbrukande enheter i 

försörjningskedjan. Materialplaneringens grundproblem är dock huruvida det ska 

fastställas den mest optimala kvantitet och leveranstidpunkt på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Varje materialplaneringsmetod har därmed en viktig funktion i att ge 

vägledning och förklaringar på tre grundfrågeställningar: 

 

• Orderkvantitetsfrågan!–!Hur!mycket!ska!beställas!från!extern!leverantör!

och!hur!mycket!ska!egentillverkas!utifrån!order?!

• Leveranstidsfrågan!–!När!ska!inleverans!av!en!inköpsorder!eller!

tillverkningsorder!ske!till!lager!eller!direkt!till!verkstad/kund?!

• Starttidsfrågan!–!När!ska!utläggning!av!inköpsorder!till!leverantör!ske!

respektive!när!ska!tillverkningsorder!startas?!!

 

För att finna en lämplig materialplaneringsmetod måste planeringsmiljön beaktas. 

Med planeringsmiljö menas de förhållanden som planeringen avses påverka och som 

skapar möjligheter och begräsningar för planeringen. Planeringsmiljön i sin tur 

karakteriseras av ett antal miljöfaktorer som påverkar valet av lämplig 

planeringsmetod och förutsättningarna för att metoderna ska fungera effektivt. 

Ordersärkostnad är ett exempel på en miljöfaktor. (Sveriges Mekanförbund 1987) 
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Tersine (1994) beskriver ett företags kapacitet som dess förmåga inom en avdelning, 

fabrik, arbetskraft, lager eller utrustning. Att planera sin kapacitet innebär att företag 

planerar hur mkt arbetskraft och resurser som kommer att gå åt vid en given tidpunkt. 

Schönsleben (2007) menar att oplanerad kapacitet kan leda till att den inte är 

tillräcklig för att möta antalet order och bidra till längre ledtider. Schönsleben (2007) 

beskriver att kapaciteten kan skapa flaskhalsar som börjar med att antalet order ökar, 

vilket leder till större belastning på fabriken. Det innebär längre väntetid i 

produktionen samt att den aktuella ledtiden förlängs och leveransdatum förskjuts. 

Schönsleben (2007) och Tersine (1994) påpekar att kapaciteten har en direkt inverkan 

på kundservice eftersom att om den inte är tillräcklig kan leda till längre ledtider samt 

utebliven leverans. 

 

Johan Andersson som är inköpschef på PEAB menar att det finns 

förbättringsmöjligheter för beställningsprocessen av betong. Informationsflödet i hela 

försörjningskedjan, som består av dem tre aktörerna PEAB, Swerock och BASF, är 

bristfällig vilket leder till kapacitet- och ledtidsproblem för BASF samt Swerock. Det 

är dessa tre problemområden för hela försörjningskedjan som kommer att behandlas i 

uppsatsen. Då Swerock ingår i samma koncern är PEAB ibland Swerocks slutkund 

som de levererar betong till, men de har även externa slutkunder.  

 

 
Figur&3&(&Problemområden&i&försörjningskedjan&enligt&respondenterna.&

 

1.3 Problemdiskussion 

Enligt Johan Andersson som är inköpschef på PEAB finns det idag möjligheter till 

förbättring av beställningsprocessen. I korta drag börjar beställningsprocessen enligt 

Andersson med att PEAB Industri ämnar utföra ett betongarbete och beställer via 
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telekommunikation önskad kvalitet och kvantitet av Swerock. I 50 % av fallen sker 

dessa beställningar dagen innan som leveransen är önskad, vilket Andersson beskriver 

som ett branschtäckande problem. Efterfrågan från PEAB varierar från dag till dag, 

behovsplanering är beroende av vilket stadie de är i arbetet samtidigt som den 

påverkas av väder, förseningar och andra faktorer. På grund av dessa 

behovsförändringar, sker mycket tilläggsbeställningar och enligt Carlsson som är 

produktionschef på Swerock, kan åtgången av tillsatsmedel fördubblas av en 

temperatursänkning på 10 grader. Den sortens information är inte tillgänglig förrän 

dagen betongen ska gjutas och skapar kapacitetproblem. Till skillnad från den 

teoretiska beställningsprocess som presenterades tidigare i det här kapitlet sker inte ett 

sökande efter en lämplig leverantör. Utan Swerock har redan etablerat ett avtal med 

BASF som är leverantör av tillsatsmedel.  

 

På grund av den osäkra efterfrågeinformationen från PEAB, blir det svårt för Swerock 

att planerna sin produktion, eftersom att hålla lager av färdig betong inte är möjligt. 

Denna osäkra efterfråga skickas bakåt i försörjningskedjan och som ett resultat av 

detta får även BASF snäva ledtider att jobba med, vilket leder till ökade produktions- 

och transportkostnader. Enligt Carlsson som är produktionschef på Swerock finns det 

ett uttalat problem med lagerhållningen av tillsatsmedel för betong då det är en för 

hög omsättningshastighet i förhållande till den rådande lagerkapaciteten. Likaså 

nämner Carlsson att den höga omsättningshastigheten i kombination med att de endast 

kan se kundens behov 1-2 dagar framåt gör det svårt att planera kapaciteten för 

tillsatsmedel och hur mycket som ska beställas.   

 

En effekt av Swerocks bristande information leder till att BASF får lika, om inte 

snävare, tidsramar att producera och leverera till kund. Per Berglund, som är 

Affärschef på BASF, nämner att det kan ibland röra sig om att de får in en order av 

Swerock som ska levereras nästkommande dag. Detta försvårar deras arbete då deras 

kapacitet i produktionen är fullspäckad och inte håller något färdigvarulager då dem 

producerar mot order. Vidare nämner Berglund att de har en uttalad önskan att få in 

order tidigare för att kunna planera sin produktion, vilket BASF får från Swerocks 

region syd. Varför kan region syd planera sin produktion och ge BASF längre 

ledtider? Kan Stockholmsregionen ta lärdom av detta? 
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Mattsson (1999a) nämner att det har uppstått en ökad medvetenhet hos de flesta 

aktörer att det är slutkunden som är den viktigaste parten i en försörjningskedja. Det 

är slutkunden som ”stoppar in” pengar i systemet och på så sätt håller alla flöden vid 

liv. Därmed är det av intresse för alla aktörer i en försörjningskedja att vidta åtgärder 

som gynnar slutkunden så att flödet hålls vid liv och eventuella materialförsörjnings-, 

produktions- och distributionsproblem åtgärdas. (Mattsson 1999a) För att kunna göra 

detta effektivt menar Ross (2008) att en god relation och ett fungerande samarbete 

mellan kund och leverantör är nödvändigt. 

 

Inköpschefen Johan Andersson, efterfrågar en förbättrad materialplaneringsmetod 

som skulle innebära att informationen i försörjningskedjan blir mer transparant och 

spegla materielbehovet bakåt för att underlätta produktionen för Swerock och BASF. 

Om möjligt ska detta ske utan att någon större investering görs. Är detta möjligt under 

rådande förutsättningar? Om den teoretiskt bästa materialplaneringsmetoden väljs, 

kommer den att innebära ett praktiskt arbetssätt som ger en positiv inverkan på 

försörjningskedjan? 

 

 

1.4 Problemfrågor 

• Hur!ser!beställningsprocessen!av!betong!ut!i!försörjningskedjan,!samt!

finns!det!en!förbättringspotential!för!lagerkapacitet,!ledtider!och!

informationsflöde?!

• Vilken!materialplaneringsmetod!är!mest!lämplig!i!försörjningskedjan!

under!rådande!miljöplaneringsfaktorer?!

• Hur!kan!den!nya!materialplaneringsmetoden!praktiskt!implementeras!

och!vad!får!den!för!inverkan!på!försörjningskedjan?!

!

1.5 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur beställningsprocessen av betong ser 

ut i försörjningskedjan mellan BASF, Swerock och PEAB Bygg & Anläggning för att 

få en fullständig bild av hur nuläget ser ut. Därefter är syftet att lokalisera vilka delar i 
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processen som inte är fullgoda och som har förbättringspotential. Likaså är syftet att 

undersöka vilken som är den mest lämpliga materialplaneringsmetod utefter de 

förutsättningar som råder i försörjningskedjan. Avslutningsvis är syftet att undersöka 

om förutsättningarna måste ändras för att den nya materialplaneringsmetoden ska 

kunna implementeras och vad får den isåfall för inverkan på lagerkapacitet, ledtider 

och informationsflöde.  

 

1.6 Begränsning 

Uppsatsen är begränsad till följande tre aktörer PEAB Bygg & Anläggning, Swerock 

och BASF och relationen mellan dessa. Som redan nämnt, är Swerock uppdelat i tre 

regioner och arbetet kommer att begränsas till Stockholms regionen med undantaget 

att en mindre jämförelse med region syd äger rum. Författarna kommer inte att beakta 

aktörernas övriga kunder eller leverantörer. Då relationen mellan Swerock och BASF 

är djupt rotad och det råder omfattande avtal har inte Swerock avseende att byta 

leverantör. Därmed är de strategiska delarna, t.ex. avtalsförhandling, i 

beställningsprocessen inte relevanta utan dessa antas vara givna. Samtidigt är 

uppsatsen begränsad till tillsatsmedel för betong och inga andra råvaror eller material 

kommer att beaktas, såsom grus, vatten och sand. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

 
Figur&4&(&Uppsatsens&fortsatta&disposition
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2 Metod 

Metodkapitlet redogör varför författarna har gjort de metodval de har gjort där det 

tydligt redogörs varför en fallstudie har valts som undersökningsdesign. Likaså 

redogörs det hur författarna ska uppnå reliabilitet och validitet och hur de empiriska 

mätningarna är genomförda och vilka begränsningar de valda variablerna möjligtvis 

kan ha. Kapitlet avslutas med en tydlig illustration så att läsaren kan förstå 

strukturen för uppsatsen och hur den hänger ihop med metodvalen.  

  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

I den här uppsatsen används ett positivistiskt vetenskapligt synsätt. Anledningen är att 

författarna inte har tolkat den empiriska eller teoretiska referensramen. Utan 

uppsatsen bygger på fenomenalismen som är en av fem grundpelare för det 

positivistiska synsättet enligt Bryman och Bell (2005). Med det menas att sådan 

kunskap som kan bekräftas genom våra sinnen är riktig kunskap. Den faktiska 

beställningsprocessen går att urskilja med framförallt synen, vi som individer kan 

bekräfta att en vara köps in och att den förs vidare. Det är med andra ord inte som i 

hermeneutiken, att verkligheten skapas mellan människor. Sanningen finns där ute 

och det är författarnas roll att ta reda på den. Vidare har författarna kartlagt hur 

beställningsprocessen faktiskt ser ut och inte haft med egna personliga värderingar om 

varför den ser ut som den gör, dock ska det inte tolkas som att författarna inte lämnar 

utrymme för processförbättring. Detta med anledning att personliga värderingar inte 

ska skyla över vetenskapen och bibehålla en hög grad av objektivitet. (Bryman & Bell 

2005) Det som tydligast indikerar på att ett positivistiskt synsätt har använts är 

hypotesprövningen. Författarna formulerade ett antal hypoteser som sedan prövades 

och därefter fick de fram ett slutgiltigt svar om hypoteserna kunder förkastas eller 

accepteras.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Likt som författarna nämnde i förgående stycke har uppsatsen ett deduktivt 

angreppssätt eftersom att hypotesprövningar och ett positivistiskt synsätt har använts. 

Författarna hade redan innan empiriinsamlingen en idé om vad problemfrågorna kan 

bero på och vilket utfall hypoteserna kunde ha. Därmed har författarna dragit 
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slutsatser kring allmänna principer och befintliga teorier som de formulerade i sina 

hypoteser. Det är därefter författarnas uppgift att ”följa bevisandets” väg och komma 

fram till en sanning, där hypoteserna accepteras eller förkastas. Författarna visste 

redan till en början att det rådde icke önskvärda effekter, såsom sista-minuten-

beställningar, i försörjningskedjan. Dessa effekter har i teorin en rad förklaringar 

varför de uppstår och hur de kan elimineras och hur försörjningskedjan kan förbättras. 

Därmed har forskningen byggt på om teorin har stämt eller om författarna har funnit 

ett glapp mellan empiri och befintlig teori. (Patel & Davidsson 2011) 

 

Författarna är medvetna om att det deduktiva angreppssättet kritiseras för att hindra 

forskaren till nya intressanta upptäckter då angreppsättet grundar sig i existerande 

teori. Trots denna kritik anser författarna att de positiva aspekterna överglänser de 

negativa då den eftersträvade objektiviteten är lättare att bibehålla genom att 

forskningen har en teoriförankring istället för en tyngdpunkt på värderingsgrunder.   

 

2.3 Forskningsstrategi 

Uppsatsen har haft en relativt stor kvantitativ tyngdpunkt med vissa kvalitativa inslag. 

De olika kapitlen har olika tyngdpunkt på antingen kvantitativ metod eller kvalitativ 

metod. Kapitel tre är väldigt kvantitativ där författarna dels har kartlagt processen 

men även genomfört mätningar, den s.k. ordermätningen, för att mäta och finna en 

förklaring till och om det var bra att ha en central orderavdelning eller inte. Att 

författarna kartlade beställningsprocessen genom egna observationer kan i viss mån 

bidra till att författarna själva tolkar och inte enbart presenterar verkligheten som den 

är. Dock är författarna av den uppfattningen att det inte har varit deras avsikt att tolka 

processen och presentera den så som författarna uppfattar den. Utan målet har varit att 

presentera beställningsprocessen så som den är. Enbart för att inga kvantifierbara 

variabler har använts vid processkartläggningen innebär det inte att det är en 

kvalitativ metod.  

 

Bryman och Bell (2005) nämner att det råder en missuppfattning om att en kvantitativ 

forskningsstrategi enbart förlitar sig på siffror. Detta är något som bekräftas i böcker 

skriva av Edling och Hedström (2003) samt Eliasson (2010) då de nämner att 

skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod är att i det första fallet handlar om 
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siffror. Givetvis har det en stor förankring i mätbara siffror och kvantifierbara 

variabler, men Bryman och Bell (2005) menar på att det finns en koppling mellan 

vilket synsätt och angreppssätt som används i forskningen. De menar på att en finns 

en tydlig koppling mellan att ha ett positivistiskt synsätt där den verkliga sanningen 

ska fram genom deduktiva inslag i form av hypotesprövning. Forskningen ska därmed 

mäta verkligheten, istället för att tolka den, vilket är lättare att göra i en kvantitativ 

forskningsstrategi än en kvalitativ.  

 

Dessa två stycken kan anses vara lite motsägelsefulla. Men författarna vill påvisa att 

den valda kvantitativa forskningsstrategin inte bara grundar sig i ett tänk för att det 

handlar om siffror, utan att det råder ett genomgående synsätt där sanningen ska fram 

med en hög objektivitet. Författarna är också av den uppfattningen att det även 

kommer bidra till en hög replikerbarhet där liknande verksamheter skulle kunna göra 

samma forskning och få samma resultat.  

 

Dock kommer inte den kvalitativa metoden att förbises, kapitel fyra består uteslutande 

av ett kvalitativt synsätt. Anledningen är att Swerock i dagsläget inte har en uttalad 

materialplaneringsmetod och därmed har författarna fått tolka hur de nuvarande 

miljöfaktorerna ser ut för att finna en lämplig materialplaneringsmetod utefter dessa 

faktorer. Avslutningsvis i kapitlet med den sista forskningsfrågan inleds en kvalitativ 

diskussion om leverantörsrelationer för att sedan övergå till en kvantitativ där 

täcktidsplanering och prognostisering nämns. Anledningen att uppdelningen ser ut 

som den gör är att leverantörsrelationer inte är kvantifierbart, det går inte att mäta hur 

väl en relation är. Utan en relation går oftast bara att tolka, och författarna som en 

yttre part har haft som avsikt att tolka relationerna så objektivt som möjligt utan till 

någons fördel.   

 

 

2.4 Undersökningsdesign 

En fallstudie är den undersökningsdesign som författarna har valt för den här 

uppsatsen. Det är inte deras intention att få fram ett resultat eller en lösning som kan 

generaliseras till en bransch eller marknad, utan studien är begränsad till att finna en 
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djup förståelse för få undersökningsenheter, PEAB i synnerhet. Det är främst detta 

som karaktäriserar en fallstudie. (Bryman & Bell 2005). 

 

2.4.1 Varför fallstudie? 

 Yin (2012) nämner att utöver att en fallstudie karaktäriseras av få 

undersökningsenheter är det typen av forskning som står i fokus. Det är främst 

forskningsfrågor av arten ”hur?” och ”varför?” som är mest lämpliga för en fallstudie. 

Anledningen är att forskaren vill förstå ett större problem på djupet, inte bara finna 

vad felet är. Författarna för den här uppsatsen delar just detta synsätt, de vill veta hur 

processen och försörjningskedjan för betongbeställning ser ut. Detta för att lokalisera 

förbättringspotential och därefter finna en materialplaneringsmetod som är mest 

lämplig för försörjningskedjan. I dagsläget vet PEAB att de har höga kostnader 

förknippade med hur processen ser ut idag, men de vet inte exakt varför de är så höga 

och hur pass höga kostnaderna är. Likaså är PEAB medveten om att de inte har en 

uttalad materialplaneringsmetod och tror att de höga kostnaderna och ”sista-minuten-

beställningarna” hänger ihop med en avsaknad av en materialplaneringsmetod. Dock 

kommer en avgränsning ske ifrån ett djupare plan på varför kostnaderna har uppstått 

från början då det i sig skulle kunna vara en fallstudie. (Yin 2012) 

 

Likaså anser författarna att en fallstudie är mest lämplig eftersom att den insamlade 

empiriska data inte enbart kommer komma från en källa eller insamlingstyp. 

Intervjuer, förbrukningshistorik, beställningshistorik, datasystem och liknande är 

några av de aspekter och medier som författarna kommer samla in sina data ifrån. Allt 

för att komma ner på djupet och förstå fallet. (Yin 2009) 

 

2.4.2 Typ av fallstudie 

En fallstudie kan antingen bestå av ett enskilt fall eller en flerfallsstudie. Yin (2009) 

förespråkar flerfallsstudier. Anledningen är att det skapar dynamik i forskningen och 

att ”man inte lägger alla äggen i en och samma korg”. Vilket i korta drag syftar på att 

i en flerfallsstudie kan du direkt se om forskningen är replikerbar då det prövas på 

flera fall. Likaså kan det upplevas som en större slagkraft att ha fler fall i en studie än 

enbart en. Dock delar inte författarna den här synen med Yin. Då det i dagsläget inte 

finns någon snarlik studie inom byggbranschen är det författarnas mål att göra så att 
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den här studien är en ögonöppnare för resten av aktörerna inom branschen. Därmed 

råder en unikhet för fallet. Författarnas uppfattning är att forskningen blir mer 

fokuserad på fallet och det blir lättare att uppnå den djupförståelse som det 

eftersträvas i fallstudier. Avslutningsvis råder det ett begränsat antal konkurrerande 

aktörer inom betongtillverkning, omkring fem stycken, vilket gör det svårt att få dessa 

att medverka i en flerfallsstudie (Sätterström, Divisionsinköpschef PEAB).  

 

2.5 Datainsamling 

Datainsamlingen har till främsta del bestått av primärdata som författarna själva 

samlat in hos de berörda parterna. Det här är enligt Dahmström (2011) en tidsödande 

och kostsam process. Dock anser författarna att det här har varit oundvikligt då de 

verkligen ville gå in på djupet och få en förståelse för problemet men även för att det 

inte fanns sekundärdata från tidigare forskning att tillgå. Det hänger även ihop med att 

forskningen har förts som en fallstudie och därmed är mycket av den insamlade datan 

från observationer och egna mätningar. Det är främst den första forskningsfrågan som 

har varit av primär karaktär. Här har författarna valt att genom egna observationer 

kartlägga beställningsprocessen hos alla inblandade i försörjningskedjan för att 

därefter finna förbättringspotentialer och kunna göra en benchmarking mellan 

Stockholmsregionen och Region Syd. Författarna genomförde även en egen mätning 

till den första forskningsfrågan för att se vilken omfattning slutkunden gjorde tillägg i 

sina beställningar och även när en beställning inkom. Detta hade i syfte att se om 

respondenternas uppfattning om att inte åskådliggöra efterfrågeinformationen tidigare 

än två dagar var berättigad eller ej. Datainsamlingen för processkartläggningen 

genomfördes i ett första steg med egna observationer på följande fabriker hos 

Swerock: 

• Arenafabriken,!Solna!

• Kungsängen!

• Länna!

!

Därefter kompletterades de egna observationerna med en ostrukturerad intervju med 

respektive fabriksansvarig. Detta till syfte att förstå hur processen exakt såg ut för 

respektive fabrik och därefter finna en processkarta som var generaliserbar för alla 



  

 

 15 

fabrikerna i Stockholmsregionen. Hur mätningen gick till för tilläggsbeställningarna 

nämns i det tredje kapitlet under rubriken ordermätning.  

 

Fördelen att använda sig av primärdata är att enbart relevant data kommer infångas då 

författarna styr vilken form av data som är relevant utefter forskningsfrågorna och 

teorin. (Bryman och Bell 2005) (Dahmström 2011) Som Dahmström (2011) nämner 

kan sekundärdata vara omständigt att arbeta med då forskarna inte är vana vid 

materialet och det kan vara tidsödande att koda om och förstå det material som ska 

bearbetas. Detta är något som författarna har upplevt. Då BASF och Swerock 

använder olika affärssystem återger systemen data i olika konstellationer. Eftersom att 

SAP, affärssystemet som BASF använder, kommer från en tysk utvecklare används 

ett annat datumsystem än vad det görs i Sverige. Det kan uppfattas som trivialt men 

att koda om datum så att all data använder sig av samma system kan vara en 

tidsödande process och ta lite fokus från huvudforskningen. Likaså var författarnas 

förhoppning att få längre mätperioder än vad som anges i kapitel fem. Anledningen 

till att fler mätperioder inte användes var att den historiska förbrukningsdata var så 

pass detaljerad att varje genomförd producering av betong fanns återgiven. Vilket 

innebär att förbrukningen av tillsatsmedel inte återgavs dagligen utan flera gånger per 

dag. Vilket i sin tur gjorde materialet väldigt omfattande då författarna var tvungna att 

summera ihop vad förbrukningen av tillsatsmedel var respektive dag under 

mätperioden.  

 

Systematiken i insamlingsprocessen för uppsatsen har varit att först samlas teori och 

empiri in för den första forskningsfrågan. Därefter när hela första forskningsfrågan är 

analyserad inleds datainsamling för forskningsfråga två. I analysen för den andra 

forskningsfrågan används även den data som var insamlad i förgående fråga. 

Processen har varit likadan för alla forskningsfrågor.  

 

Utöver sekundärdata som förbrukningshistorik och annan data från de olika parterna i 

försörjningskedjan har författarna använt väletablerade logistiska teorier inom den 

akademiska forskningsvärlden. Förutom facklitteratur har författarna sökt efter 

artiklar i databaserna Science Direct, Business Source Premier och till viss del Google 
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Scholar. Sökord som användes var inventory planning, logistics costs, MRP och 

Material Resource Planning. 

 

2.6 Urval av respondenter 

Författarna har valt ett bekvämlighets- och snöbollsurval, vilket är icke-sannolikhets 

urval. Skillnaden mot ett sannolikhetsurval är att forskarna väljer ut de respondenter 

som de anses vara relevanta för studien. I exempelvis ett systematiskt urval, som är ett 

sannolikhetsurval, förutbestämmer forskaren att exempelvis var 20:e individ i en 

population ska väljas. Nackdelen är att forskarna kan missa relevant information som 

icke valda respondenter besitter. (Bryman & Bell 2005) 

 

Initialt gjordes ett bekvämlighetsurval med de personer som var delaktiga i det första 

uppstartningsmötet som hölls av uppdragsgivaren. Dessa respondenter låg därefter till 

grund för vilka författarna valde att kontakta därefter. Med inrådan av de första 

intervjuade respondenterna kunde författarna därefter göra ett snöbollsurval för att 

komma i kontakt med personer som besatt relevant information för uppsatsens ramar. 

Respondenterna i bekvämlighetsurvalet bestod till främsta delen av personer som 

hade höga positioner inom respektive verksamhet och som hade en övergripande 

strategisk förståelse för problemen och situationen. För att komma ner på djupet av 

problemet och för att författarna skulle förstå hela beställningsprocessen gjordes ett 

snöbollsurval med syftet att finna respondenter som kunde bidra med information om 

hur de operativa funktionerna och det operativa arbetet i försörjningskedjan 

fungerade. Dessa respondenter var b.la ansvariga personer för de olika fabrikerna och 

de som dagligen genomförde den operativa verksamheten. 

 

Författarna har valt att endast att presentera det första bekvämlighetsurvalet då 

respondenterna från snöbollsurvalet skulle bli för omfattande att presentera. 

Respondenterna i nedanstående tabell är tillika den projektgrupp som har varit 

delaktiga under hela arbetets gång och därmed redovisar inte författarna en specifik 

dag som intervjuerna skedde.  
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Figur&5&(&Respondenter&och&medlemmar&i&projektgruppen&

2.7 Kvalitetsmått 

I kvalitativa undersökningar är det främst trovärdighet och äkthet som forskarna tar i 

beaktning enligt Bryman och Bell (2005). I kvantitativa undersökningar, likt den här 

uppsatsen, är det reliabilitet och validitet som används som kvalitetsmått för att få 

reda på den absoluta sanningen. (Bryman & Bell 2005) 

 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är hur pass tillförlitlig mätningen är i den kvantitativa forskningen. Eller 

snarare att det måste finnas en tillförlitlighet för mätningen. Det uppnås genom att tre 

kriterier uppfylls. 

 

Först måste det råda en stabilitet, vilket menas att mätningen ska vara så pass stabil 

att när en andra mätning sker efter den första får det inte råda någon större variation i 

resultaten. Detta kan uppnås genom ett s.k. ”test-retest”. Vilket är att det görs en 

mätning för en observationsgrupp vid en specifik tidpunkt. Därefter får samma 

observationsgrupp genomgå samma test vid en annan tidpunkt. Om det sker en 

korrelation mellan de båda testen är det ett tecken på att forskningen har en hög 

stabilitet. (Bryman & Bell 2005) 

 

Sista parametern är interbedömarreliabiliteten, vilket innefattar att resultatet ska bli 

detsamma oavsett vem som gör undersökningen. Anderberg och Dahlberg (2007) 

påtalar att det kan råda en skillnad mellan två forskare och hur dessa uppfattar en 

respondents svar eller tolkar ett resultat. För att bibehålla en hög reliabilitet är det 

viktigt att båda bedömer på samma sätt och värderingar. Skillnaderna kan bero i 

vilken utbildning den ena forskaren har och hur pass välformulerade frågorna är. 

(Anderberg & Dahlberg 2007) 
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För att ha en så hög reliabilitet som möjligt i uppsatsen har författarna varit noggranna 

med att under hela forskningsprocessen vara medvetna om att inte använda ett 

tolkande synsätt. Författarna är av den uppfattning att forskningen har en hög 

interbedömarreliabilitet då de mätningarna som är genomförda skulle kunna göras 

igen av en annan part och få samma resultat. Ett exempel är prognostiseringen i 

kapitel fem, där har författarna utgått ifrån en etablerad modell för prognostisering 

och sedan använt sekundärdata för att bygga prognosen. Exponentiell utjämning som 

är den valda prognosmetoden är en s.k beräkningsmodell där det inte finns utrymme 

för tolkning, utan oavsett vem som gör beräkningen kommer resultaten att bli 

densamma. Däremot om bedömningsmetoder hade använts vid prognostiseringen 

hade tolkande aspekter tagits med och det är inte säkert att en annan forskare hade 

kommit fram till samma resultat. (Mattsson & Jonsson 2003)  

 

Den interna reliabiliteten är också en viktig faktor att ta i beaktning, d.v.s. att de 

variabler som mäts mäter samma faktorer. Då författarna har valt att använda historisk 

förbrukningsdata i många mätningar är det viktigt att ställa sig frågan om 

förbrukningshistorik mäter den verkliga efterfrågan. Författarna är av den uppfattning 

att så är fallet då det som har efterfrågats är det som har förbrukats. Dock kan 

efterfrågan ha varit större än förbrukningen ifall Swerock i något fall inte hade 

tillräckligt med kapacitet för att leverera den mängd som efterfrågat. Men eftersom att 

Michael Carlsson, produktionschef Swerock, nämner att Swerock aldrig har haft en 

brist utan har alltid levererat det kunderna har beställt går det att likställa den verkliga 

förbrukningen med den verkliga efterfrågan. Därmed har en hög intern reliabilitet 

bibehållits i uppsatsen.  

 

Avslutningsvis har författarna försökt att presentera alla mätningar och 

forskningsprocessens gång på ett så väldokumenterat sätt som möjligt, i form av 

diagram, grafer, tabeller osv i arbetet. Dock finns det inte en möjlighet att presentera 

exakt alla beräkningar eller den exakta historiska förbrukningsdata inom ramen för 

uppsatsen. Däremot om framtida forskare eller andra intressenter vill fördjupa sig i 

författarnas arbetsprocess kommer författarna att ha all data, alla beräkningar och 

liknande sparat i digital form en tid framöver för att säkerställa en hög reliabilitet.  
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2.7.2 Validitet 

Enkelt förklarat är validitet om en forskare har mätt det som forskningen var avsedd 

att mäta. (Bryman & Bell 2005) 

 

Ytvaliditet visar på om den datainsamlingsteknik forskaren har använt sig av ger 

information kring det fenomen som det är tänkt. För att säkerställa det här går det att 

fråga personer, väl insatta inom ämnet, ifall måttet verkar spegla det begrepp som 

forskaren vill. 4 (Bryman & Bell 2005) Därefter kan forskaren undersöka ifall det 

råder en samtidig validitet, dvs. om resultatet överensstämmer med resultat från 

tidigare validerade mätningar, antingen gjorda samtidigt eller av andra forskare vid 

annan tidpunkt. Begreppsvaliditet eller construct validity undersöker ifall de valda 

relaterade begreppen överensstämmer med de genomförda mätningarna. (Bryman & 

Bell 2005) 

 

För att bibehålla en hög grad av begreppsvaliditet har dels de empiriska delarna 

ständigt under forskningsprocessens gång blivit granskade av författarnas 

kontaktperson på PEAB för att säkerställa att allt har blivit uppfattat på ett korrekt 

sätt. Likaså har författarna haft periodvisa avstämningar med de inblandade parterna 

för att ständigt hålla de uppdaterade och informerade om processens gång. Om det är 

något som har blivit feltolkat eller behövt förtydligas har de inblandade parterna 

hjälpt till att korrigera så att uppsatsen är så rättvisande och verklighetsförankrad som 

möjligt. Ytvaliditeten har också den bibehållits hög genom att dels använda flera 

erkända teorier för att bygga upp en korrekt teoretisk referensram och inte förlita sig 

på felvisande teorier. Inom ramen för den empiriska delen har dels mätningar 

genomförts på ett flertal olika fabriker och även observationerna för 

processkartläggningen har genomförts på flera fabriker för att få en enhetlig 

generaliserade bild. På så sätt undviks specifika avvikelser för respektive fabrik och 

processkartläggningen blir rättvisande för en Swerockfabrik generellt, och inte för en 

specifik fabrik.  Likaså är författarna av den uppfattning att resultaten inte kan 

generaliseras inom betongbranschen, men däremot är resultaten generaliserbara för 

alla fabriker för Swerock. Om det finns andra bolag inom PEAB-koncernen som har 

ett liknande förhållande mellan leverantör och kund som BASF och Swerock har 

                                                
4!http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml!!
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anser författarna att resultaten även är generaliserbara för den verksamheten. 

Resultaten är inte begränsade till enbart betongtillverkning.  

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Vid all forskning är det viktigt att ständigt under hela forskningsprocessen vara 

medveten om de val forskaren gör och att dessa val och metoder lever upp till de 

etiska krav som finns fastställda. Bryman och Bell (2005) nämner fem krav som en 

forskare bör ta ställning till i sin forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

(Bryman & Bell 2005) 

 

Författarna har varit väldigt noga med att informera de inblandade parterna och 

respondenterna vad syftet med studien har varit. Om det har funnits tveksamheter har 

författarna direkt förklarat så att alla inblandade förstår vad författarnas slutmål är och 

att det stämmer överens med uppdragsgivaren mål. Därmed kan inte uppsatsen på 

något sätt ha varit missvisande för någon av respondenterna, deras syfte och 

inblandning i studien förklaras ingående vid respektive moment. Rent praktiskt 

gjordes det avstämningar med ibland två veckors intervaller, ibland längre och ibland 

kortare.  Under dessa avstämningar har också de inblandade fått godkänna och ge sin 

åsikt om det finns någon information som de anser inte tillför något till arbetet eller 

som är av känslig karaktär. Priser på tillsatsmedel är en sådan aspekt. Det hade inte 

tillfört något till studien om författarna hade presenterat vilka priser respektive 

tillsatsmedel har. Utan det är en förhandlingsfråga mellan PEAB och BASF och det 

skulle istället kunna skada båda företagen om sådan känslig information kommer i 

orätta händer. På så sätt upplevs konfidentialitets- och nyttjandekravet. Författarna 

förde också initialt en diskussion med uppdragsgivaren om leverantörer och iblandade 

parter ska vara anonyma i uppsatsen. Detta var inget som var nödvändigt enligt 

uppdragsgivaren då alla parter är öppna med sina verksamheter och håller behandlar 

någon känslig information i större utsträckning.  
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Uppsatsens syfte har inte varit att peka ut individer eller någon part, utan syftet har 

varit att vara så objektiv som möjligt och presentera verkligheten så som den ser ut. 

För att detta ska uppfyllas har författarna gett alla respondenter och inblandade parter 

chansen att göra en slutgranskning och ge sin åsikt innan uppsatsen publiceras.   
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2.9 Analysmetod 

Då författarna har valt en fallstudie som undersökningsdesign är det varken en 

kvalitativ eller kvantitativ analysmodell som bör följas som det traditionellt sätt 

nämns i litteratur om forskningsmetod (Bryman & Bell 2005). Författarnas fallstudie 

karakteriseras av såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Yin (2009) nämner att inom 

ramarna för fallstudier finns det olika modeller gällande för analys, dessa är b.la 

pattern matching, explanation building, time-series analysis och logic models. 

 

Enligt Yin (2009) är mönstermatchning, från engelskans pattern matching, en metod 

där forskaren jämför det empiriska fastställda mönstret med det teoretiska förväntade 

mönstret. Om resultaten sammanfaller kan dessa hjälpa en fallstudie att stärka den 

interna validiteten. Om de inte gör det öppnas nya intressanta upptäckter för 

forskaren. (Yin 2009) 

 

Då författarna har valt en disposition där forskningsfrågorna är indelade i tre separata 

kapitel med egna teori- och empiriavsnitt har en analys gjorts i tre steg. Inledningsvis 

insamlades teori kring processkartläggning och beställningsprocessen för att 

författarna skulle ha kunskap om hur en rättvisande processkartläggning görs. När den 

teoretiska referensramen var fastställd inleddes empiriinsamlingen där ett tillräckligt 

stort urval gjordes för att hitta en generaliserbar kartläggning av beställningsprocessen 

för Stockholmsregionen. Då det uppkom att det fanns organisatoriska skillnader 

mellan Stockholmsregionen och Region Syd ville författarna få en empirisk validation 

vilket medförde att en benchmarking gjordes för att sedan genomföra en mätning som 

hade i syfte att påvisa om informationsflödet i Stockholmsregionen var optimalt eller 

ej. Alltsammans vävdes därefter ihop i en analys som påvisade de empiriska 

skillnaderna och vad de fick för inverkan på försörjningskedjan.  

 

I efterföljande kapitel togs de nyvunna insikterna från förgående kapitel med för att 

kunna fastställda nulägets materialplaneringsfaktorer utefter den teoretiska 

referensramen om olika materialplaneringsmetoders lämplighet utefter rådande 

faktorer. När försörjningskedjans nya materialplaneringsmetod var fastställd inleddes 

en frågeställning hur metoden praktiskt skulle kunna implementeras, om någon 

förutsättning var tvungen att ändras samt vad metoden skulle få för inverkan på 
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försörjningskedjan. Då författarna kom till insikt om att de rådande miljöfaktorerna 

behövde ändras samtidigt som en förutsättning var att få kännedom om framtid 

efterfrågan byggdes en teoretisk referensram utefter detta. Den teoretiska 

referensramen bestod b.la av metoder för prognostisering och leverantörsrelationer för 

att kunna bedöma den inverkan som materialplaneringsmetoden skulle kunna ha i 

försörjningskedjan. Slutligen i det kapitlet gjordes en analys för att finna ett lämpligt 

mönster för materialplaneringsmetoden som byggde på historisk förbrukningsdata. 

Alla dessa tre analysdelar vävdes ihop i slutsatskapitlet där författarna lyfte fram de 

viktigaste insikterna från respektive analys.  
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Figur&6&(&Uppsatsens&analysmodell



  

 

 25 

2.10 Metodsammanfattning 

 
Figur&7&–&Modell&över&metodsammanfattning&
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3 Hur ser beställningsprocessen av betong ut i 

försörjningskedjan, samt finns det en 

förbättringspotential för lagerkapacitet, ledtider och 

informationsflöde? 

För att lättare förstå en process och hur den är uppbyggd är processkartläggning ett 

enkelt och tydligt hjälpmedel för att uppnå detta. Därför inleds kapitlet med att 

förklara varför processkartläggning är viktigt, vad som bör beaktas och hur skapandet 

av en processkarta går till. För att få en förståelse för försörjningskedjans process ger 

författarna en inblick i den teoretiska beställningsprocessen. Därefter inleds empirin 

med att författarna beskriver varje aktörs process för att slutligen länka ihop alla till 

en stor processkartläggning för hela försörjningskedjan. Precis innan analysen 

presenterar författarna sin genomförda ordermätning för att sedan svara i analysen om 

det är lämpligt att ha en central orderavdelning. Analysen berör också en jämförelse 

mellan Swerock Stockholmsregionen och Region Syd och vad skillnaderna har för 

effekter på försörjningskedjan.  

 

3.1 Teori 

3.1.1 Processkartläggning  

Enligt Rosam och Peddle (2004) finns det ett flertal olika skäl till varför det är viktigt 

att kartlägga en process. I huvudsak är det för att kunna förbättra en process måste det 

först finnas en förståelse för hur den fungerar, vilket åskådliggörs i en processkarta. 

Detta synsätt delas av Ljungberg och Larsson (2012) som menar att syftet med en 

processkartläggning är att förmedla processernas syfte, uppbyggnad för att sedermera 

kunna rita kartor över dessa. Vidare är det viktigt vid logistikutveckling att rätt 

insatser läggs på rätt delar i en process, så att insatsen för en effektivisering är lägre 

än vad effektiviseringen genererar. (Jonsson & Mattsson 2011) Likaså menar Damelio 

(1996) att en analys av processerna kan leda till identifiering av åtgärder för att 

reducera processledtider, minska kassationer, reducera kostnader, reducera icke 

värdeadderande steg och öka produktiviteten. Komplexa situationer kan därmed 

förklaras i en processkarta på ett lättförståeligt sätt så att betraktaren förstår hur olika 

delar av en organisation är relaterade till varandra från skapandet av input till output. 
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Det är viktigt i en organisation att alla inblandade parter förstår vilken koppling alla 

aktiviteter i en organisation har med varandra, annars kan det uppstå problem 

(Jonsson & Mattsson 2011) 

 

Beroende på vilket fenomen en forskare vill belysa kan en processkarta variera från 

att vara övergripande för hela organisationen till att illustrera en del i en verksamhet. 

Allt beror på i vilket syfte processkartan skapas för. (Marelli 2005) Likaså behöver 

inte en processkarta enbart beskriva hur ett företags processer ser ut, utan hur de vill 

att processerna ska se ut.  

 

En processkarta är en grafisk illustration där det steg för steg beskrivs vilka moment 

och åtgärder som råder från skapandet av input till output. (Marelli 2005). Från det att 

input genererar till output råder det en serie aktiviteter som är det som är det relevanta 

i en kartläggning. (Rosam & Peddle 2004) Huvudfokus ligger på att förklara utifrån 

ett gränssnittstänk relationerna och förbindelserna mellan de olika delprocesserna. 

Den grafiska illustrationen brukar i de flesta fall vara antingen i matrisform eller i 

flödesscheman. Enligt Meyer et al (2007) är flödesscheman den mest vanliga formen 

då det framförallt är en enkel metod att greppa och det är mindre troligt att 

missförstånd uppstår jämfört med en textbaserad processkartläggning.  Vidare talar 

Meyer et al (2007) om att flödesscheman har en stark fördel att kunna förklara och 

tyda komplexa produktionsprocesser.  

 

3.1.2 Skapandet av en processkarta 

Det finns inte ett fast ramverk för exakt hur en processkarta ska skapas. Däremot finns 

det en någorlunda samhällelig bild om hur den skapas, även om det råder variationer. 

Damelio (1996) har skapat en checklista eller tillvägagångssätt för hur det faktiska 

utvecklandet och skapandet av en processkarta går till. 

 

• Första&steget!är!att!bestämma!gränserna!för!processen!eller!processerna!

som!ska!kartläggas.!Det!måste!finnas!en!tydlig!avgränsning!var!processen!

ska!startas!och!var!den!ska!avslutas.!

• I!det!andra&steget!måste!det!fastställas!hur!processkartan!ska!utläsas,!

antingen!horisontellt!från!vänster!till!höger!eller!vertikalt!uppifrån!och!
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nedåt.!Om!det!här!förbises!finns!det!risk!att!processkartan!blir!otydlig!och!

kan!skapa!förvirring.!!

• Därefter!är!det!viktigt!i!det!tredje&steget!att!använda!sig!av!vedertagna!

symboler!för!att!åskådliggöra!vad!som!händer!i!processen.!!

• Skapa!en!tydlighet!och!överskådlighet!genom!att!i!det!fjärde&steget!ha!

samma!avstånd!mellan!alla!symboler.!

• I!det!femte&steget!är!det!viktigt!att!pilarna!från!input!till!output!inte!korsar!

varandra!utan!går!under/över!varandra.!!

• I!det!sista,!sjätte,&steget!är!det!viktigt!att!de!outputs!som!har!fler!än!ett!val!

är!märkta!med!den!valda!vägen.!!

 

Förutom checklistan nämner Damelio (1996) att det finns tre olika metoder för att 

samla in den information som behövs för att skapa processkartan. Antingen genom 

självgenerering, personliga intervjuer med enskilda individer eller genom 

gruppintervjuer.  

 

Självgenereringsmetoden innebär att den som kartlägger processen har så pass god 

insyn i hur processen går till att denne ritar processkartan. Fördelen med den här 

metoden jämfört med de andra två är att kartläggningen går snabbare. 

Användbarheten av en sådant här förfaringssätt beror på hur pass god insyn och 

kunskap personen har för arbetsprocessen. Om processkartan istället skapas genom 

personliga intervjuer av b.la leverantörer och kunder är det viktigt att dessa får en 

möjlighet att granska kartan för att den ska bli så exakt som möjligt. Sista metoden 

innebär att nyckelpersoner för processen samlas till en grupp där intervjuer genomförs 

och på så sätt få en tydlig bild och därefter skapa processkartan. Båda metoderna som 

involverar intervjuer är beroende av att det väljs rätt nyckelpersoner för intervjuer, att 

alla får komma till talan så att ingen delprocess överskuggas, att den som intervjuar 

har goda kunskaper inom intervjuteknik och är bra på att ställa följdfrågor och lyssna. 

Intervjuaren är inte låst till att ha förståelse för processen men att inneha en god 

intervjuteknik är vital för att få en så rättvisande bild som möjligt. (Damelio 1996) 
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Symboler 

Det finns olika standarder för vilka symboler som ska användas i processkartor 

beroende på vilken bransch eller typ av processkarta det rör sig om, inom 

mjukvarubranschen är det exempelvis Unified Modeling Language (UML) som är 

standard. Inom företagsekonomi och produktion finns det en snarlik standard som 

togs fram 1947 av American Society of Mechanical Engineers (AMSE). Dock finns 

det variationer och inte ett tvång om vilka exakta symboler som ska användas inom 

företagsekonomi. Damelio (1996) påtalar att detta leder till att det används för få 

symboler i de flesta processkartor vilket underminerar användbarheten av 

processkartan.  Dock vill Damelio (1996) understryka att det inte är antalet symboler 

som avgör hur användbar processkartan är. Utan det är hur pass detaljerad symbolerna 

gör processkartan så att svinn, förseningar och liknande kan identifieras i processen. 

Nedanför följer de mest förekommande symboler vid processkartläggning inom 

företagsekonomi: (Damelio 1996; Meyer et al 2007) 

  

Avgränsning: Den här symbolen identifierar start och stopp för 

en process.  

 

 

Funktion: Identifierar en aktivitet eller uppgift i processen som 

ändrar en input  

 

 

Rörelse eller transport: Indikerar förflyttningen av output 

mellan olika platser. 

 

Inspektion: Visar när flödet har stoppats för att utvärdera 

kvaliteten på output eller när det inväntas ett godkännande för att 

få fortsätta. 

 

Lager: Identifierar när en output lagerhålls, kan t.ex. vara allt från 

råvarulager till färdigvarulager ut till kund.  
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Beslut: Visar när ett beslut tas och vilken väg flödet tar 

beroende på det fattade beslutet.  

 

 

Dokument: Identifierar när en aktivitet blir nedskrivet på papper. 

 

 

     

     Databas: Visar när en aktivitet blir elektroniskt lagrad.  

 

 

 

Pilar: Visar vägen från en aktivitet till en annan i processen samt 

indikerar hur flödet rör sig. 

 
Figur&8&(&Symboler&som&används&vid&processkartläggning&

 

 

3.1.3 Fördelar och nackdelar 

Processkartor har den fördelen att det är ett enkelt och inte så kostsamt sätt för 

organisationer och företag att kartlägga hela deras organisation eller enheter, 

funktioner, arbetsgrupper eller individer inom organisationen. Vidare är det en 

okomplicerad och resurssnål metod som oftast kräver ingen eller lite tolkning av den 

färdiga processkartan. Detta bidrar till att alla i organisationen får en helhetsbild och 

skapar en större förståelse för organisationen och blir inte låst till sig egen avdelning. 

En sammanställd processkarta har också ett utbildande syfte som skapar förståelse för 

vad det är som skapar värde för intressenterna. Detta kan i sin tur ligga till grund för 

utveckling, styrning, kvalitetssystem etc. inom verksamheten. Trivector Loqiq (2009) 

påpekar också att en processkarta kan ta bort de låsningar som kan förekomma i den 

traditionella organisationsstrukturen och får alla engagerade i och förståelse för ett 

processtänk. (Marelli 2005; Trivector Loqiq 2009) 
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Nackdelar som Marelli (2005) lyfter fram är att kvaliteten av processkartan är 

beroende på hur korrekt den insamlade informationen är. Detta är inte någonting som 

är unikt för just processkartläggning, utan alla datainsamlingsmetoder är beroende på 

att korrekt information delges av respondenter. Vidare påtalar Marelli (2005) att 

processkartläggning oftast begränsas av information från ett fåtal individer i en 

organisation och kan därmed ibland inte visa en helt rättvis bild. Dock kan det 

förhindras genom att ett första utkast får cirkulera inom organisationen så att den 

granskas och korrigeras så att en så rättvis bild som möjligt ges. Nash och Poling 

(2009) nämner att mindre tekniskt kunnande personal, däribland chefer, kan ha svårt 

att förstå och tolka hela flödet i processkartan. Detta gäller främst vid tekniska. (Nash 

& Poling 2009; Marelli 2005) 

 

3.1.4 Beställningsprocessen 

Traditionellt sätt har inköpsfunktionen handlat om själva processen att köpa något. 

Fokus låg då på att köpa rätt utrustning, material, leverans och service av rätt kvalitet, 

i rätt kvantitet, till rätt pris och till rätt plats och tidpunkt. Inköpsfunktionen var då en 

uteslutande operationell process. Van Weele (2010) har en annan definition av vad 

inköp är som enligt honom stämmer bättre överens i dagens samhälle:  

 

”The management of the company’s external resources in such a way that the supply 

of all goods, services, capabilities and knowledge which are necessary for running, 

maintaining and managing the company’s primary and support activities is secured at 

the most favourable conditions.” 

 

Utifrån Van Weeles (2010) definition går det att urskilja följande steg som 

beställningsprocessen består av: 

 
Figur&9&(&Beställningsprocessen&(van&Weele&2010)&
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De tre första stegen determining specification, selecting supplier och contracting är 

strategiska delar av beställningsprocessen medan ordering, expediting and evaluation 

och follow-up and evaluation är operativa delar. Då relationen mellan Swerock och 

BASF är djupt rotad och det råder omfattande avtal har inte Swerock avseende att 

byta leverantör. Därmed är de strategiska delarna i processen inte relevanta utan dessa 

antas vara givna. Därmed kommer de operativa delarna presenteras nedanför: 

 

Ordering 

En order kan först placeras när villkoren i ett avtal är fastställda, accepterade och 

nedskrivna. I vissa fall avser kontraktet själva inköpsordern. När kontraktet inte utgör 

inköpsordern, t.ex. vid rutininköp, förhandlar inköparen fram ett avropsavtal som ska 

täcka material och produkter som behövs ett år framåt eller längre. (van Weele 2010) 

 

En inköpsorder inleds vanligtvis elektroniskt genom en inköpsrekvisition eller en 

materialrekvisition. För produktions- och lagervaror genereras rekvisitionen genom 

ett MRP-system som matchar den kvantitet av material som behövs för produktion för 

en given tid samt tar hänsyn till det befintliga lagret. MRP-systemet signalerar även 

till inköpsavdelningen när lagret når en minsta accepterad lagernivå. De flesta 

avancerade material planerings system sköter signaleringen elektroniskt. När det inte 

sker elektroniskt måste inköpsrekvisitionen skrivas för hand för att sedan godkännas 

av ekonomiavdelningen för att slutligen hamna hos inköpsavdelningen. (van Weele 

2010) 

 

Van Weele (2010) framhäver vikten av att vara specifik och detaljerad kring den 

information och instruktioner man ger en leverantör när en order läggs. Vanligtvis 

innehåller en inköpsorder ett ordernummer, en kortfattad beskrivning av produkten, 

pris per enhet, antal enheter, förväntad leveranstid (tid och datum), leveransadress och 

faktureringsadress. En inköpsorder kan också innehålla flera rader där de olika 

efterfrågade produkterna specificeras. Det är viktigt att all ovanstående information 

finns med på leverans- och faktureringsdokument från leverantören så att det 

underlättar elektronisk matchning vid mottagandet. Vanligtvis brukar det begäras av 

leverantören att denne ska bekräfta varje inkommande inköpsorder. Vidare nämner 

van Weele (2010) att om alla förberedande aktiviteter har blivit utförda på ett korrekt 
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sätt minimerar det arbete i order och orderbehandlingsstegen. I verkligheten brukar 

det dock se annorlunda ut och det åligger ett stort ansvar hos inköparen att säkerställa 

att leverantören lever upp till ställda krav. (van Weele 2010) 

 

Expediting and evaluation 

För att säkerställa att leverantören uppfyller de ställda kraven är leverantörsbevakning 

en viktig del av beställningsprocessen. Det finns tre typer av leverantörsbevakning. 

Den första typen är exception expediting, som råder när inköparen är informerad av 

interna kunder att material inte har levererats i tid. Därmed måste inköparen genast 

vidta åtgärder ifall leveransförseningen kommer att skapa en störning i den interna 

produktionsprocessen. Enligt van Weele (2010) är inte den här metoden att 

rekommendera då åtgärder tas efter att en försening har skett. Istället är det bättre att 

ha ett förebyggande tillvägagångssätt. (van Weele 2010) 

 

Routine status check har ett mer förebyggande förhållningssätt. Till skillnad från 

föregående metod kontaktar inköparen leverantören några dagar innan förväntad 

leveransdag för att säkerställa att det fortfarande är samma dag och att inga 

oönskvärda överraskningar sker. Den tredje metoden, advanced status check, är en 

önskvärd metod när det gäller kritiska produkter eller kritiska leverantören. Med 

kritiska produkter och leverantören menas sådana som är viktiga för företagets 

verksamhet. Genom jämna intervall stämmer inköparen av med leverantören så att allt 

efterlevs som det ursprungligen är tänkt och nedskrivet i kontrakten.  Likaså kan 

ibland kontrakten vara av väldigt stor vikt för företaget och därmed utsänds en 

inspektör till leverantören för att bevaka processen hos leverantören. (van Weele 

2010) 

 

När produkterna eller materialet är levererade blir de kontrollerade så att de möter de 

ställda kraven. Godkännandet består ofta av ett flertal steg där första är att ett ”test” 

utförs hos leverantören innan leverans sker. Andra steget är att ett test utförs hos 

företaget där produkterna har blivit levererade till. Det sista steget är att ett test utförs 

för att se så att det blir godkänt när produkten är satt i bruk. (van Weele 2010) 
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Slutligen i expediting and evaluation-steget belyser van Weele (2010) att det inte 

finns en perfekt värld i företagsekonomiska sammanhang. Därför är det viktigt för 

företag att de har bra kvalitetssystem och system för att upptäcka avvikelser och 

brister för att kunna åtgärda dessa. (van Weele 2010) 

 

Follow-up and evaluation of the buying process 

Inköparens roll fortsätter även efter att en produkt har tagits i produktion eller på 

något sätt tagits i bruk. Däribland måste garantiåtaganden och straffklausuler 

fastställas, hur eftermarknaden ska skötas osv. Det är även viktigt att inköparen 

noggrant skriver ned och kartlägger hur leverantören har skött sig, om de uppfyllde de 

krav som var ställda på dem, hur kvalitetskraven uppfylldes, hur leveranskraven 

uppfylldes, hur pass innovativ produktutveckling leverantören har och dess 

konkurrenskraft. På så sätt kan inköparen följa upp och skapa en databas över sina 

leverantörer och i det långa loppet kan antalet leverantören minskas. (van Weele 

2010) 

 

 

 

3.2 Empiri 

Författarna har valt att inleda det empiriska kapitlet med att isolera varje aktörs 

process från hela beställningsprocessen i försörjningskedjan. Anledningen till det är 

att varje aktör i dagsläget agerar utifrån sin egen process och ser inte till helheten. På 

så sätt ska illustrationen skapa en förståelse för hur informationen flödar i processen 

och vilken information respektive aktör har i försörjningskedjan.  De tre första 

processerna och figur 13 är så processerna ser ut för Stockholmsregionen. Vilket 

efterföljs av en processkartläggning av hur processen ser ut i Region Syd, då det 

uppkom under empiriinsamlingen att processerna och beställningsförfarandet ter sig 

annorlunda åt mellan regionerna. En djupare motivering nämns under rubrik 3.2.5. 

 

3.2.1 Process Swerock Orderavdelning 

Beställningsprocessen hos Swerock börjar med att Orderavdelningen mottager en 

order via telefon. Dessa order är det behov som respektive bygge, arbetsplatser där 

betongarbeten ska utföras, har. Enligt inköpschefen Andersson är 75 % av dessa order 
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inkomna från aktörer inom PEAB-koncernen och de resterande är från externa parter. 

När ordern är mottagen via telefon lagras ordern i PEABs affärssystem Concorde 

XAL.  I affärssystemet lagras det vilken kvantitet av färdigblandad betong som 

efterfrågas och vilka specifika egenskaper betongen ska ha. Dock specificeras det inte 

exakt vilket tillsatsmedel respektive recept av betong kräver, utan tillsatsmedelena är 

kodade och står inte i klartext vilket tillsatsmedel som respektive order avser. 

Anledningen är att mängden av tillsatsmedel varierar beroende på vilket delmaterial 

som används, dvs. grus, sand etc. hos respektive fabrik och därför sker den 

beräkningen där. Varje inkommande order lagras direkt i Concorde XAL och därmed 

kan dagens behov och det framtida behovet åskådliggöras i systemet. 

Orderavdelningens process slutar med att de förmedlar till fabrikerna inom Swerock 

vilket behov som behövs produceras under den rådande och nästkommande dagen. 

Det åligger även orderavdelningen hos Swerock att planera vilken fabrik av de totalt 

nio stycken som finns i Stockholmsområdet som ska producera respektive order.  

 

 
Figur&10&(&Hur&beställningsprocessen&ser&ut&för&Swerock&Orderavdelningen&

 

3.2.2 Process Swerock Fabrik 

Fabrikernas process tar vid där orderavdelningens slutade, och den inkommande 

ordern lagras i deras affärssystem Concorde XAL. Fabrikerna kan se vilket behov 

som behövs produceras under rådande dagen men även dagen efter. Dock är inte 

dessa inkommande order fasta utan det kan ständigt inkomma nya order eller 

tilläggsorder på bara några timmar. Ute på respektive fabrik nedskrivs varje order som 

ska produceras på ett s.k. ”lakan”. Vilket är ett stort pappersark som traditionellt sätt 

har använts länge även innan affärssystem fanns. Syftet med lakan är att det ska 

åskådliggöra vad som faktiskt produceras och det nedskrivs från affärssystemet precis 

innan produktion sker.  I affärssystemet räknas det även ut hur mycket tillsatsmedel 

som finns att tillgå i lager och hur mycket som behövs för att producera respektive 

order. Om inte tillräckligt tillsatsmedel finns att tillgå eller att tillsatsmedelena håller 
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på att sina lägger den ansvarige på varje fabrik en beställning hos leverantören BASF. 

Denna order förmedlas via telefon.  

 

Inleveransen av tillsatsmedlen lagras i tankar som varierar i kvantitet och även i 

volym beroende på vilket tillsatsmedel det rör sig om och vilken omsättningshastighet 

respektive fabrik har. En genomsnittsfabrik har 8 tankar som rymmer mellan 2-4m3. 

Därefter produceras betongen som respektive order kräver och affärssystemet räknar 

ut hur mycket det behövs av respektive tillsatsmedel utifrån det lagerhållna 

delmaterialet.  Den producerade betongen utlevereras direkt då färdigblandad betong 

inte kan lagerhållas utan förlorar sin urpsrungskvalitet redan efter 45 minuter.  

 
Figur&11&(&Hur&beställningsprocessen&ser&ut&för&fabrikerna&på&Swerock&

 

3.2.3 Process BASF 

Processen inleds med att en inkommande order mottages via telefon. Därefter lagras 

ordern elektroniskt i BASFs affärssystem SAP. Eftersom BASF inte håller något 

färdigvarulager utan enbart producerar mot order har de en kontinuerlig produktion av 

tillsatsmedel. Produktionen bestäms utifrån en behovsplan som sammanställs av 

inkommande order. Produktionstiden för 10m3 är 45 minuter. Efter det att medlet är 

producerat tas ett litet prov från batchen som slussas till en kvalitetskontroll. 

Kvalitetskontrollen tar i genomsnitt 20 minuter och om provet inte blir godkänt måste 

det producerade medlet förkastas och en nyproduktion sker. Är det däremot godkänt 

sammanställs utgående order och en transportplanering sker. Transportplaneringen 

innebär att det skapas ett Shipmentnummer i SAP och fördelar ut vilken transportbil 

som ska transportera vilket medel och till vilken kund. BASF äger inga egna 

transportbilar utan transporten utförs av ett externt transportföretag. När det är 

fastställt vilken bil som ska ha respektive medel töms, om det inte redan är gjort, det i 

tankbilar som rymmer 20m3. Att fylla en bil tar omkring 1,5 timme. Dock är inte alla 
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bilar tankbilar utan det finns även vanliga lastbilar med ett lastutrymme som rymmer 

vanliga plasttankar. Varje plasttank rymmer 1m3 vilket används för mindre 

beställningar, om det är många beställare som har beställt en rad olika tillsatsmedel 

eller om det för tillfället anses vara smidigare att transportera i plasttank istället för i 

en tankbil. BASFs process avslutas med att transportbilarna fylls och lämnar fabriken.   

 

 

 
Figur&12&(&Hur&beställningsprocessen&ser&ut&för&BASF&
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3.2.4 Beställningsprocessen för region syd 

Under processkartläggningen för Stockholmsregionen uppkom en önskan från b.la 

BASF att de tyckte det skulle vara intressant och se hur beställningsprocessen såg ut 

för Swerock region Syd. Detta beror på att de upplevde det som att samarbetet där 

gick betydligt smidigare än uppe i Stockholmsregionen. Affärschefen Berglund 

förklarade att BASF levererar tillsatsmedel från Stockholmsfabriken till Swerock i 

Syd upplever han det som att det inte råder några ”panikbeställningar” och hade då en 

önskan att författarna skulle undersöka vad skillnaden kunde bero på.  

 

Utöver Stockholmsregionen, har Swerock delat upp Sverige i två andra marknader, 

syd och nord. Region nord, är den minsta marknaden av dem tre och blir väldigt 

sällan drabbad av problem relaterade från informationsbrist, ledtider eller 

lagerförhållanden. Den andra marknaden är region syd, där bl.a. Malmö-området har 

varit problemdrabbat. (John Rinse, produktionsansvarig Helsingborg) 

 

John Rinse, produktionsansvarig på fabriken i Helsingsborg, förklarar att 

beställningsprocessen fungerar i princip likadant som i Stockholmsregionen, med en 

avvikande beståndsdel. I region syd, finns det ingen central orderavdelning som tar 

emot alla inkommande order för att sedan dirigera ut dem till relevant fabrik. Istället 

inkommer order direkt till fabriken, vilket leder till att behovsplaneringen får en 

utökad informationstillgänglighet. Enligt respondenterna på fabrikerna i Stockholm 

får de in produktionsplaner för gällande och kommande dag, men i region syd har den 

informationen lagrats i affärssystem sedan ordern först inkom. Vidare menar Rinse att 

även region syd, får handskas med beställningar som inkommer samma eller dagen 

innan önskat leveransdatum. Tilläggsbeställningar förekommer även dem, och Rinse 

uppskattar dem till mellan 5-10 % av ursprunglig kvantitet. Lars Haraldsson, 

produktionsansvarig på fabriken i Kalmar, menar att inte dem heller har någon uttalad 

kvantitet gällande säkerhetslager för tillsatsmedel. Men de försöker alltid att hålla en 

hög säkerhetskvantitet, eftersom att kapitalbindningen är minimal för tillsatsmedel 

men det blir kostsamt om en eventuell bristkostnad skulle uppstå. 

 

Det mest problemdrabbade området i region syd, är Malmöområdet. Rinse, 

Produktionsansvarig Swerock Helsingborg, anser att det beror på att staden är större 
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och närheten till alternativa leverantörer är avgörande. De känner att 

behovsplaneringen inte är lika avgörande, eftersom att det finns alternativa 

leverantörer om problem skulle uppstå.  

 
Figur&13&(&Hur&beställningsprocessen&ser&ut&för&Region&Syd&

 

 

3.2.5 Ordermätning 

 

Som författarna nämnde i empirikapitel 3.2 börjar beställningsprocessen med att 

slutkunden, ringer in sina beställningar till Swerocks orderavdelning som lagrar dessa 

i affärssystemet Concorde XAL. För att kunna undersöka orsaken till den höga grad 

av tilläggsbeställningar, valde författarna att utföra en mätning av inkommande order 

för en vecka. Mätningen av order utfördes i tre steg: 

1) Vilken&kvantitet&efterfrågades&när&ordern&kom&in?&

2) Hade&det&skett&någon&förändring&av&orderkvantiteten,&på&den&planerade&

leveransdagen?&

3) Hur&blev&den&faktiska&kvantiteten&som&levererades&från&fabrik?&
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Författarna valde ut tre fabriker från Stockholmsområdet och kartlagde deras 

produktion under en utvald vecka. Mätningen skedde under vecka 13, mellan datumen 

25-28 mars. När ordermätningsveckan var vald, lagrades samtliga inkommande order 

för den valda veckan, när dem kom in till orderavdelningen under mars månad. Nedan 

följer ett exempel på de parametrar som inkluderades i mätningen: 

 

 
Figur&14&(&Ordermätning&

 

De tre utvalda fabrikerna hanterades med samma sifferkombination som de gör i 

orderavdelningens affärssystem. Siffrorna (210) betyder fabriken i Kungsängen, (222) 

innebär Arenastaden i Solna och (225) står för fabriken i Länna. Sedan inkluderade 

författarna ordernamnet, dvs. vilken arbetsplats som ordern var avsedd, för att kunna 

separera alla order. För att en bedömning av delvis tilläggsbeställningar men även 

behovsplanering, inkluderades inkommande dag för ordern samt planerad 

leveransdag. Ingående kvantitet står för den kvantitet som ordern hade när den lades 

till i affärssystemet och utgående kvantitet är den beställda mängd som skickades ut 

till fabriken på vald leveransdag. Antalet observationer var totalt 105 stycken.  

 

Enligt produktionschefen Michael Carlsson rymmer en tankbil 5,5 – 7,5 m³, vilket 

innebär att kvantiteter över den mängden inte kan levereras med samma transport. 

Dessutom menar Carlsson att avlastningsprocessen är tidskrävande då betongen ska 

lossas i hydralrännan eller i bask. Den sista parametern är följaktligen faktisk 

kvantitet, den mängd som fabriken slutligen producerade och levererade.   
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Resultat av ordermätning 

Författarna inledde sin sammanställning av ordermätningen genom att få fram i hur 

pass stor utsträckning det tillkommer s.k. tilläggsbeställningar. Enligt 

orderavdelningen hos Swerock anser de att det är så pass många beställningar som får 

tillägg, att de inte tycker det är nödvändigt att skicka dessa order direkt till fabrikerna 

när de inkommer till orderavdelningen. Dock medgav orderavdelningen att de inte 

hade exakta siffror av hur stor andel som är tilläggsbeställningar i förhållande till den 

totala orderkvantiteten, utan det var endast en skattning från deras sida.  

 

I det första diagrammet illustreras i den första stapeln om en färdigproducerad order, 

dvs. den kvantitet som faktiskt blev producerad hos fabrikerna, skiljde sig mot hur 

ordern såg ut när den inkom till orderavdelningen. Omkring 55 %, eller 58 stycken, av 

totalt 105 producerade order har på något sätt skiljt sig från ursprungsordern, antingen 

har kvantiteten ökat eller minskat. I nästa stapel har författarna valt att få fram samma 

förhållande dock med den skillnaden att det ska spegla hur många av de 

färdigproducerade orderna skiljer sig mot hur ordern såg ut precis innan den lämnade 

orderavdelningen. Här går det att urskilja en minskning där totalt 47,62 %, 50 

stycken, av alla färdigproducerade order har på något sätt skiljt sig, antingen 

minskning eller en ökning. I den sista stapeln i figuren är det illustrerat hur många 

order som på något sätt har ändrats hos orderavdelningen, antingen en minskning eller 

ökning av kvantiteten. Här är det 21 stycken order, 20 %, som på något sätt har 

ändrats. Författarna är medvetna om att om antalet observationer i diagrammet 

adderas överstiger det antalet observationer som är gjorda för mätningen. Det här är 

ett medvetet val då författarna är intresserade av att se när och hos vem 

tilläggsbeställningarna görs.  

&
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!
Figur&15&(&Diagram&över&ordertillägg&&

 

Därefter har författarna valt att ta fram i sina mätningar hur pass mycket en 

genomsnittsorder har ändrats rent volymmässigt enligt de tre scenarion som 

presenterades i ovanstående diagram. För att vara så rättvisande som möjligt och 

undvika mätningsfel har författarna använt sig av absoluttal vid uträknandet av 

nedanstående pajdiagram. Resultaten ska inte ses som en ökning av en order utan 

endast som en förändring. I den blå tårtbiten har den genomsnittliga producerade 

ordern förändrats med 6,72 m3 från det att ordern inkom till orderavdelningen. Vidare 

i den röda tårtbiten illustreras det att den genomsnittliga producerade ordern har 

förändrats med 5,57 m3 precis innan den lämnade orderavdelningen, utgående order. 

Slutligen i den största gröna tårtbiten urskiljs det hur mycket volymmässigt en 

genomsnittsorder har förändrats hos orderavdelningen, vilket är 8,10 m3.  
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Figur&16&(&Diagram&över&hur&mycket&en&genomsnittsorder&har&förändrats&

 

Dock kan det verka diffust och inte ge en översiktlig bild hur mycket en förändring är 

i relation till en genomsnittsorder. Därmed har författarna valt att i nedanstående 

diagram översiktligt presentera hur stor en genomsnittsorder är och hur mycket en 

order i genomsnitt har ökat/minskat. Diagrammen visar då förhållandet mellan den 

producerade kvantiteten och hur stor kvantiteten var på de order som inkom till 

orderavdelningen. Därmed presenterades det inte hur stor ökning eller minskning som 

har skett inne hos orderavdelningen eller hur mycket en order har ökat eller minskat 

från det att ordern inkom till fabriken. Detta är för att författarna är av den uppfattning 

att det blir oöversiktligt för läsaren och att resultatet inte säger mer än vad 

nedanstående diagram gör. Likaså har författarna valt att inkludera antalet 

observationer, totala antalet ordrar, och hur många ordrar som har en 

kvanitetsförändring.   
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Figur&17&(&Ökning/minsking&av&genomsnittsorder&

 

Mattias Eriksson, produktionsansvarig på fabriken i Länna uppgav att det är många 

beställningar som inkommer samma dag vilket medför att de har svårt att planera sin 

verksamhet. För att kunna validerna den tesen har författarna mätt hur många dagar 

innan en order inkom till orderavdelningen innan den skulle produceras. Vilket kan 

ses i nedanstående diagram: 

!
Figur&18&(&Antalet&dagar&innan&produktion&som&en&order&inkommer&till&orderavdelningen!
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3.3 Analys 

I analysen har författarna valt att först analysera skillnaden mellan 

Stockholmsregionen och Region Syd gällande beställningsprocessen. Författarna 

kommer att besvara och analysera vad den centrala orderavdelningen hos Swerock har 

för inverkan dels för sin egen verksamhet, men också för hela försörjningskedjan. 

Därefter ges en analys i ordermätningen där författarna för en diskussion om det är 

försvarbart att orderavdelningen ska vänta med att delge informationen tidigare samt 

vilken inverkan det får på problem- och förbättringsområdena ledtider, kapacitet och 

informationsflöden. 

 

3.3.1 Processkillnader mellan Stockholmsregionen och Region Syd 

Den stora skillnaden mellan Swerock Stockholmsregionen och Swerock region Syd är 

avsaknaden av en central orderavdelning hos den sistnämnda parten, vilket framkom 

under en gruppintervju med respondenter från region syd. Damelio (1996) nämner att 

gruppintervju är lämplig metod för samla in relevant information till 

processkartläggningen. Under hela arbetets gång har författarna fått sig delgivit av ett 

flertal respondenter att det just är planeringsprocessen som är svår att genomföra pga. 

den rådande informationsbristen. Intervjuade respondenter på Swerocks 

Orderavdelning i Stockholm motiverar sitt beslut att inte delge efterfrågeinformation 

förrän samma dag alternativt dagen efter pga. att efterfrågebehovet i väldigt stor 

utsträckning ändrar sig dagen innan eller samma dag som produktionen ska ske. Detta 

är något som författarna själva ville undersöka och se om detta uttalande stämde och i 

vilken utsträckning de inkommande orderna ändrades innan produktionen skulle ske. 

Hos orderavdelningen är det 20 % av alla inkommande order som på något sätt har 

ökat eller minskat i kvantitet från det att ordern inkom till orderavdelningen fram tills 

att en order precis ska lämna orderavdelningen och delges till fabrikerna. Med andra 

ord är det inte en majoritet av beställningarna som ändras, utan 4/5 av alla order har 

en oförändrad kvantitet innan ordern lämnar orderavdelningen. Däremot går det att 

urskilja en tydlig skillnad mellan den kvantitet som faktiskt har producerats och den 

kvantitet som ordern avsåg när den inkom till orderavdelningen. Dock motiverar 

kvantitetsförändringen inte att fabrikerna inte ska få erhålla efterfrågeinformationen 

tidigare än 1-2 dagar. Att den faktiska kvantiteten skiljer sig mot den orderlagda 

kvantiteten är ett problem som ligger hos slutkunden som lägger order. Det är deras 
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behovs- och produktionsplanering som resulterar i att omkring hälften av alla lagda 

orders har en förändring i kvantiteten mot det som faktiskt produceras. Vad denna 

kvantitetsförändring beror på kan ha en rad förklaringar. Dels är det som författarna 

precis nämnde, att slutkunden inte har en optimal behovs- och behovsplanering och 

därmed behöver de antingen mer eller mindre betong än vad de ursprungligen 

beräknade. Det här är något som är svårt att mäta och analysera. Det kan också finnas 

underliggande mjuka värden där slutkunden vet om att när en betonggjutning har 

påbörjats måste Swerock fortsätta att producera betong just till den kunden då en 

gjutning inte får avbrytas. Vilket resulterar i att slutkunden inte planerar så noggrant 

som de kunde ha gjort då de ändå vet om att de kommer få den betong levererad som 

de behöver.  

 

Likaså går det att urskilja i figur 17, att den stora genomsnittliga 

kvantitetsförändringen sker hos orderavdelningen. Att denna kvantitet skiljer sig mer 

än de övriga kan förklaras av att det först och främst är relativt få order som förändras 

hos orderavdelningen, 20 %, och att dessa order avser preliminärbeställningar som 

slutkunden lägger i god tid innan faktisk leverans. Författarna är av den uppfattning 

att de preliminärbeställningar som inkommer i god tid oftast har en relativt stor 

kvantitet än vad som faktiskt produceras, vilket kan förklaras av att slutkunden lägger 

en större beställning för att vara på den säkra sidan och täcka upp osäkerheter i sin 

planering. Författarna tycker dock inte att dessa 20 % med den största 

kvantitetsförändringen ska vara grundade för det beslut att orderavdelningen inte ska 

delge efterfrågeinformationen tidigare. Anledningen är att författarna anser att det 

bättre att vara medveten om en överdriven kvantitet och planera och lagerhålla 

tillsatsmedel utefter den informationen då lagerhållningskostnaden enligt Carlsson, 

Produktionschef Swerock och Berglund, Affärschef BASF, är betydligt lägre än vad 

en bristkostnad är.  

 

3.3.2 Inkommande order och tilläggsbeställningar 

Mätningen som mätte när en order inkom till orderavdelningen hos Swerock i 

Stockholmsregionen indikerade på att omkring hälften av alla order inkom dagen 

innan eller samma dag som produktion skulle ske. Därmed validerades det som en rad 

respondenter hade delgivit författarna, att det är vanligt med ”sista-minuten-
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beställningar”. Dock är frågan om det ändå är motiverat att ha detta som den största 

anledningen till att den centrala orderavdelningen inte ska delge den resterande 

hälften av efterfrågeinformationen tidigare än vad som görs nu. Författarna är av den 

uppfattningen att om hälften av ens verksamhet kan planeras i förtid borde det vara 

bättre än att inte kunna planera sin verksamhet överhuvudtaget i förtid. Detta är något 

som valideras av Swerock Region Syd. De medger att de har en del förändringarna i 

beställningarna, omkring 10-15% brukar slutkvantiteten skilja sig mot 

ursprungskvantiteten, men att de ändå har en god planeringsmöjlighet då de har en 

tydlig transparens och deras fabriker ser kundens behov generellt sätt betydligt 

tidigare än vad fabrikerna i Stockholmsregionen gör. Pga. tidsbrist har författarna inte 

haft möjlighet att mäta när en order inkommer till fabrikerna i Region Syd. Därmed 

får författarna utgå ifrån respondenternas svar att order inte kommer in dagen innan 

eller samma dag, utan de har några fler dagars spelrum.  

 

Enligt figur 3, som grundar sig på respondenternas uppfattning, karaktäriserades 

försörjningskedjan av problem- och förbättringsmöjligheter gällande kapacitet, 

ledtider och informationsflöde. Men efter att författarna genomfört 

processkartläggning, har en helhetsbild och förståelse av problemområdena 

uppmärksammats, vilket Marelli (2005) samt Loqiq (2009) nämner som en fördel av 

kartläggning. I själva verket är det den bristande transparensen i informationsflödet 

som skapar problemen med ledtider och kapaciteten. Pga. att orderavdelningen håller 

inne på information, kan inte fabrikerna planera sin produktion och vet inte vilken 

kapacitet som är lämplig för tillsatsmedel. Detta innebär att fabrikerna får korta 

ledtider vilket skickas bakåt i försörjningskedjan, BASF får snäva om inte ännu 

snävare ledtider att arbeta med. Att respondenterna uppfattade det som tre uttalade 

problemen- och förbättringsområden kan bero på personalen blir låst till sin egen 

avdelning och inte får en helhetsbild (Marelli 2005; Loqiq 2009). 
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3.3.3 Sammanfattning 

 

 
Figur&19&–&Sammanfattande&bild&över&beställningsprocessen&för&hela&försörjningskedjan&
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4 Vilken materialplaneringsmetod är mest lämplig i 

försörjningskedjan under rådande 

miljöplaneringsfaktorer? 

Eftersom)att)en)del)av)frågeställningen)efterfrågar)vilken)

materialplaneringsmetod)som)är)mest)lämplig)kommer)författarna)att)presentera)

olika)materialplaneringsmetoder)och)vilka)miljöer)respektive)metod)är)passande.)I)

empirikapitlet)redogörs)även)vilka)miljöplaneringsfaktorer)som)råder)för)tillfället)

och)författarna)presenterar)en)rad)mätningar)som)är)genomförda.)Kapitlet)

avslutas)med)en)analys)av)vilken)som)är)den)mest)lämpliga)

materialplaneringsmetod,)som)sedan)kommer)att)ligga)till)grund)för)

nästkommande)kapitel.))

 

4.1 Teori 

4.1.1 Planeringsmiljö 

Mattsson (1999b) menar att det tillverkande företaget ska kunna leverera färdiga 

produkter, krävs det ett inflöde av material i from av råmaterial, komponenter och 

halvfabrikat. Företaget tillämpar administrativa aktiviteter för att planera och styra 

dessa flöden, vilket kallas för materialplanering. Bakgrunden till dessa flöden är enligt 

Chen (2007) efterfrågan och dess planering. Efterfrågeplaneringen styr hur effektiv 

planering av material och logistik funktionerna, t.ex. kapacitet och säkerhetslager, 

kommer att vara.  

 

Sveriges mekanförbund (1987) och Mattsson (1999b) menar att vid val av 

materialplaneringsmetod är det viktigt för företaget att ta hänsyn till planeringsmiljön, 

vilket avser de förhållanden och faktorer som planeringen ämnar påverka. Samtidigt 

skapar faktorerna förutsättningar samt begräsningar för planeringen. Det finns ingen 

generellt bästa planeringsmetod eftersom att varje metod är mer eller mindre lämplig 

beroende på vilken planeringsmiljö den är avsedd att användas i. Planeringsmiljön har 

en avgörande betydelse för materialplaneringen i tre stycken avseenden:  
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• Den$påverkar$komplexiteten$i$rutiner,$metoder$och$system$för$planering.$

• Den$påverkar$valet$av$lämpliga$metoder.$

• Den$påverkar$möjlig$effektivitet$i$valda$planeringsmetoder.$$

 

Sveriges mekanförbund (1987) fortsätter och beskriver ett antal miljöfaktorer som är 

relevanta för att välja den materialplaneringsmetod som är mest lämplig, vilka även 

Mattsson (1999b) beskriver:  

 

• Produktkomplexitet$(djup)$

• Produktkomplexitet$(bredd)$

• Volym$och$frekvens$i$tillverkningen$

• Ordersärkostnad$

• Variantegenskaper$

• Grunddatakvalitet$

• Volym$och$frekvens$i$tillverkningen$

• Förhållandet$mellan$produktledtid$och$leveranstid$till$kund$(P/L$–$

förhållande)$

• Efterfrågekaraktär$

• Efterfrågetyp$

 

Produktkomplexitet (djup) – förklarar Sveriges mekanförbund (1987) som hur 

komplext sammansatta produkterna är med avseende på antal strukturnivåer. 

Strukturnivåer innebär i vilken utsträckning som företaget egentillverkar, alternativt 

beställer, detaljer och halvfabrikat. Om externa leverantörer ansvarar för en stor del 

av den totala värdeförädlingen, är strukturdjupet litet och tvärtom. Om det 

förekommer ett stort strukturdjup, försvårar det samordningen och synkronisering av 

materialflöden i företaget, vilket leder till långa genomloppstider.  
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                                           Produkt 

 

 

 

 

 

 

 
Figur&20&)&Produktkomplexitet,&djup&(O&

marbetad&från&Sveriges&mekanförbund&1987)&

 

 

Produktkomplexitet (bredd) – handlar enligt Sveriges mekanförbund (1987) om 

antalet artiklar per strukturnivå som krävs för att tillverka produkten. Om det ingår 

många artiklar i tillverkningen innebär det en risk att det uppstår en brist av någon 

artikel när själva tillverkningen ska ske. 

 

     Produkt 

 

 

 

 

 

 

 
&

Figur&21&)&Produktkomplexitet,&bredd&(omarbetad&från&Sveriges&Mekanförbund&1987)&
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Variantegenskaper – Mattsson (1999b) beskriver denna miljöfaktor handlar om de 

karakteriserade egenskaper per variant av produkt. T.ex. företaget har en 

standardprodukt som byggs på med olika sorters komponenter. Ju fler 

produktvarianter företaget har, desto svårare blir det att prognostisera och styra 

materialflödena. Materialplaneringsmetoder som bygger på direkt prognostisering på 

komponentnivå, t.ex. olika typer av beställningspunktssystem är mer lämpliga. 

 

Grunddatakvalitet – avser vilken utsträckning den information om produkterna som 

lagras i t.ex. artikelregister är korrekt och fullständig. Informationen kan t.ex. avse 

uppgifter om kvantitet, operationstider osv. Hög grunddatakvalitet är alltid av stor 

betydelse för att uppnå en effektiv materialstyrning. (Mattsson 1999b) 

 

Volym och frekvens i tillverkningen - handlar om hur ofta tillverkning av 

slutprodukten sker. Faktorn bestäms av strukturen på inkommande order, är det små 

orderkvantiteter vid många tillfällen eller stora kvantiteter vid få tillfällen. 

Inkommande order avser både kundorder direkt mot produktion samt 

lagerpåfyllnadsorder. Beroende på om materialbehovet för ingående detaljer och 

halvfabrikat är ojämnt eller frekvent bör olika materialplaneringsmetoder väljas. Om 

materialbehovet är ojämnt är det väsentligt att använda en metod som bygger på 

härledning av materialbehov. När materialbehovet är frekvent och kontinuerligt är 

t.ex. beställningspunktsystem ett användbart alternativ. (Mattsson 1999b) 

 

Ordersärkostnad - avser alla särkostnader som är förknippade med tillverkningsorder 

och inköpsorder som i huvudsak inte är beroende av tillverkade respektive beställda 

kvantiteter. För inköpsorder handlar kostnaderna om administration av order, 

transporter och hantering. Vad gäller tillverkningsorder innefattas kostnader för 

administration, uppsättningstider, materialplock samt intern transport och hantering. 

Ordersärkostnader påverkar av orderkvantiteten som företaget beställer alternativt 

tillverkar vid varje tillfälle, vilket framgår av figuren nedan. Miljöfaktorn 

ordersärkostnad har därför en indirekt påverkan på val av planeringsmetod genom att 

orderstorleken har betydelse för metodvalet. Om den optimala orderkvantiteten visar 

sig vara av stor kvantitet, antas det att denna kvantitet kommer att täcka behoven för 
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en längre tid framåt. Pga. detta är inte materialplaneringsmetoder som orderstyrning 

och olika typer av avropsmetoder lämpliga. 

 

 

 
Figur&22&)&Sambandet&mellan&ordersärkostnad&och&orderstorlek&(Egen&illustration)&

 

Sveriges mekanförbund (1987) delar in miljöfaktorn ordersärkostnad i följande tre 

klasser:  

• Små&ordersärkostnader:$ger$upphov$till$orderstorlekar$som$i$huvudsak$

motsvarar$det$direkta$materialbehovet$från$överordnad$

produktionsstruktur.$

• Medelstora&ordersärkostnader:$ger$upphov$till$orderstorlekar$som$

täcker$behovet$från$överordnad$nivå$upp$till$en$månadsvis$tidsperiod.$&

• Stora&ordersärkostnader:$ger$upphov$till$orderstorlekar$som$täcker$

behovet$från$överordnad$nivå$färre$en$12$gånger$per$år.&

 

Förhållandet mellan produktledtid och leveranstid till kund (P/L – förhållande) – 

avser enligt Mattsson (1999b) sambandet mellan en produkts ackumulerade ledtid och 

den beräknade leveranstid till kund. Det nämnda förhållandet är ett uttryck för i hur 

stor utsträckning som företaget kan kundorderstyra en produkt. Ju större ”P” är i 

förhållande till ”L”, blir materialförsörjningen beroende av prognoser. Pga. detta har 

miljövariabeln en stor betydelse för val av planeringsmetod.  
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• Ett$lågt$P/LMförhållande$möjliggör$att$materialplaneringen$kan$baseras$på$

reservationer$mot$inneliggande$kundorder.$

• Ett$högt$P/LMförhållande,$materialbehovet$behöver$härledas$från$via$

behovsnedbrytning$från$prognoser$och$produktionsplaner$istället$för$

faktiska$kundorder.$

 

För miljövariabeln P/L–förhållande kan följande tre egenskapstyper särskiljas: 

• P/L–förhållande$lika$med$ett$eller$mindre$–$kan$alla$materialbehov$

härledas$via$reservationer$från$kundorder.$

• P/L–förhållande$i$storleksordningen$1M2$–$här$måste$materialplanering$av$

råmaterial,$halvfabrikat,$köpkomponenter$osv.$planeras$från$prognoser$

eller$behovsberäkningar$av$slutprodukten.$$

• P/L–förhållande$över$2$–$i$stort$sett$måste$all$materialförsörjning$måste$

baseras$på$prognoser.$$

 

Efterfrågekaraktär – i denna planeringsmiljö går det att utskilja två olika sorter av 

efterfrågekaraktär; oberoende samt härledd efterfråga. Oberoende efterfråga 

förekommer när det gäller slutprodukter och reservdelar medan härledd efterfråga rör 

råmaterial, köpkomponenter och halvfabrikat. Desto större inslaget av oberoende 

efterfråga är, ju mindre blir de relativa fördelarna med materialplaneringsmetoder som 

bygger på behovsnedbrytning, t.ex. materialbehovsplanering. (Sveriges 

mekanförbund 1987) 

 

Efterfrågetyp – nya order initieras i ett materialflöde eftersom det finns eller förväntas 

finnas en framtida efterfråga av produkten. Denna efterfråga kan vara känd eller 

okänd i olika grader. Okänd efterfråga uttrycks i ett materialplaneringssystem med 

hjälp av prognoser och känd efterfråga kan byggas på reservationer i tillverkningen. 

På grund av dessa egenskaper har efterfrågetyp en avgörande roll i valet av 

materialplaneringsmetoder. Om efterfrågan styrs via reservationer i tillverkningen 

innebär det en hög grad av säkerhet, dock är den inte fri från osäkerhet. Osäkerheten 

representeras av att kundorder kan annulleras, tidigareläggas eller senareläggas, vilket 

oftast inträffas när leveranstiderna är långa. Om efterfrågan istället styrs via 

prognoser, saknas det reservationer och styrningen av materialflöden baseras på en 
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bedömning av framtida efterfrågan. Prognoserna kan karaktäriseras av bearbetad 

förbrukningshistorik i kombination med framåtriktade bedömningar och 

ledningsbeslut. (Mattsson 1999b) 

 

För att kunna välja den mest lämpliga materialplaneringsmetoden är det viktigt att ta 

hänsyn till sambandet mellan planeringsmetoder och planeringsmiljö. 

Planeringsmiljön sätter i stor utsträckning gränser för vad som är möjligt att 

åstadkomma med olika styrsystem och planeringsmetoder. Valet av system och metod 

är fortfarande av mycket vital betydelse men utan att utveckla planeringsmiljön 

kommer effektiviseringsmöjligheterna bli begränsade. Sveriges mekanförbund (1987) 

redovisar ett antal sambandsmatriser (se bilaga A) som visar användbarheten för 

respektive metod vid given planeringsmiljö. Begreppen lämplig, olämplig samt ej 

användbar kommer att användas för att beskriva om metoden är passande eller ej. 

• Lämplig:$innebär$att$metoden$är$passande$och$framhäver$dess$starka$

sidor.$Detta$innebär$dock$inte$att$den$är$mer$lämplig$än$någon$annan$

metod.$

• Olämplig:$metoden$är$passande$för$den$aktuella$miljön$men$det$finns$

andra$metoder$som$är$mer$användbara.$

• Ej&användbar:$miljön$är$inte$passande$för$vald$metod.$

 

Om det inte finns någon markering betyder det att metoden är ”neutral” ur 

användningssynpunkt för den aktuella metoden. Det ska understrykas att dessa 

matriser endast är en vägledning. Vid implementering det finns andra viktiga faktorer 

som dessa matriser inte tar hänsyn till. 

 

4.1.2 Metoder för materialplanering 

Med materialplanering menas styrning och kontroll av materialflödena för att få dem 

att fungera optimalt i materialplanerings funktionerna. En funktion är planering som 

innefattar beslut om vilka kvantiteter som ska överföras inom försörjningskedjan vid 

vilken tidpunkt. Om det sker en förändring av planerad materialflöde används 

funktionen omplanering.  När ett materialflöde är planerat och aktiviteten är igångsatt 

är det viktigt att bevaka så att allt går rätt till. Bevakningen leder till värdefull 

information som ses över under uppföljningsfunktionen. Hur blev utfallet? I denna 
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funktion kan företag ta lärdom av utfört arbete och se om något kan förbättras. 

(Mattsson 1999b) 

 

Som författarna nämnde i bakgrundskapitlet menar Mattsson (1999b) att 

materialplaneringens grundproblem är att fastställa den mest optimala kvantitet och 

leveranstidpunkt. Detta görs genom att svara på följande tre frågeställningar: 

• Orderkvantitetsfrågan$–$Hur$mycket$ska$beställas$från$extern$leverantör$

och$hur$mycket$ska$egentillverkas$utifrån$order?$

• Leveranstidsfrågan$–$När$ska$inleverans$av$en$inköpsorder$eller$

tillverkningsorder$ske$till$lager$eller$direkt$till$verkstad/kund?$

• Starttidsfrågan$–$När$ska$utläggning$av$inköpsorder$till$leverantör$ske$

respektive$när$ska$tillverkningsorder$startas?$$

 

Mattsson (1999b) presenterar flera olika materialplaneringsmetoder som alla svarar på 

de tre ovan nämnda grundläggande frågorna. 

 

Beställningspunktssystem 

Denna materialplaneringsmetod bygger på en jämförelse mellan den kvantitet som 

finns tillgänglig i lager och en bestämd beställningskvantitet, dvs. 

beställningspunkten. När denna beställningspunkt är uppnådd, sker en beordring om 

lagerpåfyllnad.  

 

 
Figur&23&–&Beställningpunktsdiagram&(egen&illustration)&
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Beställningspunktskvantiteten fastställs genom beräkning av förväntad förbrukning 

under återanskaffningstiden plus en säkerhetslagerskvantitet som fungerar som en 

gardering mot förändringar i efterfrågan.  

 

Det finns två olika beställningspunktsystem, kontinuerlig jämförelse och jämförelse 

vid givna intervall, som skiljer sig åt beroende på när jämförelse mellan 

beställningspunkt och lagersaldo sker. Kontinuerlig jämförelse handlar om att 

jämförelserna görs transaktionsvis, dvs. efter varje lagertransaktion som innebär att 

lagret minskas. Vad gäller jämförelse vid givna tidsintervaller, sker jämförelsen vid 

förutbestämda tidpunkter. T.ex. kan företaget köra ett beställningspunktsprogram 

veckovis och om beställningspunkten har underskridits sker en beställning. Båda 

systemen använder sig av säkerhetslager för att uppnå en önskad servicenivå, genom 

att gardera sig mot osäker efterfråga under beställningstiden, dvs. den tiden det tar 

från att beställningspunkten är nådd till dess att inleverans sker. Eftersom att 

kontinuerlig jämförelse ser över lagersaldot vid varje transaktion behöver inte den 

metoden lika stort säkerhetslager som den andra metoden. Men metoden där 

inspektionerna sker periodvis ger andra fördelar eftersom att beställningar kan utföras 

som en samlad arbetsinsats och därmed spara administrativt arbete. 

 

Beställningspunktssystem är användbara i planeringsmiljöer av följande slag: 

• För$styrning$av$lågvärdesartiklar,$t.ex.$skruvar$muttrar$för$vilka$

förbrukningen$är$tämligen$jämn$och$återanskaffningstiden$och$

genomloppstiden$är$relativt$kort.$

• För$styrning$av$artiklar$vars$förbrukning$till$stor$del$är$oplanerbar$och$

produktvarianter$är$svårprognosbara.$

• Metoden$blir$mindre$effektiv$ju$frekventare$och$kontinuerligare$

materialbehoven$är$eftersom$att$hänsyn$inte$tas$till$kapacitet$vid$

inplanering$av$ny$order.$Därför$är$metoden$användbar$där$kapacitet$inte$

är$ett$avgörande$problem.$(Mattsson$1999b$och$Sveriges$mekanförbund$

1987)$

• Se$$bilaga$A.$
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Täcktidsplanering 

I beställningspunktsystemet används som redan nämnts ett säkerhetslager med en 

kvantitet som har beräknats täcka efterfrågan under återanskaffningstiden. Denna 

behovstäckning är dimensionerad som kvantitet men i metoden täcktidsplanering 

presenteras denna behovstäckning som en tid istället. Med täcktid menas den tid som 

tillgängligt lager förväntas täcka och gardera mot osäker efterfråga under 

återanskaffningstiden. Istället för säkerhetslager, används begreppet säkerhetstid. 

Säkerhetstid lämpar sig när ledtiderna är ett uttalat problem, dvs. det är osäkert när en 

inleverans kommer att ske. Gäller det variationer i efterfråga, lämpar sig ett 

säkerhetslager bättre. Precis som med beställningspunktsmetoden kan 

täcktidsplaneringen delas upp i två olika former, jämförelse vid varje lagertransaktion 

eller vid bestämd periodintervall. Denna metod är lätt att tillämpa eftersom att den 

bygger på tidsjämförelser och ger bättre förståelse för hur angeläget 

beordningsbehovet är. 

 

Täcktidsplanering är användbar i planeringsmiljöer av följande slag: 

• Metoden$är$avsedd$för$användning$i$miljöer$med$oberoende$behov,$dvs.$

materialplanering$av$lagerförda$artiklar$som$är$avsedda$för$försäljning.$

• Om$planeringsmiljön$karakteriseras$av$små$orderstorlekar$och$korta$

genomloppstider$är$metoden$speciellt$lämplig.$Det$är$även$av$stor$vikt$att$

kapaciteten$inte$är$ett$uttalat$problem.$(Mattsson$1999b$och$Sveriges$

mekanförbund$1987)$

• Se$bilaga$A.$

 

Materialbehovsplanering  

Metoden som också kallas för MRP (från engelskans Material Requirements 

Planning) bygger på att tidpunkter för inplanering av nya inleveranser bestäms genom 

beräkning av när i tiden nettobehov av material uppstår. Detta nettobehov uppstår när 

lagret är beräknat att bli t.ex. noll eller negativt.  

 

&Period& 1& 2& 3& 3& 4& 5& 6&

Prognos&över&behov& 10 10 10 10 10 10 10 

Beräknat&lager& 30 40 30 20 10 0 -10 
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Inleverans&  40      

Planerad&order&   40     
Figur&24&)&MRP,&Material&Requirments&Planning&(omarbetad&från&Mattsson&1999b)&

 

Gardering mot osäkerhet i efterfrågan behandlas precis som i 

beställningspunktssystemet och täcktidsplaneringen med ett säkerhetslager alternativt 

en säkerhetstid. Om företaget väljer att använda ett säkerhetslager räknas denna 

kvantitet ut genom att reducera ingående lagerkvantitet med vald säkerhetskvantitet 

innan beräkningen av nettobehov görs. Vad gäller säkerhetstid sätts 

inleveranspunkten för den inplanerade ordern lika med beräknad behovstidpunkt 

minskad med vald säkerhetstid. Denna metod är mer komplex och svårare att använda 

än de metoder som redan presenterats, men är principiellt mer passande i miljöer för 

standardprodukter. Metoden karaktäriseras av att inleveranserna ska ske så sent som 

möjligt, vilket gynnar kapitalbindningen i lagret.  

 

MRP är särskilt lämplig i följande planeringsmiljöer: 

• Med$härledbara$materialbehov,$t.ex.$vid$planering$av$artiklar$som$ingår$i$

slutprodukter,$dvs.$for$råmaterial,$köpkomponenter,$halvfabrikat$och$

egentillverkade$detaljer.$$

• Om$miljön$har$inslag$av$oplanerbar$efterfråga$är$och$specialtillverkning$

är$metoden$mindre$användbar$än$föregående$metoder.$$

• Se$bilaga$A.$(Mattsson$1999b$och$Sveriges$mekanförbund$1987)$

 

 

Orderbunden materialförsörjning 

Denna metod innebär att när en ny kundorder registreras i materialplaneringsystemet 

skapas automatiskt en tillverkningsorder eller inköpsorder för motsvarande 

tillverkningsartikel respektive inköpsartikel. Kvantiteten är lika som 

kundorderkvantiteten och leveranstidpunkten är samma som leveranstidpunkten för 

kundordern. Gardering mot osäkerhet vid efterfråga kan genomföras med hjälp av 

säkerhetstider vid inplanering av order. Inleveranspunkten för den inplanerade ordern 

sätts lika med leveranstidpunkt för kundordern respektive starttidpunkten för 

tillverkningsordern minskad med vald säkerhetstid.  
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Orderbunden materialförsörjning är särskilt lämplig i följande planeringsmiljöer: 

• I$företag$med$låg$förädlingsgrad$vid$orderingång$där$

sluttillverkningsordern$motsvarar$en$specifik$kundorder.&

• I$företag$med$standardprodukter$där$sluttillverkningsordern$motsvarar$

en$serie$i$ett$produktionsprogram$och$tillverkning$respektive$inköp$av$

artiklar$på$underliggande$strukturnivåer$görs$order$direkt$och$endast$

mot$denna$serie.&

• Se$bilaga$A.$(Mattsson$1999b$och$Sveriges$mekanförbund$1987)&

 

 

Cyklisk produktion 

Mattsson (1999b) menar att cyklisk produktion innebär att artiklar som skall tillverkas 

placeras in i ett cykliskt produktionsmönster som upprepas. Detta mönster kan sägas 

ha formen av en tidtabell och varje artikel tillverkas vid bestämda tillfällen, ett 

bestämt antal gånger per vald tidperiod enligt denna tabell. Tillverkningstillfällena 

ligger fast i tiden medan orderstorlekarna varierar i takt med efterfrågan. 

Produktionsmönstret omfördelas endast om när efterfrågeförutsättningarna förändras 

påtagligt. För att företaget ska kunna ta till vara på fördelarna med metoden, ändras 

detta mönster så sällan som möjligt. Grovt uttryckt kan det beskrivas att den 

tidsmässiga inplaneringen för order görs en gång för alla, och sedan får den gälla tills 

det finns stora skäl nog att ändra den. (Matsson 1999b) 

 

Vecka 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Artikel A           

Artikel B           

Artikel C           

Figur&25&)&Cyklisk&produktion&(omarbetad&från&Mattsson&1999b)&&

 

Cyklisk produktion är inte begränsad till egna tillverkningsartiklar utan kan även 

appliceras på inköpsartiklar. I detta användningsområde är det istället leverantörerna 

som levererar enligt ett cykliskt mönster. Denna materialplaneringsmetod tar hänsyn 
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till företagets kapacitettillgång. Detta sker när det cykliska mönstret planeras. När det 

cykliska produktionsmönstret väl är etablerat är metoden enkel och rationell att 

använda. Dock krävs det att planeringsframförhållningen är relativt lång, i många fall 

halvårsvis eller mer.  

 

Cyklisk produktion är särskilt lämplig i följande planeringsmiljöer:  

• I$planeringsmiljöer$då$ordersärkostnaden$är$omfattande$samt$då$

turordningsberoende$omställningstider,$speciellt$i$fall$där$

kapacitetkostnaderna$är$höga.$$

• I$miljöer$som$inte$är$beroende$av$hög$flexibilitet$och$som$karaktäriseras$

av$jämn$efterfråga$och$stabila$produktmixer.$$

• Den$är$inte$lämplig$i$miljöer$med$varierande$kundorderingång$där$

företaget$måste$ändra$övergripande$produktionsplanerna.$

• Det$cykliska$mönstret$upprättas$efter$prognostiserad$efterfråga,$men$en$

viss$anpassning$av$orderkvantiteter$kan$göras$med$hjälp$av$reservationer.$

• Se$bilaga$A.$(Mattsson$1999b$och$Sveriges$mekanförbund$1987)$

 

 

4.2 Empiri 

4.2.1 Nulägets miljöplaneringsfaktorer 

För att kunna svara på den andra forskningsfrågan ” Vilken materialplaneringsmetod 

är mest lämplig i försörjningskedjan med hänseende av problemen kring 

lagerkapaciteten, ledtider och informationsflödet?”, var författarna tvungna att 

undersöka den nuvarande planeringsmiljön. Detta pga. att Sveriges mekanförbund 

(1987) och Mattsson (1999b), menar att det planeringsmiljön avser de förhållanden 

och faktorer som materialplaneringen faktiskt ämnar påverka. Med hjälp av 

rundvandringar på fabrikerna och intervjuer av produktionschefen Michael Carlsson, 

samt produktionsansvariga på respektive betongfabrik, har följande 

miljöplaneringsfaktorer gått att urskilja: 

 

Produktkomplexitet (djup) 

Handlar enligt Sveriges mekanförbund (1987) om antalet strukturnivåer, dvs. i vilken 

utsträckning som företaget egentillverkar respektive beställer komponenter. Enligt 
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Jesper Karlsson, produktionsansvarig på fabriken i Kungsängen, tillverkas betong 

genom att blanda vatten, grus, sand och tillsatsmedel. Dessa ingredienser är redan 

långt gånga i förädlingsprocessen och det som Swerock gör att dem blandar samman 

dessa till en betongmassa. Detta betyder att strukturdjupet är litet, vilket enligt teorin 

borde förenkla samordningen och synkroniseringen av materialflöden i företaget. 

 

Produktkomplexitet (bredd) 

Bredden för produktkomplexiteten är enligt produktionschefen Michael Carlsson, inte 

särskilt bred. Det är fyra stycken artiklar, i olika utsträckning, som krävs för att 

tillverka betongen. Michael Carlsson menar att det är ytterst sällan brist av någon 

artikel uppstår, vilket visar på en smal produktkomplexitet. 

 

Ordersärkostnad 

Enligt teorikapitlet, påverkar ordersärkostnaden den orderkvantitet som företaget 

beställer och har därför en indirekt påverkan på valet av planeringsmetod. Eftersom 

att respondenterna på fabrikerna menade att det inte idag finns någon uttalad 

orderkvantitet för beställning av tillsatsmedel, utan en beställning sker när 

produktionsansvarig tror att det behövs så att det täcker en kortare period framåt.  

 

Variantegenskaper 

Eftersom att Sveriges mekanförbund (1987) beskriver miljöfaktorn variantegenskaper 

som en standardprodukt som byggs på för att skapa olika varianter av produkten. 

Enligt Mattias Eriksson, produktionsansvarig på fabriken i Länna, kan många olika 

sorters av betong tillverkas, beroende på koncentrationen av de olika artiklarna i 

blandningsprocessen. Vatten, sand och grus finns alltid med i tillverkningen, men 

sedan finns det olika tillsatsmedel beroende på önskad kvalité och egenskaper på 

betongen.  

 

Grunddatakvalitet 

Avser enligt teorikapitlet, hur korrekt och aktuell informationen som lagras i t.ex. 

artikelregister är. Den informationen kan handla om kvantitet, operationstider osv. 

och är viktig för att uppnå en effektiv materialstyrning. Som redan nämnts i 

föregående empirikapitel, stämmer inte alltid den beställda kvantiteten överens med 
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den faktiskt levererade. Detta beror enligt Michael Carlsson och Anders Johansson, 

produktionsansvarig på fabriken i Solna, på en rad olika faktorer. En omständighet är 

att vädret påverkar vilket kvalité som betongen ska ha. Om temperaturen sjunker t.ex. 

10grader från beställningstillfället till leveransdagen, kan en annan kvantitet av 

artikeln tillsatsmedel krävas för att uppnå den beställda kvalitén på betongen. Michael 

Carlsson pekar också på det uttalade problemet om behovsplanering, då de olika 

projekten beställer en felaktig kvantitet från fabrikerna.  

 

Volym och frekvens i tillverkningen 

Mattias Eriksson, produktionsansvarig på fabriken i Länna, beskriver strukturen på 

inkommande order som varierande. Ibland kan det vara små orderkvantiteter vid 

många tillfällen men även stora orderkvantiteter vid få tillfällen. Materialbehovet av 

sand, vatten och grus är frekvent och det är endast tillsatsmedel som kan variera.  

 

Förhållandet mellan produktledtid och leveranstid till kund (P/L – förhållande) 

Anders Johansson, produktionsansvarig på fabriken i Solna, menar att produktledtiden 

börjar när behovsplanen inkommer till fabriken, ca: 2 dagar innan leveranstillfället. 

Själva, leveranstiden till kund är kort. Att producera betongen tar 45min och 

transporten har gått ut till kund efter ytterligare ca: 20-40min. Detta kan Swerock 

möjliggöra eftersom de har fabriker utspridda över Stockholmsområdet, vilket är 

nödvändigt eftersom att betongens kvalité förändras efter ca: 1 timme. Detta ger ett 

P/L-förhållande som är större än 2, enligt Sveriges Mekanförbund (1987). 

 

Efterfrågekaraktär 

Eftersom att rundvandringarna på fabrikerna visade att betongen inte kan lagerhållas, 

kan inte produkten användas som en komponent till en annan produkt. Men eftersom 

att undersökningen gäller tillsatsmedel, en komponent till betongen, karaktäriseras 

tillsatsmedel av härledd efterfråga. Intervjuerna med respondenterna resulterade i att 

författarna anser att efterfrågekaraktären för tillsatsmedel har ett visst och ej 

försumbart inslag av oberoende efterfråga. Detta eftersom att kvantiteten av 

tillsatsmedel som efterfrågas kan variera grovt, beroende på vilken kvalité på 

betongen som efterfrågas. Detta är inte fallet för de andra komponenterna vatten, sand 

och grus.  
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Efterfrågetyp 

Enligt Jesper Karlsson, produktionsansvarig på fabriken i Kungsängen, produceras 

betongen mot kundorder istället för prognoser eftersom att inga färdiga artiklar kan 

hållas i lager för att säkra upp mot prognoser. Efterfrågan styrs via reservationer i 

tillverkningen, vilket enligt teorin innebär en hög grad av säkerhet. Men Michael 

Carlsson, menar att osäkerhet representeras av att kundorder kan annulleras, 

tidigareläggas eller senareläggas pga. den bristande behovsplaneringen.  

 

 

 

Den vänstra stapeln listar Sveriges mekanförbund (1987) och Mattsson (1999b) 

miljöplaneringsfaktorer. Medan den högra stapeln beskriver dagens situation på 

fabrikerna med hjälp av teorins miljövariabler. Författarna har tolkat svaren från 

Miljöplaneringsfaktor1 Beskrivning1av1nuläget1

1 !
& !Produktkomplexitet&(djup)& Produkter!med!2!strukturnivåer!

Produktkomplexitet&(bredd)& Få!ingående!artiklar!

Ordersärkostnad& Små!orderstorlekar!

Variantegenskaper&
Mycket!stort!antal!förutsägbara!

varianter!

Grunddatakvalitet& Bristfällig!grunddatakvalitet!

Volym&och&frekvens&i&

tillverkningen& Masstillverkning!>!kontinuerlig!

&(P/L&–&förhållande)& Större!än!2!

Efterfrågekaraktär&
Visst$och$ej$försumbart$inslag$av$

oberoende$efterfråga$

Efterfrågetyp& Reservationer!

Figur&26&)&Beskrivning&av&nulägets&miljöplaneringsfaktorer&
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respondenterna och återgivit denna information som teorins miljövariabler för att 

beskriva nuläget.  

 

 

4.2.2 Nulägets materialplaneringsmetod 

 

Enligt de intervjuade respondenterna på fabrikerna finns idag ingen utpräglad 

materialplaneringsmetod för Swerock. Det tillvägagångssätt som idag tillämpas är en 

uttalad oskriven regel om att lagret av artiklarna, ska täcka det för tillfället tillgängliga 

produktionsschemat. Produktionsschemat gäller i regel för två dagar framåt, med 

reservation för tillägg och avrop. Utöver detta tillämpar respektive 

produktionsansvarige på fabrikerna egna metoder för att planerna materialåtgången. 

T.ex. menar Jesper Karlsson, produktionsansvarig på fabriken i Kungsängen, att han 

aldrig låter produkt ”558” och ”Accelerator”, understiga 50 % av den maximala 

lagerkapaciteten, då dem har en hög omsättningshastighet.  

 

Efter intervjuer med John Rinse och Lars Haraldsson, produktionsansvariga på 

fabriken i Helsingborg respektive Kalmar, framkom det att inte de heller har någon 

uttalad materialplaneringsmetod, utan beställer för att täcka det planerade 

produktionsschemat.  

 

 

4.3 Analys 

Eftersom att forskningsfrågan handlar om vilken materialplaneringsmetod som är 

lämplig under rådande$förutsättningar$i$försörjningskedjan,$har$författarna$valt$

att$lista$upp$tänkbara$materialplaneringsmetoder,$för$att$sedan$analysera$deras$

potential$för$nulägets$försörjningskedja.$Eftersom$intervjuerna$med$

respondenterna$visade$att$fabrikerna$inte$har$någon$uttalad$

materialplaneringsmetod,$har$författarna$antagit$att$det$krävs$lika$mycket$

resurser/tid$oberoende$av$vilken$metod$som$ska$komma$att$implementeras.$Det$

beror$på$att$de$inte$har$ett$nuvarande$system,$utan$författarna$antar$i$samråd$

med$uppdragsgivaren,$att$resultatet$i$forskningen$kommer$att$vara$

generaliserbar$för$Swerocks$alla$fabriker.$$
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$

I$tabellerna$som$följer$nedan$kommer$varje$materialplaneringsmetod$lämplighet$

att$presenteras$utifrån$de$olika$miljöplaneringsfaktorerna.$Lämpligheten$har$

författarna$valt$att$koda$med$beteckningarna;$Lämplig)(L),$Neutral)(N),$Olämplig)

(O)$samt$Ej)användbar)(E).$

 

Beställningspunktssystem 

Enligt Mattsson (1999b) bygger metoden på en jämförelse mellan den kvantitet som 

finns tillgänglig i lager och en bestämd beställningskvantitet, dvs. 

beställningspunkten. En liknelse kan göras till fabriken i Kungsängen där 

produktionsansvarige Jesper Karlsson, alltid lägger en beställning innan 

lagerhållningen når 50 % av maximal kapacitet. Enligt Sveriges mekanförbund (1987) 

är denna metod lämplig för styrning av lågvärdesartiklar och Per Berglund på BASF 

samt produktionschefen på Swerock Michael Carlsson, menar att kapitalbindningen 

på tillsatsmedel är minimal. Eftersom att företaget kan erbjuda ett massivt antal olika 

produktvarianter, då det enda som ändras i produktion är koncentrationen på 

tillsatsmedel, är denna metod lämplig då produktvarianter är svårprognosbara enligt 

Mattsson (1999b).  

 

Miljöplaneringsfaktor1 Miljöplaneringsmetod1

1

Beställningspunktssystem&

Produktkomplexitet&(djup)& N!

Produktkomplexitet&(bredd)& N!

Ordersärkostnad& L!

Variantegenskaper& N!

Grunddatakvalitet& L!

Volym&och&frekvens&i&

tillverkningen& L!

&(P/L&–&förhållande)& N!

Efterfrågekaraktär& N!

Efterfrågetyp& O!

&

Figur&27&)&Tabell&över&lämplighet&för&Beställningspunktsystem&under&rådande&förutsättningar&
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&

Täcktidsplanering&

Sveriges mekanförbund (1987) och Mattsson (1999b) likställer metoden 

täcktidsplaneringen med beställningspunktssytem, men med en avvikande egenskap. 

Istället för kvantitet, används tid som enhet för att beskriva beställningspunkter och 

lagernivåer. Författarna anser att detta är en relevant metod som är viktig att ta i 

beaktning, dels eftersom att Per Berglund, affärschef på BASF, efterfrågar en 

leveranstid på 5 arbetsdagar. Swerock behöver då hålla ett lager som klarar av 

förbrukning under återanskaffningstid (5dagar) med en säkerhetstid som klarar av 

svängningar i efterfrågan. Som tabellen nedan visar, är täcktidsplaneringen inte direkt 

olämplig för någon av de rådande miljöplaneringsfaktorerna.  

 

Miljöplaneringsfaktor1 Materialplaneringsmetod1

1

Täcktidsplanering&

Produktkomplexitet&(djup)& N!

Produktkomplexitet&(bredd)& N!

Ordersärkostnad& L!

Variantegenskaper& N!

Grunddatakvalitet& L!

Volym&och&frekvens&i&

tillverkningen& L!

&(P/L&–&förhållande)& N!

Efterfrågekaraktär& L!

Efterfrågetyp& N!

&

Figur&28&)&Tabell&över&lämplighet&för&Täcktidsplanering&&under&rådande&förutsättningar&

 

Materialbehovsplanering&

Produktionschefen$på$Swerock$Michael$Carlsson$och$dem$andra$respondenterna$

påpekade$problemet$med$informationsflödet$i$försörjningskedjan,$som$påverkar$

behovsplaneringen$framförhållning$negativt.$Metoden$materialplanering$bygger$
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enligt$Mattsson (1999b) och Sveriges mekanförbund (1987) på att företaget planerar 

in nya inleveranser som bestäms genom beräkning av när i tiden nettobehov av 

material uppstår. Därför anser författarna att denna metod inte är lämplig att använda. 

Tabellen nedan visar att metoden inte direkt är olämplig, men att det finns andra 

metoder som är mer lämpliga med tanke på den bristande framförhållningen i 

behovsplaneringen.$

&

&

Miljöplaneringsfaktor1 Materialplaneringsmetod1

1

Materialbehovsplanering&&

Produktkomplexitet&(djup)& N!

Produktkomplexitet&(bredd)& N!

Ordersärkostnad& N!

Variantegenskaper& N!

Grunddatakvalitet& O!

Volym&och&frekvens&i&

tillverkningen& N!

&(P/L&–&förhållande)& L!

Efterfrågekaraktär& N!

Efterfrågetyp& L!

&

Figur&29&)&Tabell&över&lämplighet&för&Materialbehovsplanering&under&rådande&förutsättningar&

&

Orderbunden&materialförsörjning&

Eftersom$att$denna$metod$bygger$på$att$när$en$ny$kundorder$registreras$i$

materialplaneringssystemet$skapas automatiskt inköpsorder för motsvarande 

inköpsartikel. (Sveriges mekanförbund 1987) Men eftersom att Michael Carlsson, 

produktionschef på Swerock, menar att orderavdelning inte kan se kvantiteten av 

tillsatsmedel när en order inkommer, anser författarna att denna metod inte är lämplig. 

Dessutom ändras kvantiteten av tillsatsmedel i produktionen när faktorer som t.ex. 

väder förändras. Även detta skulle försvåra användandet av metoden eftersom en 

första inköpsorder av tillsatsmedel skulle kunna vara missvisande mot den faktiska 
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kvantiteten. Orderbunden materialförsörjning är dessutom den enda av metoderna 

som är ej användbar i något avseende (efterfrågetyp). 

$

Miljöplaneringsfaktor1 Materialplaneringsmetod1

1

Orderbunden&materialförsörjning&

Produktkomplexitet&(djup)& N!

Produktkomplexitet&(bredd)& N!

Ordersärkostnad& L!

Variantegenskaper& N!

Grunddatakvalitet& N!

Volym&och&frekvens&i&

tillverkningen& O!

&(P/L&–&förhållande)& N!

Efterfrågekaraktär& O!

Efterfrågetyp& E!

Figur&30&)&Tabell&över&lämplighet&för&Orderbunden&materialförsörjning&under&rådande&

förutsättningar&

Cyklisk&produktion&

Denna$metod$kräver$enligt$Mattsson (1999b) att det cykliska mönstret upprättas 

efter prognostiserad efterfråga, vilket respondenterna menar att de i stor utsträckning 

inte använder sig av. Mattsson (1999b) fortsätter och menar att cyklisk produktion är 

olämplig i förhållanden med varierande kundorderingång, vilket Swerock har i och 

med problemet med tilläggsbeställningar. Av tabellen nedan kan det urskiljas att 

metoden är olämplig i fem stycken avseenden, vilket är mer än någon annan av de 

valda materialplaneringsmetoderna.  
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$

4.4 Analyssammanfattning 

 

Figur 31, sammanfattar informationen som insamlades under rundvandringar och via 

intervjuer med respektive produktionsansvarig på fabrikerna, samt produktionschefen 

på Swerock Michael Carlsson. Beställningspunktssystem och täcktidsplanering liknar 

varandra i många avseenden, både i teorin men även i tabellen nedan. Skillnaden är 

att beställningspunktssystem är olämpligt när efterfrågetypen styrs via reservationer i 

tillverkningen. I nuläget arbetar Swerock på det sättet, då de inte använder sig 

prognoser baserade på tidigare förbrukning. Detta är dock något som författarna 

kommer att föreslå att de använder sig av, vilket gör beställningspunktssystem 

lämpligt men alltså inte under rådande förutsättningar. Täcktidsplaneringen är den 

metod som enligt teorin är bäst lämpad. Författarna anser dock att ett säkerhetslager 

bör väljas istället för en säkerhetstid, då Matsson (1999b) menar att säkerhetstid 

lämpar sig när ledtiderna är ett uttalat problem, dvs. det är osäkert när en inleverans 

kommer att ske. Gäller det variationer i efterfråga, lämpar sig ett säkerhetslager bättre.  

För beställningspunktsystem och täcktidsplanering finns det två olika varianter för 

kontroll av lagersaldo enligt Sveriges mekanförbund (1987). Den ena varianten 

Miljöplaneringsfaktor1 Materialplaneringsmetod1

1

Cyklisk&produktion&

Produktkomplexitet&(djup)& L!

Produktkomplexitet&(bredd)& L!

Ordersärkostnad& N!

Variantegenskaper& O!

Grunddatakvalitet& O!

Volym&och&frekvens&i&

tillverkningen& L!

&(P/L&–&förhållande)& O!

Efterfrågekaraktär& O!

Efterfrågetyp& O!

Figur&31&)&Tabell&över&lämplighet&för&Cyklisk&produktion&under&rådande&förutsättningar&
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innebär att lagersaldot kontrolleras varje gång något tas från lagret, och den andra går 

ut på att saldot kontrolleras t.ex. veckovis. Författarna anser att en veckoviskontroll av 

lagersaldo är lämpligt, eftersom att Swerock kommer hålla ett säkerhetslager för att 

hålla en hög servicegrad, kan säkerhetslagret täcka mot variationer i efterfrågan under 

den perioden. 

 

Materialbehovsplanering är olämplig i ett avseende, grunddatakvalitet, som enligt 

produktionschefen Michael Carlsson är ett uttalat problem då informationsflödet i 

försörjningskedjan inte är tillräckligt transparant. I övrigt är metoden lämplig, men 

utan t.ex. en implementering av liknande affärssystem, finns det mer kvalificerade 

metoder anser författarna. Orderbunden materialförsörjning är olämplig i flera 

avseenden, t.ex. eftersom att kvantiteten av tillsatsmedel i produktionen bestäms först 

vid produktionstillfället. Den inköpsorder som läggs vid inkommande order skulle 

därför med högsta sannolikhet vara felaktig. Eftersom att efterfrågan varierar både 

dagligen men också säsongsmässigt är inte cykliskt produktion passande, då Mattsson 

(1999b) menar att den fungerar mest optimalt vid en jämn efterfråga. 

 

$

$

&

&

&
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Figur&32&)&Sammanställning&över&lämplighet&för&samtliga&materialplaneringsmetoder&under&rådande&förutsättningar&
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5 Hur kan den nya miljöplaneringsmetoden praktiskt 
implementeras och vad får den för inverkan på 
försörjningskedjan? 
 
För att kunna göra en praktisk implementering kommer kapitlet att börja med teorier 

om prognostisering, då efterfrågan under rådande förutsättningar inte är känd. 

Därefter lägger författarna fram teorier om leverantörsrelationer, vilka kan stärkas om 

täcktidsplaneringen implementeras. Författarna kommer även nämna en expressavgift 

som uppdagades under empiriinsamlingen, vilket berör parternas relation sinsemellan. 

I empirikapitlet testar författarna olika prognoser som är baserade på tidigare års 

förbrukning, för att få fram den praktiskt mest lämpliga. Därefter analyseras olika 

prognosmetoder, samt den nya materialplaneringsmetodens inverkan på 

försörjningskedjan. Författarna avslutar kapitlet och uppsatsen med en slutsats där 

forskningsfrågorna besvaras. 

 

 

5.1 Teori 

 

5.1.1 Prognoser 

Enligt Mattsson och Jonsson (2003) är en prognos en bedömning av framtiden baserad 

på externa faktorer som förväntas påverka företaget men som företaget själva inte i full 

utsträckning kan påverka. Prognosens syfte är att företag periodvis ska kunna göra 

kvalificerade beslut om framtiden (Mattsson & Jonsson 2003). Nahmias (2009) nämner 

att prognoser är mest fördelaktiga inom områdena marknadsföring och produktion. 

Nahmias (2009) menar att producerande avdelningar oftast använder sig av 

försäljningsprognoser för att planera sin produktion. Inom produktionslogistik är det 

främst prognoser som är baserade på produktefterfrågan som är intressant. (Nahmias 

2009) 
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Då efterfrågan inte kan vara förutbestämd anses den vara slumpmässig och Nahmias 

(2009) hävdar att trots att den anses vara slumpmässig kan prognostisering ändå i de 

flesta fall vara ett bra hjälpmedel inom produktionslogistik och i det operativa arbetet, 

såsom resursanskaffning och resursanvändning. (Mattsson & Jonsson 2003) Enligt 

Nahmias (2009) har prognoser ett fem karaktärsdrag: 

 

1. Prognoser är oftast felaktiga 

2. En bra prognos är mer än ett nummer 

3. Aggregerade prognoser är mer korrekta 

4. Desto längre prognoshorisont, desto mindre korrekt kommer prognosen att vara 

5. Prognoser bör inte användas så att känd information utesluts 

 

Den första punkten handlar om att prognoser inte ska hanteras som känd information 

utan att prognosen oftast kommer att skilja sig från verkligt utfall. Därför är det viktigt 

att företagets planeringssystem är tillräckligt robust för att kunna reagera på oväntade 

prognosfel. Med hänseende på det här antagandet bör en bra prognos innehålla någon 

form av mått på förväntat prognosfel. Likt statistiska antaganden om urvals- och 

populationsvarians är prognosfelet mindre för en hel produktlinje än en enskild produkt. 

Den fjärde punkten är enligt Nahmias (2009) simpel att förstå, det är lättare att bedöma 

det förväntade börsvärdet på Dow Jones imorgon än om ett år. Slutligen bör inte 

prognoser bortse från information som är känd för företaget utan den informationen 

måste manuellt tas med i prognostiseringen. (Nahmias 2009) 

 

Det finns två olika typer av metoder hur en prognos byggs, antingen är de 

beräkningsbara eller bedömningsbara. Den beräkningsbara är nog den mest vanliga som 

gemene man tänker när de hör prognoser. Prognoser byggda på detta sätt baseras på 

något sätt på historisk data, såsom förbrukningshistorik och liknande. 

Bedömningsmetoder däremot är mer eller mindre godtyckliga gissningar som någon 

med god insikt i branschen eller kundens efterfrågan gör. Kvaliteten av en prognos 

utefter en bedömningsmetod avgörs av hur bra personer som gör prognosen är på att 

avgöra det framtida behovet och ta med rätt parametrar i sin beräkning. (Matsson & 

Jonsson 2003) 
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5.1.1.1 Exponentiell utjämning 

De vanligaste metoderna för att beräkna en prognos som inte är beroende av en trend, 

cykel eller säsongsvariation, är glidande medelvärde och exponentiell utjämning. 

Glidande medelvärde innebär att alla efterfrågevärden ges samma betydelse, oavsett 

ålder, vid en beräkning. Exponentiell utjämning däremot har ett annorlunda 

tillvägagångssätt där de färskaste efterfrågevärdena, vilket anses ha högre 

informationsvärde, ges en högre betydelse än de äldre efterfrågevärdena. (Mattsson & 

Jonsson 2003)  

 

Formeln för att göra en prognos utefter exponentiell utjämning är (Mattsson & Jonsson 

2003) (Nahmias 2009): 

 

P(t+1) = α * D(t) + (1- α) * P(t) 

 

 

Där ovanstående variabler är: 

 P(t+1) = prognostiserad efterfråga för period t+1 

D(t) = verklig efterfrågan under period t 

α = utjämningskonstant 

 

Utjämningskonstanten används för att vikta den senaste prognosen mot den förgående 

prognosen där den senaste har större högre vikt. Om utjämningskonstanten 0,3 används 

så får den senaste prognosen vikten 0,3 och den näst senaste 0,3*0,7 = 0,21. Om ännu 

en prognos görs får då den senaste prognosen vikten 0,3 och den tredje senaste 0,21 * 

0,7 = 0,147. Systematiken fortsätter för tillkommande prognoser. (Matsson & Jonsson 

2003) (Nahmias 2009) 

 

5.1.2 Leverantörsrelationer (SRM, från engelskans Supplier Relationship 

Management) 

Leenders (2002) menar att när en organisation förser en annan med en produkt eller 

service, är funktionaliteten mellan dessa avgörande för det slutgiltiga värdet och 

tillfredställelsen för kunden. Företag pressas att hela tiden reducera kostnader i 

försörjningskedjan för att kunna konkurrera på dagens marknad. För att kunna göra 
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detta effektivt menar Ross (2008) att en god relation och ett fungerande samarbete 

mellan kund och leverantör är nödvändigt. Detta har gett upphov till konceptet Supplier 

Relationship Management (SRM). För att kunna skapa en fungerande 

leverantörsrelation menar Ross (2008) att en synkronisering av försörjningskedjans 

efterfråga med leverantörernas kapacitet. För att uppnå detta krävs det att företaget tar 

hänsyn till punkterna som illustreras i nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value discovery, handlar om att upptäcka de potentiellt värdeskapande aktiviteter som 

kan urskiljas ur leverantörsrelationen. Några vanliga resultat och effekter är bl.a. 

kostnadsreducering, vilket möjliggörs genom att eliminera onödiga aktiviteter vid t.ex. 

transport, men också genom att dela efterfrågeinformation i försörjningskedjan. 

Lageroptimering är en annan värdeskapande aktivitet, denna skapas genom att företagen 

delar med sig av värdefull information, vilket i sin tur kan leda till förbättrad 

leveranssäkerhet genom ett sammanlänkat nätverk som delar med sig av kapacitet- och 

efterfrågeinformation. När de potentiella värdeskapande aktiviteterna har utforskas, kan 

företagen börja utforma infrastructure and operations (infrastruktur och åtgärder). Här 

kan företaget välja att outsourca en del av verksamheten, dvs. låta en extern aktör sköta 

t.ex. kundserviceuppdragen. Genom att göra detta kan företaget fokusera på sin 

kärnverksamhet, ta del av extern expertis samt frigöra interna resurser osv. (Ross 2008) 

 

Figur&33&(&Modell&över&SRM&(Ross&2008) 
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En stödfunktion, för att uppnå ett lyckat partnerskap med sin leverantör, är integrative 

technologies. För att kunna förbättra kommunikationen mellan kund och leverantör, 

krävs tekniska redskap som kan delge produktionsplaner, efterfrågainformation och 

påskynda transaktionsprocessen. Internet har inneburit en rad nya redskap som kan 

användas för att förbättra leverantörsrelationer. T.ex. finns det nya metoder för inköp 

via webbkataloger, interaktiva auktionssidor, samt webbaserade verktyg som kan delge 

utbud- och efterfrågeinformation i realtid. Slutligen kan ett leverantörssamarbete 

innebära att företagen ingår i ett partnerskap som leder till networked solutions, 

sammanlänkade nätverk. Under leverantörsrelationsprocessen växer ett djupt samarbete 

fram, då företagen delar med sig av all relevant information, delar risker, gemensam 

planering samt utvecklar nya produkter tillsammans. (Ross 2008) 

 

 

Leverantörsrelationer är enligt Leenders (2002) en investering, och precis som med alla 

investering kommer de att generera olika resultat beroende på de resurser som läggs på 

ändamålet. Nedan följer ett investeringsdiagram som visar dels olika typer av 

leverantörer, vad som krävs för att uppnå den relationen samt värdet som dem skapar. 

 

 



  

 

 78 

 

Figur&34&(&Leverantörsrelationer,&investering&kontra&erhållen&belöning&(Leenders&2002)&

 

 

5.2 Empiri 

5.2.1 Förbrukningshistorik 

Författarna har samlat in förbrukningshistoriken från en av Swerocks fabriker i 

Stockholmsregionen under 2011 och 2012. Förbrukningshistoriken speglar den mängd 

tillsatsmedel som förbrukas under en dag gällande för båda åren. Då de data som har 

använts har varit väldigt omfattande har författarna valt att illustrera förbrukningen av 

endast två tillsatsmedel, Sky558 och Micro-Air, under en begränsad period. Båda 

tillsatsmedel är produkter som använts vid produktion relativt jämnt fördelat under åren, 

dvs. det finns inga trender eller säsongsvariationer i efterfrågan för produkterna. Sky558 

är den mest högfrekventa produkten medan Micro Air är en normalfrekvent produkt.  
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Figur&35&(&Förbrukning&Micro&Air&Maj(juni&

 

 
Figur&36&(&Förbrukning&Sky558&Maj(Juni&

I ovanstående diagram återger y-axeln den dagliga förbrukningen uttryckt i enheten 

liter, och x-axeln återger vilken dag som förbrukningen avser. Periodintervallet i x-

axeln är fem dagar då det ska spegla en arbetsvecka.  
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5.2.2 Expressavgift 

BASF och PEAB har avtalat att om PEAB lägger en beställning som de önskar få 

levererad snabbare än 5 dagar, har BASF rätt att ta ut en expressavgift. Per Berglund, 

affärschef på BASF, menar att de har valt att inte ta ut denna avgift eftersom att PEAB 

är en viktig kund, vilket även visar deras välvilja att bygga leverantörsrelationer. 

Uppdragsgivaren Johan Andersson som är inköpschef på PEAB, har inte enbart 

efterfrågat förbättringsmöjligheter för PEAB, utan för samtliga aktörer i 

försörjningskedjan. Under arbetets gång har dialog förts mellan författarna och 

försörjningskedjans samtliga aktörer, eftersom att allas synpunkter och förslag är 

relevanta för att uppnå önskat resultat. 

Den här expressavgiften har en fast del och en rörlig del, den rörliga delen baseras på 

hur många kg som levereras.  

Expressavgift = 1500 kr + (1kr/levererat kg) 

Figur&37&(&Modell&för&beräkning&av&expressavgift&

År 2012 levererade BASF 284 st beställningar till fabrikerna Länna, Kungsängen och 

Arenan. Av dessa order var 217 st. berättigade till en debitering av s.k. expressavgift. 

Om BASF hade valt att debitera PEAB den här expressavgiften hade den totala avgiften 

för dessa tre fabriker blivit omkring 750 000 kr. Fördelningen av antalet dagar från 

orderläggning till leverans illustreras i nedanstående diagram. 

 

 
Figur&38&(&Diagram&över&skillnad&i&dagar&mellan&orderläggning&och&leverans&
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5.3 Analys 

5.3.1 Förändring av nulägets miljöplaneringsfaktorer 
 
Analysen av den andra forskningsfrågan ledde fram till att författarna motiverar valet av 

täcktidsplanering som den nya materialplaneringsmetoden. Utifrån Sveriges 

mekanförbund (1987) och Mattsson (1999b) parametrar visade det sig att metoden 

lämpade sig bäst under rådande förutsättningar. Men för att denna metod ska fungera i 

praktiken anser författarna att förutsättningarna för två stycken av miljöfaktorerna bör 

ändras.  

 

Den första miljöplaneringsfaktorn som bör förändras är grundatakvalitet, vilket kan 

jämföras med all den information om produkten som görs tillgänglig innan 

produktionstillfället. Ungefär hälften av alla order inkommer till orderavdelningen 4-20 

dagar innan leveranstillfället (se figur 18), men den informationen delges inte till 

fabriken förrän dagen innan leverans. Författarna anser att om den informationen sänds 

till fabriken när ordern inkommer, kan miljöplaneringsfaktorn grunddatakvalitet ändras 

från bristfället till acceptabel. Författarna är medvetna om att denna förändring innebär 

att faktorn går från att vara Lämplig (L) till Neutral (N) (se figur 38 & 39), men anser 

att det finns ett gap mellan teoretiska och praktiska lämpligheten här. 

 

Miljöplaneringsfaktorn efterfrågetyp bör också förändras. I nuläget styrs efterfrågan via 

reservationer i tillverkningen, men genom att använda sig av prognoser kan företaget 

uppskatta kommande veckans förbrukning av tillsatsmedel. Förändringen innebär att 

miljöplaneringsfaktorn går från Neutral (N) till Lämplig (L), vilket figur 38 & 39 visar, 

men i praktiken innebär det att Swerock kan beställa på fasta leveransdagar, vilket 

efterfrågades av BASF. 
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Miljöplaneringsfaktor1 Beskrivning1av1nuläget1

Lämplighet1

Täcktidsplanering1

&
!

!

Produktkomplexitet&(djup)& Produkter!med!2!strukturnivåer! N!

Produktkomplexitet&(bredd)& Få!ingående!artiklar! N!

Ordersärkostnad& Små!orderstorlekar! L!

Variantegenskaper&
Mycket!stort!antal!förutsägbara!

varianter!

N!

Grunddatakvalitet& Bristfällig!grunddatakvalitet! L!

Volym&och&frekvens&i&

tillverkningen& Masstillverkning!@!kontinuerlig!

L!

&(P/L&–&förhållande)& Större!än!2! N!

Efterfrågekaraktär&
Visst%och%ej%försumbart%inslag%av%
oberoende%efterfråga%

L%

Efterfrågetyp& Reservationer! N!

Figur&39&(&Beskrivning&av&nulägets&miljöplaneringsfaktorer&samt&täcktidsplaneringens&lämplighet&
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5.3.2 Täcktidsplanering 

Diagrammen i analysen har samma enheter på y- och x-axeln som figur 25 och figur 26 

även om enheten inte finns utskriven i diagrammen. För att se vilka effekter den nya 

materialplaneringsmetoden, täcktidsplanering, har på försörjningskedjan måste det på 

något sätt finnas en vetskap om vad efterfrågan är för nästa vecka så en beställning kan 

göras för att täcka behovet av den kommande veckan. Då BASF har efterfrågat fasta 

leveransdagar skulle ett scenario vara att varje tisdag läggs en beställning på vad som 

förväntas förbrukas veckan där på. Eftersom ledtiden är fem dagar får då Swerock-

fabrikerna sin inleverans varje måndag och den ingående kvantiteten ska täcka den 

kommande veckans behov och helst går ner till säkerhetslagret. Täcktidsplaneringen 

bygger då på att den som lägger en beställning måste veta vad behovet är för 

nästkommande vecka, vilket inte fungerar i Swerocks fall då fabrikerna endast kan se 1-

Miljöplaneringsfaktor1 Beskrivning1av1nuläget1

Lämplighet1

Täcktidsplanering1

&
!

!

Produktkomplexitet&(djup)& Produkter!med!2!strukturnivåer! N!

Produktkomplexitet&

(bredd)& Få!ingående!artiklar!

N!

Ordersärkostnad& Små!orderstorlekar! L!

Variantegenskaper&
Mycket!stort!antal!förutsägbara!

varianter!

N!

Grunddatakvalitet& Acceptabel!grunddatakvalitet! N!

Volym&och&frekvens&i&

tillverkningen& Masstillverkning!@!kontinuerlig!

L!

&(P/L&–&förhållande)& Större!än!2! N!

Efterfrågekaraktär&
Visst%och%ej%försumbart%inslag%av%
oberoende%efterfråga%

L%

Efterfrågetyp& Prognoser! L!

Figur&40&(&Tabell&över&förändring&av&nulägets&miljöfaktorer&samt&den&förändrade&lämpligheten&för&
täcktidsplanering&
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2 dagar framåt. Som Mattsson och Jonsson (2003) nämner måste företagen på något sätt 

göra kvalificerade gissningar för att uppskatta vad efterfrågan förväntas vara i 

framtiden. Att göra prognoser är ett sådant fall. Vardera fabrik kan genom sitt 

affärssystem få fram data som speglar den dagliga  historiska förbrukningen av 

respektive tillsatsmedel från förgående år. Författarna har gjort olika test för att komma 

fram till ett förfarande som matchar den metod som presenterades under kapitlet om 

täcktidsplanering.  

Prognosen gjordes med hjälp av exponentiell utjämning med tio mätperioder där en 

period avser fem arbetsdagar. Anledningen till att endast tio mätperioder användes var 

för att författarna endast ville ge en indikation vilken effekt täcktidsplanering får på 

lagernivåerna. Författarna hade inte för avsikt att bygga en komplett prognosmodell för 

ett helt kalenderår, utan det åligger uppdragsgivaren att utföra. Att vardera period är fem 

dagar kan förklaras av att BASF har fem dagar som efterfrågad ledtid och därmed måste 

den beställda kvantiteten täcka ledtiden. För den första produkten, Micro Air, användes 

en utjämningskonstant på 0,5 vilket medför att den senaste prognosen viktas 0,5 och den 

näst senaste 0,5*0,5 = 0,25. De tio mätperioderna avsåg 16 april – 21 juni år 2012. I 

nedanstående diagram går det att urskilja skillnaden mellan den prognostiserade 

efterfrågan och verklig efterfrågan under mätperioden. Formeln som användes är 

densamma som presenterades tidigare i kapitlet. För period 1 är efterfrågan för den 

perioden okänd och likaså period 0 då det inte finns en utmätt förbrukning. Då en 

prognos måste ha en startpunkt är således det enda korrekta att som forskare göra en 

uppskattning om hur mycket som kan tänkas förbrukas den perioden. Denna 

uppskattning grundar sig inte i någon beräkning utan är helt fastställd utefter 

bedömningsbara metoder. I författarnas fall uppskattades efterfrågan för period 1 till 

300 m3. I period 2 däremot kan en prognos utefter exponentiell utjämning göras då den 

verkliga efterfrågan är känd. I period 1 visade sig den verkliga efterfrågan för 

tillsatsmedlet Micro Air vara 225 m3. Således blir den prognosen för den 

efterkommande efterfrågan 285 m3 då: 

P(t+1) = α * D(t) + (1- α) * P(t) 

285 = 0,5 * 225 + (1- 0,5) * 300 
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Samma systematik används för efterkommande perioder och resultatet återfinns i 

nedanstående diagram: 

 

Figur&41&(&Verklig&efterfrågan&och&prognostiserad&efterfrågan&under&mätperioden&

Den verkliga efterfrågan visade sig ha större svängingar än vad författarna kunde ha 

förutsett, även fast det inte rör sig om en produkt med trend- eller säsongsvariation. Den 

stora efterfrågesvängningen blir dock mer relevant om den sätts in i en lämplig kontext. 

För att se om den nya materialplaneringsmetoden var lämplig att applicera genomfördes 

en simulering om hur lagernivåerna hade sett ut 2012 under mätperioden om den 

framräknade prognostiserade kvantiteten hade beställts. Författarna har genomfört 

simuleringen genom att hålla ett godtyckligt säkerhetslager, som är baserat på ett 

medelvärde av genomsnittlig förbrukning för tidigare år. 

 

 

Figur&42&(&Lagernivå&utefter&prognostiserad&efterfrågan&för&Micro&Air&



  

 

 86 

Då BASF har efterfrågat fem dagars ledtid blir hemtagningspolicyn så som författarna 

förklarade i det inledande avsnittet i den delen; måndagen i period 1 görs en prognos 

som sedan ligger som orderunderlag till tisdagen hos BASF. Den här prognosen grundar 

sig inte på någon historisk efterfrågan utan är en uppskattning, gjord utefter en 

bedömningsbar prognosmetod. Fem dagar senare, dvs. måndagen period 2, inkommer 

den kvantitet som beställdes på tisdagen i period 1. På måndagen i period 2 är den 

verkliga efterfrågan för föregående period känd och således görs en prognos utefter 

exponentiell utjämning som är orderunderlag för inleverans på måndagen i period 3. 

Den här systematiken åtföljs kontinuerligt för efterkommande perioder.  

 

Som det går att urskilja i figur 43 är det en rejäl svängning för lagernivån mellan 

månadsskiftet maj – juni, därefter kan inte riktigt lagernivåerna återhämta sig och får 

således en inverkan av att lagernivån för efterkommande perioder håller sig under 

säkerhetslagret, och inte över som är det önskvärda resultatet. En anledning kan vara att 

den efterfrågade ledtiden på fem dagar gör så att stora efterfrågesvängningar blir 

förskjutna två veckor då en inlevererade kvantiteten i period 3 baseras på en prognos 

med data från period 1 och således tas inte förbrukningen för period 2 med i 

beräkningen. För att se om det rådde lika stora efterfrågesvängningar för Sky 558, som 

är ett högfrekvent tillsatsmedel och inte normalfrekvent, genomförde författarna samma 

simulering för tillsatsmedlet.  

 

 
Figur&43&(&Lagernivå&utefter&prognostiserad&efterfrågan&för&Sky558&

 

Samma effekt uppmättes för Sky558 och författarna drar slutsatsen att under perioden 

maj-juni skedde en ovanligt stor efterfrågesvängning som inte var specifik för enbart ett 

tillsatsmedel. Vilket kan ha en rad förklaringar, däribland att under just den här perioden 



  

 

 87 

var det många byggen igång som hade gjutningar i betong. Dock avgränsar sig 

författarna för en djupare analys i att finna förklaringar till den onormala 

efterfrågesvängningen.  

 

Författarna kom snabbt fram till att med ovanstående metod ignoreras det faktum att 

nivån på säkerhetslagret inte blir beaktat vid orderläggningen. Så för att få en lika jämn 

lagernivå med täcktidsplanering måste bortfallet av säkerhetslagret beställas när 

tillgängligt saldo understiger den fastställda säkerhetslagernivån. Som det tidigare har 

nämnts har inte författarna haft för avsikt att dimensionera säkerhetslagret då det hade 

blivit för omfattande. På samma sätt har inte författarna för avsikt att bestämma exakt 

policy för hur säkerhetslagret ska skötas, när en orderläggning av säkerhetslagret ska 

ske osv. Ett exempel är att i slutet av en period granska det tillgängliga saldot och 

således avgöra om det behövs göras en tilläggsbeställning för att täcka upp den 

eventuellt förlorade kvantiteten av säkerhetslagret. I exemplet nedan har författarna valt 

att granska saldot på fredagen i varje period och därefter räknat med att få komplettera 

ordern för den veckan och få den kompletterande ordern levererad på ursprunglig 

leverans dag, dvs måndagen i efterkommande period.  

 

 
Figur&44&(&Lagernivå&efter&prognostiserad&efterfrågan&med&kompletteringsorder&

  

Med en eventuell komplettering varje fredag blir lagernivåerna jämnare även om 

metoden delvis frångår den önskvärda fem dagars-ledtiden. Dock sker enbart 

komplettering vid behov och därmed är normalfallet att de fem dagarna för ledtiden 

hålls.  
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Eftersom det inte går att få fram Swerocks fabrikers lagerhistorik har inte författarna 

beräknat ifall ovanstående arbetssätt hade genererat i lägre kapitalbindning. Författarna 

är av den uppfattning att ovanstående lagernivåer är betydligt lägre än vad fabrikerna 

har som kapacitet idag.  

 

5.3.3 Expressavgift 

Enligt Ross (2008) är ett första steg för lyckade leverantörsrelationer att upptäcka de 

potentiellt värdeskapande aktiviteter i försörjningskedjan som kan gynnas av ett 

samarbete. Nästa steg är att utforma operationer tillsammans, vilket kan få 

informationen i försörjningskedjan att bli mer transparant. Genom att använda sig av 

den nya materialplaneringsmetoden, kan BASF fokusera på sitt produktionsschema och 

slipper det administrativa arbetet som krävs för att lägga in tilläggsbeställningar. Enligt 

Leenders (2002) och Ross (2008), är det endast möjligt att uppnå fördelarna med 

leverantörsrelationer om kund och leverantör samarbetar. Författarna anser att samtliga 

aktörer är villiga att arbeta för att bygga goda leverantörsrelationer, vilket BASF visar 

genom att inte ta ut expressavgiften för leveranser som skett snabbare än 5 dagar. 

Likaså visar PEAB god vilja att samarbeta eftersom det är på deras initiativ som denna 

undersökning har satts igång. Det är viktigt att poängtera att beställningsprocessen 

fungerar i nuläget, men att det finns förbättringsmöjligheter för samtliga parter. 

Leverantörsrelationer är något som ständigt kan utvecklas och diagrammet nedan visar 

vart författarna anser att företagen idag befinner sig, vart de kan vara med det nya 

arbetssättet samt potentiell utveckling av samarbetet.  

 

 

 

 

 

 

Figur&45&(&Leverantörsrelationer,&investering&kontra&erhållen&belöning&&(2002) 
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 I nuläget anser författarna att leverantörsrelationen befinner sig vid den röda punkten. 

En lojalitet finns mellan aktörerna, då PEAB alltid köper från BASF, vilka i sin tur visar 

god kundservice då de inte tar ut någon expressavgift. 

Den gula punkten visar vart relationen skulle kunna vara om den nya 

materialplaneringsmetoden och arbetssättet tas i bruk. Beställningsprocessen har här 

utvecklats, vilket har lett till ömsesidiga förbättringar.  

Leenders (2002) menar att en utveckling av leverantörsrelationer ska ses som en 

investering. Den gröna punkten representerar en potentiell relation, som författarna 

anser är möjlig om företagen väljer att integrera sina tekniska redskap, t.ex. 

affärssystem.  
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6 Slutsats och reflektioner 

6.1 Slutsats 

 

6.1.1 Hur ser beställningsprocessen av betong ut i försörjningskedjan, samt finns 

det en förbättringspotential för lagerkapacitet, ledtider och informationsflöde? 

 

Ordermätningen visade att det inte är motiverat att orderavdelningen väntar med att 

synliggöra efterfrågeinformationen 1-2 dagar innan produktionsdagen som de gör i 

dagsläget. Fyra femtedelar av alla de ordrar som inkom till orderavdelningen hade en 

oförändrad kvantitet när ordern lämnade orderavdelningen och inkom till respektive 

fabrik. Precis som Loqiq (2009) nämner som en fördel av processkartläggning, skapas 

en helhetsbild av organisationen, vilket innebar att respondenternas uppfattning om tre 

problem/förbättringsområden var felaktig. I själva verket var det den bristande 

transparensen av informationsflödet som skapade problem med ledtider och kapacitet, 

vilket innebär att en lösning av informationsflödet innebär en lösning av dem andra två 

uttalade problemområdena. För att överhuvudtaget Swerock ska kunna ha möjligheter 

till att förbättra beställningsprocessen och sitt arbetssätt är det vitalt att 

informationsflödet från orderavdelningen till fabrikerna förbättras och 

efterfrågeinformationen synliggörs tidigare. Då kommer hela försörjningskedjan 

uppleva synergieffekter då BASF i sin tur får större möjligheter att planera sin 

produktion om även de får vetskap om efterfrågeinformationen tidigare.  

 

6.1.2 Vilken materialplaneringsmetod är mest lämplig i försörjningskedjan under 

rådande miljöplaneringsfaktorer?  

 

Den mest lämpliga materialplaneringsmetoden som författarna har kommit fram till är 

täcktidsplanering.  Utefter att ha analyserat ramverket som Sveriges mekanförbund 

(1987) och Mattsson (1999b) har tagit fram genomförde författarna intervjuer och 

observationer för att fastställa Swerocks nuvarande miljöplaneringsfaktorer. Dessa 

miljöplaneringsfaktorer graderades utefter sin lämplighet i de olika 

materialplaneringsmetoderna. Täcktidsplaneringen hade många miljöfaktorer som 

delade likheter med beställningspunktsystem men det avgörande beslutet föll pga. att 
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beställningspunktssystem är olämplig när efterfrågetypen styrs via reservationer i 

tillverkningen.  

 

Enligt teorin förespråkas ett användande av säkerhetstid i täcktidsplanering, 

säkerhetstiden ska täcka den osäkerhet i tiden det tar från att en beställning görs tills 

inleverans sker. Då det inte var osäkerheten i ledtiden från BASF som var problemet 

utan att det rådde en osäkerhet i efterfrågan och den informationen som delgavs ansåg 

författarna att ett fast säkerhetslager var mer lämpligt. Säkerhetslagret baserades därmed 

på den varians som fanns under mätperioden, där författarna tog hänsyn till att PEAB 

helst vill undvika brist, med en servicegrad på 99 %. Med härledning av oviljan att en 

brist ska uppstå och hellre hålla ett högt säkerhetslager har författarna inte beaktat 

möjligheten att dimensionera ner säkerhetslagret. Detta förstärks genom att 

uppdragsgivaren har påtalat att kapitalbindningen är försumbar.  

 

6.1.3 Hur kan den nya miljöplaneringsmetoden praktiskt implementeras och vad 

får den för inverkan på försörjningskedjan? 

 

För att kunna se vilken inverkan täcktidsplanering har på försörjningskedjan måste 

Swerock på något sätt ha vetskap om vad efterfrågan är tidigare än vad de gör nu. 

Författarna kom fram till att det inte finns en möjlighet att ha vetskap om efterfrågan så 

pass tidigt, därmed blir svaret istället att Swerock bör bygga prognosen utefter den 

information som de har kännedom om. Därmed kom författarna fram till att en prognos 

bör byggas utefter exponentiell utjämning som baseras på den kända efterfrågan från 

föregående period. Dock upptäckte författarna att under onormalt stora 

efterfrågesvängningar hinner inte lagernivåerna återhämta sig då nivån på 

säkerhetslagret inte beaktades till en början. Därmed bör en granskning ske i slutet av 

varje period för att kunna göra en eventuell kompletteringsorder som avser det bortfall 

av saldot under den rådande perioden. På så sätt sker en inleverans varje måndag med 

en kvantitet som avser den prognostiserade efterfrågan och den nivå som krävs för att 

bibehålla rätt lagernivå för säkerhetslagret. En sådan hemtagningspolicy illustreras i 

nedanstående figur.  
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Figur&46&(&Modell&över&det&nya&Prognos(,&avrops(&och&leveranssystemet 

 

 
På så sätt blir lagernivån så önskvärd som teorin förespråkar, likaså blir 

kapitalbindingen lägre än den förra prognosmätningen och det blir fasta leverans- och 

beställningsdagar som har efterfrågats av uppdragsgivaren. Även om det i undantagsfall 

uppkommer beställningar som kräver kortade leveranstid än fem dagar delar författarna 

åsikt med uppdragsgivaren, att det är bättre att det sker i undantagsfall än i den 

utsträckning som det gör i dagsläget. I samråd med uppdragsgivaren har författarna 

även kunnat dra slutsatsen att de fasta leverans- och beställningsdagarna kommer att 

leda till kostnadsbesparingar. Dessa kostnadsbesparingar uppnås genom att begränsa 

vissa arbetsmoment som i dagsläget görs flera gånger till att endast utföras en gång per 

vecka. Sådana moment är b.la kontrollering av nuvarande lagersaldo, planering och 

avrop av tillsatsmedel och hantering av inleverans.  

 

Arbetssättet i och med den nya materialplaneringsmetoden innebär ett första steg i 

utvecklingen av leverantörsrelationer mellan Swerock och BASF då företagen utformar 

beställningsprocessen tillsammans. Även om informationen har blivit mer transparant, 

anser författarna är det fortfarande finns en stor förbättringspotential i detta område. För 

att samarbetet ska utvecklas ytterligare krävs att företagen fortsätter investera, t.ex. i 

affärssystem som går att integrera med varandra.  

 

6.2 Fortsatt forskning 

Under de inledande intervjuerna och mötena väcktes frågan om transportplanering och 

ruttoptimering för leverans av tillsatsmedlen. Författarna anser att de fasta 

leveransdagarna är ett första steg för en sådan utveckling. Eftersom att BASF levererar 

till andra kunder än Swerock, kan det vara svårt att planerna transporter om inte de 

andra kunderna har fasta leveransdagar. Ett första steg kan vara att om leverans till 



  

 

 93 

samtliga av Swerocks fabriker sker på måndagar, börja ruttplanerna dessa körningar. 

Om detta fungerar kan BASF sedan gå vidare med andra kunder.  

Meningen med denna uppsats var att fungera som en förundersökning, om och hur 

beställningsprocessen kunde förbättras samt vilka följder det innebar. I ett tidigt skede 

upptäckte författarna att orderavdelningen ”håller inne” på orders, innan dessa skickas 

ut till fabrikerna. Detta är något som författarna anser att Swerock bör se över och 

undersöka om det finns ett sätt att ge relevant fabrik informationen tidigare eftersom att 

statistiken visar att tilläggsbeställningarna infaller senare i beställningsprocessen. 4/5 

order har en oförändrad kvantitet innan ordern lämnar orderavdelningen. 

Författarna menar att det finns förbättringspotential i att fortsätta investera i och 

utveckla leverantörsrelationen, vilket figur 42 visar. Men innan en vidare utveckling 

genomförs, bör en noggrann utvärdering och kontroll av den nya 

materialplaneringsmetoden och arbetssättet utföras. Blev utfallet som 

förundersökningen visade? Är samtliga aktörer i försörjningskedjan nöjda med 

resultatet? 

 

6.3 Samhälleliga- och hållbarhetsaspekter 

Om den nya materialplaneringsmetoden implementeras och arbetetsättet blir det som 

författarna rekommenderar anser författarna att det finns en del vinningar att göra för 

mer än bara PEAB och försörjningskedjan. Ur ett samhälleligt perspektiv bidrar de fasta 

leverans- och beställningsdagarna till att minska antalet leveranser från flera stycken 

varje vecka till enbart en dag per vecka. På så sätt minskas koldioxidutsläppen och de 

nya rutinerna kan leda till nya förbättringsområden för BASF där de undersöker 

möjligheten att optimera sina körrutter för att ytterliggare minska onödiga körvägar och 

koldioxidutsläpp.  

 

6.4 Uppsatskritik 

Författarna skulle så här avslutande i uppsatsen vilja nämna några punkter som de själva 

har upplevt och är medvetna om som kan ses som brister tillsatsmedel. Den första är att  

Swerock inte har lagrat de historiska lagernivåerna. Om detta hade gjorts hade 
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författarna kunnat analysera i vilken utsträckning lagernivåerna hade ändrats med 

täcktidsplanering och hur stor en eventuell kostnadsbesparing hade varit. Avslutningsvis 

är författarna medvetna om att Stig-Arne Mattsson har använts i stor utsträckning i 

kapitel fyra. Anledningen är att det är Mattsson som har utvecklat ramverket för 

miljöplaneringsfaktorer och därmed har det varit svårt att hitta andra författare som har 

behandlat samma teori.
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