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Förord 
Denna studie är ett examensarbete som utförts inom högskoleingenjörsutbildningen 

Industriell ekonomi – affärsingenjör med inriktning mot maskinteknik vid Högskolan i Borås. 

Det omfattar en fallstudie som genomförts hos Fagerberg AB i Göteborg, från januari till juni 

2017. Den behandlar en utredning av verksamhetens logistikflöden inom ämnesområdet 

Supply Chain.  

Vi vill tacka vår handledare på Fagerberg AB, logistikchef Sylvia Carlhammar. Hon har 

uppmuntrat och gett oss en god vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka vår 

handledare Mats Nilhag vid Högskolan i Borås, för kritisk granskning och tålmodigt svarat på 

frågor av varierande karaktär. Tack även till övriga anställda på Fagerberg som involverat sig 

och hjälpt oss under vårt arbete. 

Vår förhoppning med resultatet från detta projekt är att förespråka utveckling inom detta 

studieområde och att det även ska vara till nytta för Fagerberg AB.  

 

Borås den 8 juni 2017 
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Abstract 

In this case study a partnership between a first-tier supplier and a focal company in a Supply 

Chain has been examined. The focal company has a function as a wholesaler in the 

mechanical industry. An issue with communication and obstructions in the information flow 

between the two partners had caused problems in the material flow, which encompasses late 

deliveries and problems with the distribution between both partners has been treated in this 

case. These observations have resulted in recommendations for how employees in the focal 

company can work proactively with these issues linked to the first-tier supplier. 

 

The suggestions include application of Vendor managed inventory VMI between the customer 

and supplier company, including introduction of Lean methods in the focal company's 

operational activities. This to implement standardized routines for cleaning with 5S and 

Kaizen, with the purpose to handle the problems with late deliveries and reduce the risks of 

intermediate storage outcome in the inventory. At last another proposal for supplementation 

of the supplier base is formed, regarding the specific product group of strategic items where 

an acquisition risk prevails.  

 

Keywords: Partnership, Supply Chain, Wholesaler, Supplier, Information flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

I denna fallstudie har ett partnerskapsförhållande mellan en primärleverantör och en 

fokalfirma – med funktion som grossist inom maskinindustrin utvärderats. Problematik med 

kommunikation och bristande informationsflöde som förorsakat ett bristande materialflöde i 

form av sena leveranser i distributionen mellan parterna har behandlats. Dessa observationer 

har i senare led resulterat i rekommendationer och tillvägagångssätt för hur ansvariga i 

fokalfirman kan arbeta proaktivt kring detta och återkoppla till primärleverantören. Därefter 

har en rad förslag till förbättringsåtgärder framställts. 

Förslagen innefattar införande av VMI-styrning mellan kund- och leverantörsföretaget för att 

åstadkomma en starkare integration i informationsflödet mellan parterna. Detta i kombination 

med införande av Lean metoder i fokalfirmans operativa aktiviteter på lagret, för att 

introducera standardiserade rutiner kring städning med 5S och Kaizen-moral. På så sätt ska 

sena inleveranser på lagret effektivare kunna behandlas och risken för uppkomst av 

mellanlager på verkstadsgolv reduceras.  Slutligen har ett ytterligare förslag tagits fram som 

en alternativ lösning och det är att uttöka leverantörsbasen. Genom uttökningen underbyggs 

anskaffningsrisken gällande en specifik produktgrupp med strategiska artiklar ur företagets 

produktsortiment. 

Nyckelord: partnerskap, försörjningskedja, grossist, leverantör, informationsflöde 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds först med bakgrund med en beskrivning av verksamheten. Sedan följer 

problembeskrivning med motivet bakom rapporten. Därefter följer syfte, problemformulering 

och avgränsningar. 

1.1. Bakgrund och Problembeskrivning 

Att ha starka partnerskap och länkar mellan parter i sin värdeflödeskedja ställer en grund för 

att uppnå så hög servicegrad som möjligt, vara tillgänglig och ständigt tjänlig gentemot sina 

kunder. Genom att förorda detta kan verksamheter följaktligen uppnå konkurrenskraft och 

vinna marknadsandelar. För att tillgodose behoven som finns för att uppnå konkurrenskraften 

ställs därför höga krav på servicenivåer, att ha förmågan att leverera kvalitetsmässiga varor 

för att åstadkomma så hög kundnöjdhet som möjligt (Qrunfleh & Tarafdar, 2013). Detta 

förutsätter och kräver att de interna processerna inom värdeflödeskedjan fungerar optimalt, 

alltså från att en kund lägger en order till att den levereras i god tid utan problem under 

processen (Kembro, J., Selviaridis, K., 2015). För att åstadkomma en så hög kundnöjdhet som 

möjligt, krävs det en ständig uppkoppling och god kommunikation mellan alla aktörer inom 

en värdeflödeskedja. Det betyder att alla parter ska kunna prestera enligt uppsatta mål för att 

vara konkurrenskraftiga på marknaden och lyckas tillföra så högt värde som möjligt till kund 

(Mattsson, 2012). Genom att ha väl förvaltade partnerskap samt inordnade avtal mellan 

aktörer, att följa dessa premisser och ha dem som grundläggande målsättning gör att 

verksamheter kan utvecklas organiskt i dagens industrimiljö (Mohr, J. Spekman, R., 1994). 

En utmaning är att ha både informations- och materialflöden integrerade. Bristfällig 

kommunikation måste motverkas då detta är något som har en stor inverkan på en 

verksamhets alla operativa funktioner. (Lewis & Talalayevski, 2004) Vad är det som gör att 

företag får problem med sina partnerskap? Hur kan verksamheternas leverantörssamarbete 

hanteras för att skapa starka relationer? 

Denna fallstudie utförs på Fagerberg AB, ett grossistföretag inom maskinbranschen som 

karaktäriseras med sin omfattande lagerverksamhet, där de lagerhåller mängder av varor, s.k. 

varupartier som sedan distribueras vidare till kunder inom tillverkningsindustrin. För att 

definiera ett grossistföretags roll i industrin används Nationalencyklopedins (Ne.se) förklaring 
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– grossisters funktion är att förse sina kunder och affärspartners med varor som ska levereras i 

precis rätt kvalitet, kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs. Verksamheten inbegriper 

att förse industriföretag med olika typer av ventiler och instrument samt manöverdon, 

tryckavsäkring och explosionsskydd till kärnkrafts-, kemi-, petrokemi- och 

läkemedelsindustrin. Företaget lagerhåller ett stort samlat sortiment av dessa komponenter, 

där de som affärsmål vill uppnå så hög servicegrad som möjligt och alltid vara tillgängliga 

med sina produkter och tjänster. Produkterna som erbjuds förväntas leva upp till högkvalitativ 

prestanda för att tillfredsställa industriers behov inom verksamheters processflöden.  

Hos grossistföretaget brister kommunikationen med kärnleverantörer som förser 

verksamheten med viktiga komponenter. Dagligen sker sena inleveranser av artiklar som 

skulle ha levererats veckor tidigare för att Fagerberg ska kunna behandla sina kundorder och 

skicka iväg leveranser till sina kunder. Dessa brister leder till en rad förseningar i hela flödet, 

vilket leder till att verksamheten får ta detta i hänsyn och arbeta proaktivt med höga 

lagernivåer såsom stora säkerhetslager. Att ha förseningar i flödet är inte hållbart för 

verksamheten, därmed behöver det arbetas med förslag till förbättringar gentemot Fagerbergs 

leverantörer. Företaget behöver ett starkt partnerskap och relationer med leverantörer som 

förser dem med viktiga artiklar. Även tydliga arbetsrutiner behöver struktureras upp för hur 

lagerpersonal ska kunna hantera sena inleveranser på ett mer effektivt sätt.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att åstadkomma en flödesoptimering av informationsflödet mellan 

ett kundföretag och dess leverantörer i en försörjningskedja. Avsikten är att åstadkomma en 

starkare integation mellan dem, för att sedan undvika kommunikationsbrister som orsakar 

störningar i flödet. Lösningar för hur den undersökta verksamheten ska kunna arbeta proaktivt 

kring dessa störningar ska ställas upp.  

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

1.  Hur kan en flödesoptimering av informationsflödet åstadkommas gentemot 

leverantörssidan?  

2. Hur påverkas leveransprecisionen gentemot kund av starkare integration med 

leverantörssidan?                                                       



 

3 

1.3.  Omfattning 

Avgränsningen för studien är en begränsning av ett antal artiklar ur produktkategorin ventiler 

som är ett problemområde i Fagerbergs artikelsortiment. I arbetet kommer endast det givna 

problemområdet inom verksamheten att undersökas i och med att omfattningen av lagret och 

verksamheten kring det är så pass genomgripande. Det relevanta i studien är materialflödet av 

deras mest efterfrågade artiklar då dessa är av störst betydelse för lönsamheten.  
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogörs de teorier som av väsentlighet för förståelse i denna rapport. Det 

innefattar bland annat teorier om partnerskap i försörjningskedjor,  anskaffningsstrategier, 

Lean metoder och verktyg och teorier om leverantörsstyrda lager (VMI).  

2.1  Processer 

Begreppet process definieras som en typ av förlopp av kopplade aktiviteter som pågår 

sekventiellt och upprepas under en tidperiod. Det är alltså en serie av händelser som senare 

leder till ett resultat. Genom att tillföra anskaffade resurser som material, information, 

arbetskraft och utrustning kan dessa bearbetas och förbrukas under verksamhetsspecifika 

processer. Det kan exempelvis avse tillverkning och montering i ett företag, efter dessa 

aktiviteter erhålls färdiga varor, tjänster, upplevelser eller information som är själva resultatet. 

Detta ska i sista steget levereras till konsument. (Bergman & Klefsjö, 2012). I figur 1  

förtydligas vad som menas. 

 

Figur 1 Illustration av ett processnätverk  

Vid förbättringar av processer genomförs processflödesanalyser, som är en metod för att 

framställa detaljrika dokumentationer av aktiviteterna i en process. Analyserna ska i sin tur bli 

ett underlag för att ge en bättre förståelse av processen för att eventuella framsteg ska kunna 

göras. Under dessa analyser sker en granskning och identifiering över varje arbetsaktivitet för 

att kunna fastställa en nulägessituation (Olhager, 2013). 

2.2  Supply Chain management 

Det finns ingen enhetlig skriven definition för begreppet Supply Chain, däremot en rad 

tankegångar som skiljer sig till viss del. Enligt (Plenert, 2007) ska aktiviteterna i en Supply 

Chain utföras i syfte att öka värdet på slutkundens produkt, medan Borg och Mattsson ser den 
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som en leveranskedja, där strategiska och operativa processer ingår. I denna rapport kommer 

begreppet försörjningskedja stå för en kedja som har sin början hos en primär leverantör som 

förser benämnt fokalfirman med artiklar till kärnverksamheten som sedan distribueras vidare 

till kunder i nedströms processer. Kopplingen mellan de tre begreppen Supply chain, 

försörjningskedja och leveranskedja är att alla avser ett aktivitetsflöde med distribution av 

material, vilket utförs i syftet är att tillföra värde till en slutkund.  Supply Chain Management 

innebär styrande och ledande av leveranskedjor, vilket innefattar att strategiska beslut som rör 

den operativa processen skall fattas av företagsledningen (Christopher, 1998). Supply Chain 

Management ska öka värdet på slutprodukten till minimal kostnad och alla deltagare skall 

erhålla kostnadsfördelar. I en leveranskedja måste alla företag dela kostnader, risker och 

belöningar (Persson, 1997). 

I figur 2 visas en illustration av hur de olika parterna samspelar och hur de kan vara kopplade 

till varandra. De uppgifter parter i en försörjningskedja utför kan vara allt från att förse 

verksamheten med en specifik delkomponent eller att ansvara för kapacitetsplanering inom 

fokalfirman. En annan uppgift inom försöjningskedjan kan exempelvis vara ett ansvar för 

transporten av produkter och den slutgiltiga kommunikationen med kunder. Målet är att 

synkronisera alla dessa funktioner genom kedjan till det väsentliga syftet, som är att leverera 

så god service och prestanda gentemot slutkund som möjligt (Harrison, et. al., 2002).

 

Figur 2 Supply Chain network  
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2.3  Partnerskap 

Partnerskap är ett förhållningssätt mellan kunder och leverantörer där fokus ligger på att den 

köpande parten utvecklar nära relationer med ett begränsat antal företag. Syftet med dessa 

relationer beskriver Mohr & Spekman (1994) är att uppnå gemensamma mål och förhandla 

rimliga priser mellan varandra så att båda parter gynnas och har vinst av relationen. Kontakt 

mellan kund och leverantör i ett partnerskap sker mer frekvent än i traditionella 

kundleverantörsförhållanden. God kommunikation och förhandlingar för eventuella 

mellanhavanden är indikatorer för en lyckad partnerskapsrelation. 

Förhållningssättet som baseras på partnerskap karaktäriseras på följande sätt: 

I. Kund och leverantör ska i grunden ha ett partnerskapsförhållande för att kunna kalla 

sig partners. 

II. Båda parter ska agera för att åstadkomma ”vinna-vinna” situationer. 

III. De båda parter har som strategiskt mål att öka försörjningskedjans konkurrenskraft 

och med detta åstadkomma ökade vinstmarginaler för båda parter.  

Genom dessa förhållningssätt så är målet att skapa en samverkan som slutligen utvecklar ett 

beroendeförhållande mellan kund och leverantör. Alltså byggs det upp ett ömsesidigt 

förtroende, gemensamt åtagande och risktagande. För att sedan kunna generera en 

framgångsrik verksamhet genom partnerskap samt dess förhållningssätt i en försörjningskedja 

finns ett flertal faktorer som spelar en avgörande roll och de är: 

• Att stödja ett informationsutbyte. 

• Att ledningen aktivt stödjer allt arbete som sker emellan och följer upp förbättringar. 

• Bygga upp och arbeta mot gemensamma mål. 

• Leverantörens förmåga att tillföra mervärde 

Det finns även tre typer av partnerskapsnivåer med olika syfte och integration i partnerskapet. 

Dessa delas upp i arm’s lenght och obligational, där arm’s lenght syftar till att den andra 

parten är som en förlängning av den egna verksamheten. Alltså att kontakten är så pass nära 
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att man har varandra på en armlängds avstånd i kommunikation. Obligational syftar till att 

kontakten inte sker i särskilt stor utsträckning. Endast formaliteter utbyts så som bekräftelser 

via elektronisk väg med EDI, fakturor skickas och andra typer av åtaganden som avser 

tjänster behandlas.  

Nedan nämns de tre förhållandetyperna i korta drag: 

typ I: Samordnade aktiviteter, kortsiktiga fokus på samarbete, involverar en part eller fler men 

avser inga fler skyldigheter gentemot varandra än det. 

typ II: Integrerade aktiviteter, långsiktigt fokus på partnerskap, samarbete mellan flera 

avdelningar och funktioner. 

typ III: Integration till så stor del att varje organisation ser de andra som en förlängning av sig 

själv. Har en långsiktig plan för samarbete och partnerskap.  

(Harrison et al, 2002) 

2.4  Anskaffningsstrategi 

En anskaffningsstrategi är det sättet en verksamhet använder sig av för att förse sig med de 

material och artiklar de behöver för att tillgodose sitt behov. Genom att välja en passande 

strategi kan de effektivt och kostnadsbesparande förse sig med material utefter sina behov. 

För att bedöma lämpliga strategier för en verksamhet behöver det göras en undersökning av 

dess affärsrisker och även se vad för alternativ till leverantörer det finns att tillgå på 

leverantörsmarknaden (Jonsson, 2008). För att effektivisera material- och informationsflöde 

mellan olika aktörer i försörjningskedjan är det relevant att definiera den affärsprocess som är 

passande utifrån förutsättningar och situation för ett specifikt företag. Följaktligen finns det 

olika aktiviteter som kan avgöra val av leverantör beroende på hur situationen i verksamheten 

ser ut. Om aktiviteter för utvärdering och val av leverantör i en anskaffningsprocess alltid 

genomförs innan val av inköpsorder, kan det sägas att inköpsordern är beroende av valet och 

utvärderingen av leverantör. Det skulle därmed betyda att samtliga aktiviteter ingår i samma 

process. Om anskaffningen istället sker genom generell överenskommelse med leverantör, 

alltså mot ramavtal, så blir inköpsordern inte beroende av leverantörsval då den i detta fall 

inte är en följd av leverantörsutvärdering. (Mattsson, 2012)  
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2.4.1 Single Sourcing 

Single sourcing som strategi innebär att verksamheten väljer att samarbeta med en enda 

leverantör för att bygga starka band och gemenskap. Denna typ av single leverantörs relation 

hävdar M. Lewis, S. Hayward, V. Kasi (2013), integrerar parterna på ett sådant sätt att det 

hjälper dem båda att utvecklas och uppnå mål. Men i likhet med detta alternativ av 

försörjningsstrategi finns det även andra liknande varianter som grundas i samma principer, 

som till exempel Sole Sourcing.  

Det att de båda alternativen baseras på samma teorier kategoriserar dem i samma fält, likheten 

är att Sole sourcing också använder en leverantör. Men det som skiljer de två strategierna åt är 

att Sole sourcing inte används frivilligt, utan valet bygger på att det inte finns flera alternativa 

leverantörer att tillgå. Att det inte finns flera alternativ att välja på beskriver S. Mattsson 

(2012) som att de andra alternativa aktörerna har konkurrerats ut eller försvunnit av andra 

skäl. Denna situation skapar stort beroendeförhållanden då det inte förekommer andra 

alternativ. 

2.4.2 Mutiple Sourcing 

En annan försörjningsstrategi är multiple sourcing som bygger på att två eller fler leverantörer 

står som anskaffare för en artikel. Att använda flera alternativa leverantörer kan bidra till 

mindre risktagande då det är en form av försäkring om det uppstår leveransproblem hos en 

leverantör, så finns andra alternativa leverantörer som kan agera som reserver. Den största 

avsikten till att välja denna sourcing hävdar S. Mattsson (2012) är för att förbättra sitt 

handlingsvillkor, alltså att spela ut leverantörerna för att få ett bättre pris samt bättre 

leveransvillkor.  

2.5  Lean i en försörjningskedja 

Att använda Lean management metoder i en värdeflödeskedja har många fördelar. Genom att 

koppla Lean och SCM’s principer och strategiska mål uppnås möjligheter till förbättring 

enligt Plenert (2007). Han beskriver i sin studie att SCM är en storskalig miljö som är i behov 

av integration och optimering, varav Lean är filosofin som inbegriper verktyg och metoder för 

en lyckosam optimering. 

SCMs mål beskriver Plenert (2007) som att bland annat ha ett optimerat flöde av material och 

information från leverantör till kund och att ständigt identifiera gap eller områden i kedjan 
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som är i behov av förbättring. Han menar genom att koppla dessa mål med Lean-

fokusområden så som eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter (slöserier) skapar man 

en integrerad World-class Lean SCM miljö. Med detta menas att samordningen har skett på 

bästa möjliga sätt och alla flöden är optimerade, vilket är det Harrison (2002) också diskuterar 

om. I figur 3 nedan finns en illustration av de delar som behöver tillföras för att detta ska 

fungera.   

 

Figur 3 SCM & Lean  

Modellen i figur 3 visar hur SCM kan samverka med Lean managment. Figuren talar om hur 

det kan åstadkommas ett optimalt utnyttjande av material, genom att koppla 

försörjningskedjans aktiviteter och resurser med Lean metoder. För att detta ska vara 

genomförbart krävs en del drivande men teknik, kunskapsgivande evenemang för de anställda 

och acceptans från alla berörda parter I dessa aktiviteter samverkar både människor och 

information som gör denna implementering möjlig. (Plenert, 2007). 

Lean Management verktyg 

I detta avsnitt nämns de Lean verktyg och metoder som tillämpas under projektarbetet. 5S-

metoden valdes ut i syfte att effektivisera processer, eliminera slöserier och åstadkomma ett 

förbättringsarbete grundat i Lean management filosofins koncept. 

5S som lean-verktyg har en härkomst ur det japanska produktionssystem som blev en stor 

innovation på 1970-talet där den grundades samt utvecklades från bilmärket Toyotas 

produktionssystem (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta är ett verktyg som har sin grund i Lean 

management filosofin och har som mål att eliminera slöseri – det japanska uttrycket Muda 
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som är ett kärnbegrepp och fokus i Lean verktyg. Att arbeta med 5S strukturerar upp ordning 

och städning i en verksamhets produktion. Det används för att hålla verkstadsgolv i ordning 

och är en förutsättning för en produktion utan slöseri. Genom detta identifierar man slöserier 

som bidrar till fel, defekter och skador på arbetsplatsen (F C Filip, V Marascu-Klein, 2015). 

De 5S står för fem japanska ord som alla börjar på bokstaven S: 

• Seiri – Sortera 

Genom att sortera och gruppera alla föremål i en verkstad skapas en tydlig 

kategorisering och struktur i hur saker och ting ska placeras, det blir lätt att 

avgöra och definiera var en specifik artikel ska lokaliseras. All oordning byggs 

bort och ersätts av systemfokus i klassificerade artiklar.  

• Seiton– Strukturera 

Att strukturera är förenligt med ovanstående punkt, det syftar till att skapa en 

form av mönster och ordning i arbetsgången för hur allt i en verkstad ska 

genomföras och placeras på bästa möjliga sätt för att åstadkomma en synergi 

mellan alla uppgifter och föremål. Det ska även vara enkelt att visuellt kunna 

följa hur saker och ting hör samman i en struktur som följs.  

• Seiso – Städa 

Genom att städa och hålla arbetsytor rena och välskötta underlättas det dagliga 

arbetet, arbetsmiljön blir behaglig för personal och arbetsuppgifter blir därmed 

mer trivsamma att utföra på en vårdad arbetsplats. Det blir även enklare att finna 

verktyg eller föremål som söks i en verkstad, då allt är visuellt välplanerat och 

uppställt.  

• Seiketsu – Standardisera 

Standardiseringen syftar till att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen, genom att 

införa egna standarder i sina arbetssätt som är helt förenligt med 

förutsättningarna. I ”Seiketsu” är det viktigt att visualisera, genom exempelvis 

färgmärkning och annan typ av märkning tydliggörs avvikelser i miljön.  

• Shitsuke – Skapa vana 

För att alla dessa punkter ska följas ska man inte avvika från den skapade 

strukturen, därmed är det väsentligt att skapa en rutin eller vana för alla 
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ovanstående 5S punkter. De ska följas strikt, på så sätt blir det ordning och reda i 

verkstad och lager.  

(Bergman & Klefsjö, 2012) 

Kaizen – att arbeta med ständiga förbättringar  

Med det japanska uttrycket Kaizen som härstammar från Lean filosofin menas ”att arbeta med 

ständiga förbättringar”. Det är en viktig hörnsten inom kvalitetsutveckling och detta är något 

verksamheter som tillämpar Lean-konceptet strävar efter. Syftet med dessa förbättringar är att 

åstadkomma bättre resultat ur processerna med högre kundvärde som samtidigt kräver mindre 

resursåtgång. Genom att tillämpa kaizen systematiskt kan man åstadkomma högre kvalitet till 

lägre kostnad. För att detta ska vara tillämpligt sätter man kontinuerligt upp nya mål för 

utveckling och förbättring av olika områden i alla processer och följer sedan upp. (Bergman 

& Klefsjö, 2012) 

2.6 VMI – Vendor Managed Inventory 

Förkortningen VMI som på engelska står för Vendor managed inventory, betyder 

leverantörsstyrt lager. Det är ett styrningssätt för hantering av varulager där ett företag 

överlåter ansvaret för lagerstyrningsaktivitet till leverantören. Med denna alternativa metod 

till styrning integreras leverantören i en verksamhets informationsflöde till den grad att de 

erhåller all lagerdata som krävs, för att precist veta vilken påfyllningskvantitet och vid vilken 

tidpunkt de behöver förse med en viss artikel för att tillgodose ett företags behov (Jonsson & 

Matsson, 2016). Syftet med att införa denna typ av styrning i ett lager är att åstadkomma en 

effektivare logistikprocess mellan kund och leverantör. Genom att starkt integrera båda parter 

vill man uppnå ett ömsesidigt värdeskapande i en försörjningskedja vilket enligt Kannan, 

Grigore, Devika, Senthilkumar, (2012) är den största fördelen med en implementering av 

VMI. Denna lagerstyrningsmetod understödjer inte endast en effektivisering mellan parterna, 

enligt Mateen & Chatterjee (2015) gynnas båda sidorna ur en ekonomisk aspekt. Med en s.k. 

VMI-miljö förenklas logistiken vad gäller informationsflödet. Den medför 

kostnadsbesparingar då den förebygger felaktigheter och slöserier som kan uppstå vid 

informationsbrist i flödet. VMI-styrningen har en förmåga att utveckla parternas pengarflöden 

på så sätt att den köpande parten som inför detta inte behöver betala för lika stor del 
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felaktigheter. Leverantörsparten får tydlig översyn över alla åtaganden på lagret, vilket 

förebygger brister som kan förekomma vid konventionell lagerstyrning.  

VMI ställt i relation till informationsflöden i en Supply Chain 

För att åstadkomma en lyckad implementering av VMI finns en del förutsättningar en 

verksamhet behöver uppfylla för att VMI-styrningen ska vara gynnande och förenlig med 

dess processer. De mest väsentliga kriterierna som bör uppfyllas är följande:  

- Informationsdelning mellan kund- och leverantörsföretaget ska ske oavbrutet, 

leverantören behöver få tillgång till mycket detaljerad data gällande kundföretagets 

operativitet och lageraktivitet. Detta för att de ska kunna ha en så stark interaktion 

mellan varandra, att leverantören blir som en förlängning av kundens verksamhet. Det 

är alltså ytterst viktigt att informationsdelningen sker felfritt.  

- Produktidentifikations- och integrerade informationssystem i försörjningskedjan är en 

viktig förutsättning.   

- Produkterna som avses för anskaffning får gärna tillhöra produktkategorin 

högvolymsprodukter, dessa ska hållas under stark kontroll och påfyllningen av dessa 

sker kontinuerligt då de har hög efterfrågan och är lönsamma.  

- Produkterna ska helst ha en stabil och stor efterfråga, de ska anses vara ”mogna” i 

verksamhetens produktsortiment (Tarikere T. Niranjan et al., 2011). 

Dessa punkter är viktiga då syftet med VMI- införandet är att det ska ge en förmånlig 

förbättring av styrningen ställt i jämförelse till det traditionella sättet att styra 

lagerpåfyllningen (Tarikere T. Niranjan et al., 2011). I figur 4 visas skillnaden i 

informationsflöden mellan en traditionell Supply Chain och en styrd med VMI. Som bilden 

visar kommer det istället för orderläggningsdata flöda information kring lageraktivitet i 

kundföretaget. I rutorna med punkter under bilderna nämns även hur fokus och aktivitet i de 

två styrningssätten skiljer sig (G. Kannan et al, 2012). 
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Figur 4 VMI inverkan på informationsflöden i en Supply Chain (G. Kannan et al, 2012) 

2.7  Logistiska begrepp 

Nedan följer ett antal logistiska verktyg som använts under arbetets gång. Dessa var 

väsentliga vid analys av verksamhetens operativa funktioner. Utifrån företagets 

förutsättningar och lagersituation ansågs dessa verktyg relevanta för att kunna undersöka 

aktiviteterna.  

2.7.1 Leveransprecision 

Inom termen leverans finns det flera olika faktorer för att hantera leveransförmågan och en 

viktig sådan är leveransprecisionen, även benämnt ”on-time delivery”. Detta begrepp 

behandlar leveranspålitligheten för en beställning. Det innebär att det är ett mått som mäter 

hur stort antal order som levereras i rätt tid utefter vad som utlovats av leverantör. Med andra 

ord mäter den tillförlitligheten av leveranstiden. De leveranser som antingen är för tidiga eller 

för sena brukar definieras med låg leveransprecision (Jonsson, 2008). 

Denna precision kopplas också till leveranssäkerheten. Den avser en utsträckning inom vilken 

korrekt vara enligt order levereras. Även i vilken mån den levererade varan är korrekt och 

felfri. (Mattsson, 2004). Det finns flera olika sätt att beräkna leveransförseningar på, men ett 

specifikt sätt att räkna på är förseningsgraden. Beräkningan kan omfatta  sifferinformation 

från alla leverantörer, men det går lika bra att också räkna på en enskild leverantörs 

http://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Kannan%252C+G
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information. I formelns nämnare ska totalt antal levererade order anges och i täljaren sätts 

antalet försenade order förhållande till lovad leveranstid.  Formeln byggs upp på följande sätt: 

 

Förseningsgrad = Antal försenade order förhållande till lovad tid/totalt levererade order  

2.7.2  U-flödeslayout 

Denna layout har format ett system för hantering samt packning av varor innan de skickas ut 

för transport. U-formningen innebär att godsmottagning och utlastning sker i samma ände av 

anläggningen (Mattsson, 2012). Se figur 5 för att se hur flödet visualiseras. Denna 

flödeslayout skapar goda möjligheter att dela upp och kategorisera artiklar tydligt. 

Artikelplaceringen grundas i hur arbetsflödet ser ut i verksamheten, för att kunna definiera 

vilken typ av order- och plockstruktur som är relevant utifrån verksamhetens förutsättningar 

enligt Mattsson (2012). Han beskriver att en lagerstruktur som är uppbyggd enligt en U- 

layout är i syfte för att göra arbetet konkret och visuellt för all personal då det följer 

arbetsflödet. Det gör utförande av uppgifter på lagret lättare och utnyttjandegraden av 

resurserna på lagret utnyttjas effektivt. Dessa fördelar kan inte ursiljas lika mycket i en icke-U 

flödeslayout, där personalen inte följer något logiskt arbetsflöde. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 U-flödeslayout    

 

 

 



 

15 

2.7.3 Distributionsstrategi 

Det finns ett antal olika distributionsstrategier som anpassas utefter en verksamhets 

förutsättningar, i syfte att uppnå en så hög konkurrensförmåga och lönsamhet som möjligt. På 

ett kostnadseffektivt sätt ska produkter göras tillgängliga på marknaden. Distributionssättet 

har även en avgörande roll för ett företags förmåga att kunna säkra korta och effektiva 

leveranstider gentemot sina kunder för att upprätthålla hög leveransservice. Att planera och 

utveckla en distributionsstruktur är av en strategisk och taktisk roll (Mattson, 2012). För att 

visualisera hur sådana distributionsflöden kan se ut visar figur 6 tre olika distributionskanaler 

för industriprodukter och hur material förs vidare från en tillverkande enhet till kundföretaget. 

I många fall finns mellanhänder i distributionsflödet som hanterar mellansteget i logistiken 

mellan det tillverkande företaget och slutkunden.

 

Figur 6 Distributionskanaler 

2.7.4 Kundorderprocess 

I en kundorderprocess delas information gällande kunders beställningar av artiklar. Målet är 

att anpassa processen väl efter kundernas önskemål för att uppnå kundefterfrågan. I början av 

processen finns det två olika alternativ beroende på vad som efterfrågas. Om det önskas en 

standardprodukt så kan detta behandlas direkt och resultera i en kundorder till leverantör. 

Däremot om beställningen gäller en kundspecifik produkt med ihopsättning efter önskemål, 

så blir processen mycket mer komplex. Därför blir utbytet av information mer omfattande 

som gör att detta tar mycket längre tid innan en kundorder process är avslutad (Jonsson, 

2008). 
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Vid hantering av beställningarna är det betydligt enklare beträffande standardprodukterna, 

eftersom sammansättningen av dessa redan är förutbestämd och definierad. Det betyder att 

ingen specifikation är nödvändig, utan den kan registreras direkt i leverantörens affärssystem. 

I detta system lagras alla produkter och är reserverade för det datum en order kommer att 

läggas. Utifrån sin materialplanering kan leverantörerna sedan tillgodose kundens behov och 

leverera i tid. De specifika beställningarna som är kundanpassade skiljer sig i sättet av 

hantering, då sammansättningen av dessa inte är uppenbar och kräver mer behandling från 

leverantörens sida. I många fall kan en kombination av flera olika varianter bidra till denna 

specifika produkt (Jonsson, 2008). 

2.8  Verktyg för analys 

Nedan sammanställs en rad olika verktyg som har använts vid analys av verksamhetens 

problemområden och som tillämpats under arbetets gång. I detta avsnitt förklaras teorin och 

tillämpbarheten bakom dem. Utifrån projektets syfte och hänsyn tagen till validitet i 

mätningar bedömdes dessa verktyg relevanta för att analysera företaget. 

2.8.1 Rotorsaksanalys 

Med denna metod från kvalitetsteknik kan man systematiskt hitta ett underliggande problem. 

Rotorsaksanalys är ett effektivt tillvägagångssätt för att gå på djupet av problemet och bena ut 

dess innehåll. Utifrån denna utläggning fås en holistisk bild av orsaker för att kunna arbeta 

mot en elimination av problemet. Verktyget baseras på att kritiskt ställa frågan varför fem 

gånger för att förhoppningsvis komma till grunden av slöseriet. Detta redogör problem på ett 

väldigt smidigt samt givande sätt för att ge goda möjligheter till att hantera den form av 

problematik i form av slöserier som kan uppstå. Denna analys kompletteras vanligtvis med ett 

Ishikawadiagram. I det diagrammet ställs möjliga orsaker till huvudproblemet upp, 

uppställningen avser de orsaker som hittats under rotorsaksanalysen. Genom att kombinera de 

två verktygen som valts av de sju ledningsverktygen görs en systematisk undersökning. För 

att klarlägga vilka de sju ledningsverktygen är innefattar de: histogram, datainsamling, 

paretodiagram, uppdelning, sambandsdiagram, styrdiagram och Ishikawadiagram.  (Bergman 

& Klefsjö, 2012).  

2.8.2 Kraljic Matris 

Matrisen bygger på två dimensioner som är inköpets betydelse för organisationen kontra 

tillgången på alternativa leverantörer. Modellen ger fyra olika typer av inköpsartiklar som då 
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karakteriseras i figur 7 som hävstångsartiklar, strategiska artiklar, icke-kritiska artiklar och 

flaskhalsartiklar (Olhager, 2013). 

 

Figur 7 Kraljic Matris 

Artiklarna som är vanligast och mest förekommande i ett produktsortiment benämns icke-

kritiska artiklar, med andra ord en verksamhets standardprodukter. Det är återkommande 

produkter som finns i stora tillgångar på leverantörsmarknaden, därmed finns ett stort utbud 

av dessa och en hel del alternativa leverantörer att välja. Detta berör också 

hävstångsartiklarna då det avser standardprodukter, men eftersom de också har en 

kombination av specialprodukter är det mer relevant att behandla inköpen annorlunda. Det 

betyder att inköpen av fler artiklar slås ihop till en eller få leverantörer för att få 

mängdrabatter. De ger företagen möjlighet till kostnadsbesparingar i sina inköp.  

Beträffande special- produkter är det de strategiska artiklarna och flaskhalsartiklarna som 

huvudsakligen utga esparingar i sFör de strategiska artiklarna är inköpets betydelse hög och 

leverantörsmarknadens komplexitet är låg, medan leverantörsmarknadens komplexitet är hög 

för flaskhalsartiklarna. På grund av detta byggs ofta långsiktiga partnerskap med leverantörer 

för att försäkra sig anskaffning av typer av artiklar. (Mattsson, 2012) 
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3. Metod och material 

I detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt och metoder som använts under arbetet. Vidare 

presenteras val av metod och ansats, varpå en beskrivning av hur undersökningen genomförts 

följer. Undersökningens trovärdighet med dess reliabilitet och validitet redogörs och 

avslutningsvis diskuteras metodkritik.  

3.1  Arbetsgång för projekt 

En översiktlig bild över projektets genomförande och kopplingen mellan vederbörande 

aktiviteter framgår i figur 9. Under arbetets gång har ständig kontakt upprätthållits med 

handledare Sylvia Carlhammar, samt övriga medarbetare på företaget. För att koncist 

reflektera över alla genomförda steg under arbetet från början till slut då planeringen följdes i 

Gantt-schemat i figur 8, har arbetets första fas bestått av generella observationer av företaget 

för att hitta ett kärnproblem. För att underbygga detta har mestadels diskussioner och samtal 

med personal inom olika områden i verksamheten varit till hjälp för att få en översiktlig bild 

över all aktivitet på Fagerberg. När detta första steg var klart sammanställdes och 

analyserades all information av problembilden, för att kunna sönderdela den och ställa upp 

relevanta frågeställningar.  

Därefter varvades litteraturstudier som inbegriper läsande av böcker och artiklar i arbetets 

kontext och ämnesområde för att med hjälp av denna kunna bygga på teorier i arbetet. Med 

detta fortsattes studierna i verksamheten med intervjuer och observationer för att förenliga 

teorin med situationen i praktiken. Allt detta sammanställdes i en nulägesbeskrivning som 

utgör verksamhetens fallstudiematerial. När all sakfakta samlats in i praktiken gjordes 

datainsamlingar för analysdel. Därefter kunde utredningen av informations- och materialflöde 

i verksamheten genomföras. Allt efter det fortgick skrivprocessen och syntesen av 

fallstudiematerialet, för att sedan resultera i arbetets sista del med resultat och diskussion som 

sammanställer hela processen. 
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Figur 8 Gantt Schema 

 

Figur 9 Flödesschema arbetsgång 
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3.2  Intervjumetodik 

För genomförande av intervjuer skapades semistrukturerade intervjuguider i syfte att hantera 

varierande svar för att få en tydlig överblick av problemområdet. När dessa intervjuer gjordes 

valdes olika personer från respektive avdelning och medverkade på enskilda intervjuer, för att 

skapa en större bredd och täcka de delar som var relevanta för arbetet. Personerna som deltog 

i dessa intervjuer informerades om valmöjligheterna av anonymitet och frivillighet till att 

besvara frågor. Då samtliga samtyckte spelades alla intervjuer in och transkriberades för att 

spara alla yttranden och hindra informationsbortfall.  

Öppna och slutna frågor 

Genom att använda oss av både öppna och slutna frågor vid strukturering av intervjuguider 

har det gett utrymme för varierade svar från respondenternas sida. Med de öppna frågorna har 

de med egna ord fått beskriva sin tolkning och tankar kring en situation. Detta nämner 

Bryman (2011) som det relevanta vid utforskning av nya områden, då svaren kan inrymma 

olika infallsvinklar och oförutsedda reaktioner. De slutna frågorna är strikta, lätta att ställa 

och besvara. De ger inga utvecklade och motiverade svar utan är koncisa.   

3.3  Observationer 

Under arbetsgången har kontinuerliga observationer av lager och flöden i verksamheten gjorts 

genom gå gemba. Detta per definition innebär att gå ut i verksamheten för att få en 

uppfattning om hur allting fungerar och det var detta som gjordes genom att regelbundet 

befinna sig i företaget för observation. Observationerna ger viss subjektiv information som är 

nödvändig för studien och bör beaktas, dock är denna information inte tillförlitlig nog 

eftersom den har gett ögonblicksbilder av situationer i verksamheten. För att kunna få en 

tillräcklig uppfattning krävs stora observationer under längre tidscykler. Därför är denna form 

av datainsamling endast ett komplement till resterande metoder.  

3.4  Litteraturstudie 

 Under litteraturstudien har Fagerbergs egen hemsida varit en källa till information och försett 

med med sekundärdata i rapporten. Bland annat erhölls fakta om produktsortiment, 

verksamhetens historia, organisationsstruktur och diverse sakfakta. Utifrån denna information 

sållades de delar som inte var relevanta för studien bort. Sedan har en undersökning av 
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sekundärdata från Högskolan i Borås litteraturdatabas gjorts, för att fördjupa de relevanta 

områdena och kunna beskriva branschen och problemområdet tydligare.  

3.5  Kvantitativ metod 

Denna undersökningsmetod baseras på en del numeriska datainsamlingar, för att göra det 

möjligt att bygga kvantifierbara analyser. Metoden i sig ligger som grund för att generera ett 

material, genom att beräkna datainsamlingarna av delämnet. Kvantitativa undersökningar 

hanterar vanligtvis data med frågor av sluten karaktär, då syftet är att skapa en statistiskt 

förankrad beskrivning av hur samhällsförhållandets nulägessituation ser ut (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). 

I denna fallstudie har kvantitativa metoder tillämpats genom att behandla en numerisk 

insamlig av data som gäller verksamhetens order- och leveransinformation från kund- och 

leverantörshållen. Datainsamlingen gäller informationsflödet kring tjugo olika lagerartiklar. 

Med denna information har statistiska beräkningar gjorts kring leveransförseningar.  

3.6  Kvalitativ metod 

Syftet med en kvalitativ metod är att presentera data och ge en realistisk tolkning och ökad 

förståelse av verkligheten. För att genomföra det utförs kvalitativa undersökningar i form av 

intervjuer, fokusgrupper samt observationer (Justesen & Mik-Meyer 2011). 

I denna fallstudie kar kvalitativa metoder tillämpats under intervjuer, diskussioner och 

observationer med de anställda på företaget. På så sätt har en verklighetsbaserad bild av 

nuläget i verksamheten erhållits. Intervjuer genomfördes med både logistikansvariga och 

personal i lager och verkstadI för att få en bredare bild av hur alla arbetar i företaget som 

helhet. På så sätt bildades en uppfattning av personalens principer och värderingar och vad 

verksamheten står för. Eftersom dessa intervjuer inte bedömdes täcka upp tillräcklig 

reliabilitet och validitet för undersökningen så observerades även hela lagret under ett flertal 

tillfällen. För detaljerade frågor gällande partnerskap och avtal med kunder och leverantörer 

behandlades dessa under diskussioner och intervjuer med ansvariga. En ständig mailkontakt 

fördes med handledare Sylvia Carlhammar, som försåg oss med all nödvändig information 

och besvarade eventuella frågor.  
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3.7  Tillförlitlighet 

I nedanstående stycke motiveras för- och nackdelar med den valda datainsamlingen i arbetet, 

samt risker gällande tillvägagångssätt i metoder redogörs. De valda metoderna tros lämpa sig 

bäst i specifikfall. Fördelen med att i största delen basera arbetet på kvalitativa metoder med 

observationer och intervjuer är att dessa ger ett mångsidigt och varierande utfall. Varje 

intervjuad person kan ha sin egen tolkning av en situation och ge nya infallsvinklar till 

studiematerialet. Med detta menas att man erhåller fler perspektiv på problem genom att 

intervjua medarbetare. Mönster och samspel kan ses i personperspektiv lättare än vad 

numeriska värden talar om. På så sätt kunde den insamlade informationen ligga till grund och 

ställas upp i rotorsaksanalys, Ishikawa och Kraljic matris.  

Men nackdelarna med att ha använt kvalitativa metoder och inte enbart kvantitativa metoder 

för datainsamling är att slutsatserna och diskussionerna inte grundar sig i vedertagna 

siffermässiga värden som är konkreta i sin karaktär. För att hantera dessa risker har metoderna 

kombinerats med en del kvantitativa data för att komplettera och ställa den emot det 

observerade och informationen som erhållits under intervjuer och observationer, för att 

verifiera sanningsenligheten bakom. Detta har gjorts för beräkning av förseningsgrad. 

Numerisk data för leveransprecision och annan sifferdata har tagits ur verksamhetens interna 

dokument och affärssystem.   

För att konkretisera definitionen av reliabilitet och validitet samt sambandet mellan dem har 

figur 10 skapats, den utgår från Wolmings (1998) beskrivning av en måltavla där 

träffsäkerheten hos gevärskott har fått illustrera måttet av dessa två. Reliabilitet är den 

tillförlitlighet vad gäller mätningar, alltså noggrannheten och validitet innebär att den mätning 

som genomförs är det som verkligen ska mätas, att mätningen fångar in frågeställningen. För 

att uppnå den höga reliabiliteten har källor och teorier granskats kritiskt genom att kontrollera 

att det inte endast är en källa som påstår en sak utan att det finns fler teorier som förstärker 

trovärdigheten för detta. Triangulering har gjorts, under intervjuer har samma frågor till flera 

personer i verksamheten för att ställa svaren emot varandra och jämföra alla synvinklar och 

hur bra de stämmer överens för att avgöra om det finns någon allmängiltig uppfattning kring 

de ställda frågorna. För att få ett bredare perspektiv och högre reliabilitet har även en del 

kvalitativa metoder som utgör beräkningar i arbetet valts att tas med. Insamlandet av denna 

information baserades på registrerade data från affärssystemet Jeeves då företaget inte gör 
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egna beräkningar samt planeringar. För att sedan åstadkomma en hög validitet på rapporten 

har granskningar av företagets interna dokument som exempelvis årsredovisning med balans- 

och resultaträkning gjorts, utdrag av data ur affärssystem gjorts för analyser.   

 

Figur 10 Sambandet mellan validitet och reliabilitet  
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4. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel ges en ingående beskrivning av företaget Fagerberg och den operativa 

verksamheten. Stycken av den givna informationen som är underlag för nulägesbeskrivningen 

härrör från intervjuer samt samtal med personal på Fagerberg. Med aktning till de anställdas 

integritet redovisas inte härkomsten till denna information. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Företaget Fagerberg (I avsnitt 4.1 avser namnet Fagerberg hela verksamheten) grundades år 

1897. Affärsmålet för verksamheten under denna tid var att driva en agenturverksamhet för 

kvalitetsprodukter till bland annat varv, sjöfart och industri. Kunderna bestod då främst av 

varv- och järnhandlare från västra Sverige. Under åren fram till sekelskiftet då en industriell 

expansion ägde rum utvecklades verksamheten under olika förutsättningar till den verksamhet 

de bedriver idag, som inbegriper att förse industriföretag med olika typer av ventiler och 

instrument samt manöverdon, tryckavsäkring och explosionsskydd till kärnkrafts-, kemi-, 

petrokemi- och läkemedelsindustrin. 

Företaget omsätter i dagsläget ca 200 - 250 Mkr och har 55 anställda. Fagerbergs två 

affärsområden är ventiler och instrument. Organisationsstrukturen består av funktionerna 

marknad, QA, logistik, lager/produktion, inköp och ekonomi. Sammandraget omfattar 

verksamhetens operativa funktioner området montering av ventil- och 

tryckmätningsinstrument. (Fagerberg, intranät) Dessa byggs ihop specifikt på beställning 

enligt kundorder. Komponentdelarna för de olika instrumenten köps in av leverantörer från 

bland annat England och Tyskland, då de sedan lagerhålls för att vara tillgängliga när kunden 

lägger en order.  

Utifrån orderläggningsprocessen, monteras delar ihop kundspecifikt för att sedan levereras till 

kund. Monteringsprocessen behandlar endast hopsättning av valda delkomponenter och 

packning av dessa, för att sedan föras vidare i operationsflödet och vara tillgängliga för 

leverans.  

4.1.1 Organisationen 

Fagerbergs verksamhet i större sammanslutning finns i dagsläget i aktivt i ett flertal länder 

med divisioner i Dotterbolag Gefa. Den finns i Tyskland där den grundades år 1964, I 

Danmark grundad 1970 samt att bolaget Krohne i Tyskland kopplas till Fagerberg. Men 
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själva huvudverksamheten och ursprunget är i Sverige, Göteborg. Ett mål är i ett långsiktigt 

perspektiv på ett tiotal år en expansion med bildande av bolag i andra länder. 

Fagerbergs affärsidélyder som följande:  

”Vår affärsidé är att förse svensk processindustri med produkter och kunskap för styrning, 

reglering och mätning av flöden.”– Sylvia Carlhammar, logistikchef på Fagerberg AB 

Enligt organisationsschemat för Fagerberg i figur 11 består verksamheten av två 

affärsområden, ventiler och instrument. Inom dessa finns produktansvariga som besitter 

sakkunskapen inom de givna områdena och utesäljarna som arbetar vid kunderna i sina 

respektive distrikt. Som säljstöd har utesäljarna varsin innesäljare och deras serviceverkstäder 

monterar, reparerar och kundanpassar produkterna. Som stöd till affärsområdena finns 

funktionerna marknad, QA, logistik, lager/produktion, inköp och ekonomi. 

 

Figur 11 Organisationsschema Fagerberg (Fagerberg AB, intranät) 

4.1.2 Marknaden och kunder 

Fagerbergs kunder är i största utsträckning verksamheter inom kärnkrafts-, kemi-, petrokemi- 

och läkemedelsindustrin. Det är branscher som är i behov av produkter som kan optimera ett 

processflöde med hjälp av ventiler, instrument samt manöverdon för tryckavsäkring och 

explosionsskydd. Kundernas efterfrågan varierar och det är inte alltid lätt att prognostisera 

behov av artiklar för att bestämma kapacitetsbeläggning och arbetsstyrka.  Detta sätter stora 

krav på Fagerberg att alltid ha artiklar för kundernas behov tillgängliga. Det betyder att 
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förhållandet mellan företaget och leverantör måste vara väl fungerande för att de ska kunna 

tillfredsställa kundernas krav på bästa möjliga sätt.  

4.1.3 Produkter inom området ventiler 

Fagerberg är specialiserat inom området processteknik. I denna rapport utförs analyser på 

bland annat deras sortiment av ventiler i produktavdelningen. Detta då dessa är 

verksamhetens mest konkurrenskraftiga och lönsamma produkter eftersom de efterfrågas av 

kunder i högsta mån. 

 Vridspjällventil HG1.6666TG PN10-16 DN150 Figur 12 

Detta är en dubbelexcentrisk processventil med ansättningsbar packbox. 

Vridspjällsventilen kan spännas fast mellan flänsar som är borrade i ett 

specifikt mått. Funktionen är att den reglerar flöden genom att spjällskivan 

vrids. 

 

Manöverdon 10-RDB40 Figur 13 

Detta pneumatiska manöverdon har som funktion att automatisera 

ventiler. Detta i syfte för att dagens utveckling inom processteknik går 

alltmer mot en automatisering, övervakning samt styrning av 

processventiler i olika anläggningar. 

 

Kulventil A44-6666RT-BWM DN 40 Figur 14 

Denna kulventil används inom all typ av industri, generellt har denna 

kategori av produkter en funktion som avstängningsventil. Mekaniken 

i denna stryper exempelvis gasgenomflöde i någon typ av rör.  
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4.2 Verksamhetens informationsflöde 

De flöden i vilka information som kundbehov, tillgänglig kapacitet, PIA, leverantörernas 

tillgängliga kapacitet, material i fokalfirman, försäljningsdata, efterfrågan, prognoser, 

kundorderinformation och annan data som behövs för att koppla flödena i försörjningskedjans 

båda ändar avser Fagerbergs informationsflöde. Att arbeta mot ett effektivt informationsflöde 

är ett fundament för hela försörjningskedjan, då det kopplas med materialflödet. Inte bara det 

utan det bygger även IT-länkarna mellan alla parter. Därför är det en nödvändig förutsättning 

att ha ett effektivt materialflöde i ett logistiksystem. Väsentlig information ska kunna flöda 

obehindrat utan kommunikationsbrister mellan inblandade aktörer i värdeflödeskedjan. 

Genom god planering och utförande ska värdeadderande output kunna genereras ur 

försörjningskedjans aktiviteter (Harisson, et al., 2002). 

 

Informationen som avser verksamhetsspecifika aktiviteter skapas internt inom företaget och 

distribueras sedan vidare mellan alla länkar i kedjan. Då det finns brister i kommunikationen 

leder det till informationsbortfall som i denna situation åskådliggörs i förseningar i flödet och 

missförstånd mellan parter. Flödet av orderbekräftelser, lagerbalans, leveransnotiser etc. är ett 

informationsutbyte som sker datoriserat genom EDI, denna information är samlad i företagets 

databassystem. Detta kan inkludera utdrag av varor, kompletterande rapporter, identifikation 

av varor som sedan registreras genom RFID.  

4.3  Verksamhetens fysiska lager 

Kapaciteten som lagerhålls i lagret uppgår i dagsläget till totalt 3300 artiklar med ett 

lagersaldo större än 0 (2017-02-21, intervju Sylvia Carlhammar). Detta inbegriper alla 

komponenter oavsett volymmängd. Dessa är fördelade och lagerhålls i lagrets olika 

avdelningar beroende på egenskaper, kategori och volym. Fagerberg har valt att placera dem i 

olika facksystem, liknande s.k. paternosterlager i bokstavs- och sifferordningar och har inte 

något datoriserat system för registrering och kontroll över komponenterna. I figur 15 har en 

visualisering över lagrets struktur och planläggning gjorts för att konkretisera hur flödet 

hänger samman. 

För tre år sedan år 2014 gjordes en omorganisering av lagerstrukturen då lagret innan inte 

hade någon praktisk uppbyggnad i enlighet med den operativa verksamheten. Eftersom 

huvudaktiviteten i verksamheten försiggår i lagret var det av högsta väsentlighet för att 
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effektivisera de operativa aktiviteterna. Företaget omplacerade facksystemen, lagerplatser, 

packning och montering i en logisk ordning så att aktiviteterna kunde gå som ett flöde och att 

kundorderna kan behandlas effektivt och välorganiserat. Detta kan tydligt urskiljas i figur 15 

där de olika plockfacksystemen ligger i början av deras lager på ett avskilt område för att de 

ska vara lättillgängliga vid inleveranser. Sedan ligger paternosterhyllorna med de större 

delarna runt om dessa plockområden, i en ordning baserad på uttagsfrekvens och efterfrågan 

av artiklarna. De är placerade närmast i anslutning till montering/packning för att minimera 

trucksträckan samt underlätta arbetet för medarbetarna. Raden längst ner innan avdelningen 

med orderhantering är hylla med specialbeställda produkter där orderunika artiklar lagerhålls. 

Till vänster under programmeringsverkstaden finns ett område för inställning och justering 

som står lite mer avlägset där aktiviteten på lagret är förhållandevis låg.  

 

Figur 15 Lagerlayout Fagerberg AB  

4.3.1 Orderhantering 

Verksamhetens MPS-flöde drivs genom att lagerartiklarna beställs av inköps- och 

logistikavdelningen. Dessa beställningar läggs mot beställningspunkt, som avgom 

spunktstartiklar ska beställas till företaget. Beställningspunkten räknas ut automatiskt i 
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affärssystemet Jeeves. Även uträkningen av säkerhetslager, EOK (Wilsonformeln), ledtider, 

kalkylpriser etc. sker med hjälp av affärssystemet. Figur 16 visar en schematisk bild över 

orderhanteringsprocessens struktur.  För att precisera stegen ytterligare följer en kort 

beskrivning nedan.  

Processen startas då en kund lägger en order, som sedan registreras och godkänns av en 

innesäljare i Jeeves. Därefter skickas en orderbekräftelse till kunden. Ärendet hanteras som ett 

lagerobjekt och verifieras om det finns tillgängligt på lager. Om den önskade artikeln inte 

finns beställer innesäljaren den orderunika artikeln från ansvarig leverantör. Innesäljaren 

väntar i nästa steg på en bokningsbekräftelse från leverantören och ordererkänner därefter. 

När artikeln sedan anländer till lagret kontrolleras den och lagerläggs av lagerpersonalen. 

Även en rapport om ärendet gällande om det är ett verkstadsjobb eller dokumentation skickas 

till samtliga berörda avdelningar. I detta steg är processen åter i lagerverifieringen. Då artikel 

för specifik order finns tillgänglig bokas denna automatiskt i affärssystemet och en plocklista 

tas fram. Lagerpersonal kan sedan med hjälp av denna välja ut artiklarna och börja bereda 

eller eventuellt föra till steget montering för att plocka ihop delkomponenter. Ordern går 

sedan till inpackning, lämplig transport beställs och därefter frisläpps ärendet för fakturering 

hos ekonomiavdelningen. När dessa steg har behandlats sker en utleverans av artikeln och 

kunden erhåller en faktura.  
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Figur 16 Fagerbergs orderhanteringsprocess 

4.3.2 Hantering av mellanlager 

För att behandla mellanlager som uppstår i verksamhetens flöde finns inga utarbetade system 

eller rutiner för hur de ska bearbetas. Personalen i verkstad agerar sporadiskt kring 
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problemhantering och väljer att lämna produkterna på rader i lagret, eftersom det inte finns 

avsedda områden där de ska placeras. Nackdelen med detta är att det tar upp stor plats i lagret 

och kan förvisso försvåra arbetet då truckar och medarbetare behöver ta omvägar för att 

kunna utföra sitt arbete och plocka komponenter från hyllsystem.   

4.4  Leverantörer 

Eftersom Fagerbergs huvudverksamhet är att funktionera som grossister och hantera artiklar 

som de beställer av ett flertal leverantörer, är de i stort sätt beroende av sina leverantörers 

prestationer. Att arbeta mot goda relationer och integrera dessa i verksamheten kopplar 

länkarna mellan dem i försörjningskedjan. Vid analys av Fagerbergs förhållanden med deras 

leverantörer är de i behov av utveckling vad gäller dessa. I och med problematik med att 

hantera sena leveranser har detta påpekats vid ett flertal intervjuer med de anställda.  

Det brister gällande kommunikation mellan leverantör och kund, då Fagerberg sällan får 

någon information om inleveranser som blir sena från leverantörernas sida. Påföljderna av 

detta är att Fagerberg utgår från ett läge där de tvingas förhasta sina processer med 

orderbehandling, för att hinna leverera beställningar inom utlovad tid gentemot sina kunder. 

Under många situationer tar ansvariga på Fagerberg initiativ och följer upp 

kommunikationsproblem och förseningar. Men detta arbete är ensidigt och leder inte till 

långsiktiga förbättringar mellan parterna. Det finns ingen fastlagd rutin för problemhantering 

och situationer löses sporadiskt. 

Fagerberg har ett antal leverantörer från olika länder som emellanåt även är deras kunder som 

lägger beställningar ur produktsortimentet. Deras sju största och viktigaste leverantörer är: 

• Flowserve Flow Control (UK) 

• GEFA processtechnik (DE) 

• Rotork Valvekits (UK) 

• Fromme Armaturen (DE) 

• Stahl-Armaturen Persta (DE) 
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• Eckardt S.A. S (FR) 

• Siemens AB (SE) 

5. Nulägesanalys 

I detta avsnitt avhandlas de analyser och undersökningar som har gjorts av datainsamlingar, 

dessa ligger sedan till grund för slutsatserna i senare del av projektet. Genom dessa 

undersökningar bildas en kunskap om studieområdet, forskningsfrågorna benas ut och 

analyseras med hänsyn till kontext.  

5.1  Analys av informations- och materialflöden 

För att förstå hur Fagerberg som verksamhet arbetar i sin värdeflödeskedja genomfördes 

analyser av informations- och materialflödets längs hela kedjan. Därmed beaktades alla steg 

från primärleverantör fram till slutkund. Enligt Plenert (2007) är det dessa analyser som 

lägger grunden för undersökning av en värdeflödeskedja. Efter att nulägesanalysen hade 

slutförts framgick det väldigt tydligt att problematiken ligger i att inleveranserna ofta blir 

försenade, vilket försvårar de interna processerna hos Fagerberg. När de sena leveranserna 

anländer bidrar de till uppkomst av mellanlager och materialansamlingar på verkstadsgolv i 

verksamhetens fysiska lager. Orsaken till detta är att dessa leveranser ofta sammanfaller med 

andra leveranser som är i tid, vilket leder till anhopningar och högar med paket som behöver 

bearbertas samtidigt. Under intervjuer förklarar de anställda som hanterar inleveranserna att 

de sällan får något förhandsmeddelande från leverantören om denna leveransförsening. Detta 

bekräftar en kommunikationsbrist. Mattsson (2012) lyfter fram kontinuerlig uppdatering som 

en viktig punkt i en partnerskapsrelation.  

Leveranserna förutses levereras i tid enligt vad som utlovats från leverantörssidan, men 

kommer ändå sent allt för ofta. Förseningarna i sin tur leder ofta till ytterligare förseningar 

hos Fagerberg gentemot kund, på grund av artikelbrist och oförmåga att leverera önskad 

kvantitet till kunder. Dock förutser företaget förseningarna i sina orderplaneringar vad gäller 

de mest efterfrågade produkterna. För dessa har de byggt ut större säkerhetslager för att 

försäkra att dessa finns tillgängliga. Ur denna observation kring detta framgick det tydligt att 

flaskhalsen i detta fall är inleveranserna av dessa artiklar. 
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Analys av verksamhetens fysiska lager 

Genom att observera hur arbetet flödar i verkstaden och intervjua medarbetare i 

lagerverksamheten skapades en uppfattning av hur materialflöden går genom verksamheten.  

Efter en omorganisering i lagret flödar inlvereranser och utlveranser nu enligt en U-

flödeslayout som Henrik Mossberg nämner under en intervju (2017-03-09), det ska vara ett 

logiskt flöde som är tydligt att följa. Godsmottagning och utlastning sker därmed i samma 

ände av anläggningen, denna utformning har strukturerat artikelplaceringen och lagret. Då 

lagret även analyserats under gå gemba genom att vara på plats och studera hela upplägget, 

kunde potentiella förbättringsområden hittas som senare utmynnar i en rad förslag till 

lösningar och hur anställda skulle kunna arbeta kring detta.   

5.1.1 Analys Del 1 - Leveransförseningar från leverantörshållet till Fagerberg 

 

För att gå på djupet av hur stor påverkan leveransförseningar har för Fagerberg och för att 

senare komma fram till förslag för hur en flödesoptimering av informationsflödet kan 

åstadkommas beräknas förseningsgraden. Formeln för beräkning är hämtad från Mattsson 

(2004) och datainsamlingen är ett utdrag av den bokförda informationen ur affärssystemet 

taget från år 2016. Statistiken från affärssystemet Jeeves säger Sylvia Carlhammar (2017-04-

04) bygger på att systemet bearbetar kunder och leverantörers ärenden genom att det 

schemalägger och skapar planeringar åt dem. Dessa görs baserat på befintligt material och 

artiklar som Fagerberg lagerhåller. Inkommande leveranser, kundbeställningar och 

utleveranser registreras i systemet. Även beräkningar kring leveransprecision och 

beställningspunkter hanteras av affärssystemet. 

Med ett utdrag av 100 artiklar från affärssystemet valdes 20 artiklar ut som enligt 

logistikcheferna anses vara deras mest lönsamma och efterfrågade produkter. Därefter 

sållades de försenade artiklarna ut av dessa 20 produkter i den lönsamma kategorin och 

antalet förseningar vid inleverans hos dessa under ett år beräknades och illustreras nedanför i 

tabell 1. I spalten längst till höger anges även orsaken till förseningen. 
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Tabell 1 Leveransförseningar av produkter 

Produkter 

Antal förseningar av 

inleverans 

Orsak till försening 

Manöverdon            2  

Ändring av 

distributionskanal 

Manöverdon           6  

Problem vid 

tillverkning 

Kulventil  20  

Ändring av 

distributionskanal 

Kulventil  20  

Ändring av 

distributionskanal 

Kulventil  4  

Ändring av 

distributionskanal 

Kulventil  11  

Ändring av 

distributionskanal 

Totalt antal förseningar på 

grund av leverantör            63 st  

 

 

Vad denna summering av förseningar tillför informationsmässigt är att den bekräftar att 

förseningarna ligger i verksamhetens viktigaste produktgrupp som är av hög inköpsbetydelse. 

Det är dessa Fagerberg säljer mest av till sina kunder. Summeringen påvisar också att de 

bakomliggande orsakerna till antalet förseningar beror på att det vid ett tillfälle var problem 

med tillverkning av artiklar hos leverantör. Resterande orsakerna berodde på ändring i 

distributionskanalen, som Fagerberg inte hade fått information kring. Informationsbristerna 

resulterade i att Fagerberg erhöll sena inleveranser, eftersom kanalen alltså hade förflyttats 

utanför Europa vilket gjort att transportsträckan och logistiken blivit betydligt mer 

komplicerad och omfattande än tidigare.  

För att sedan få fram förseningsgraden på alla inleveranser divideras antalet försenade 

levererade ordrar (63 stycken) med de totala 100 levererade ordrarna. För att förtydliga var 

det alltså 100 levererade ordrar på de utvalda 20 produkterna - en avgränsning gjordes på de 

20 mest populära produkterna. Detta har illustrerats nedanför i tabell 2. 
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Tabell 2 Förseningsgrad 

På ett år (Avgränsning på 20 populära 

produkter) 

Antal 

beställningar  

Total levererade ordrar    100   

Totalt försenade levererade ordrar  63   

        

Förseningsgrad    0,63 = 63 % 

 

Både brist i informationsflöde samt 63 % förseningsgrad tyder på att problematiken med 

leverantörer påverkar företagets värdeflödeskedja negativt, då det är en kundorderstyrd 

process och Fagerberg vill uppnå en så hög kundtillfredsställelse som möjligt. För att gå på 

djupet med den höga förseningsgraden behöver man specificera vilka leverantörer som bidrar 

mest till problemet. Nedanför i tabell 3 nämns Fagerbergs alla sju leverantörer för att beräkna 

vilken eller vilka som ligger bakom problemet. Detta har sedan visualiserats och 

sammanställts i figur 17 som är ett stapeldiagram som visar procentandelen fel hos respektive 

leverantör.  

Tabell 3 Leverantörer 
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Figur 17 Procentandel fel hos respektive leverantör 

Utifrån beräkningarna och sammanställningen framställs att det största problemet ligger hos 

deras leverantör Flowserve. Av de sju leverantörerna är Flowserve deras största samt 

viktigaste leverantör. Sylvia Carlhammar nämner (2017-04-04) i en intervju att de har ett 

långt samarbete med dem som sträcker sig över ett tidspann sedan år 1963. Fagerberg har valt 

dem som sin kärnleverantör och har under alla år haft ett stort förtroende för dem. De har 

även valt att förse sig med sina mest lönsamma artiklar från endast denna leverantör. I och 

med detta har de ställt sig under en anskaffningsrisk, när det uppstår leveransproblem och 

leverantören inte kan säkerställa förseendet av artiklar. Det är detta som karaktäriserar en 

anskaffningsrisk enligt Harrison et al (2002).  

Det är därmed Flowserve som i princip står till grund för denna höga förseningsgrad, detta 

bör uppmärksammas eftersom största andelen ordrar läggs just hos denna leverantör. Orsaken 

till dessa förseningar berodde på den ändrade distributionskanalen som flyttats ut till Asien, 

logistiken och transportsträckan därifrån är mer komplex. Av de 100 artiklarna och i 

diagrammet i figur 17 framgår det tydligt med den blå kolumnen att den skiljer ofantligt i 

relation till de andra.  Flowserve har enligt diagrammet 91 % förseningar, som vi 

sammanställt i ett cirkeldiagram i figur 18. Där påvisas den skillnad de ligger i procent på 

antal produkter som levereras i tid och antal som inte gör det. 
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Figur 18 Procentandel förseningar för leverantören Flowserve 

Efter denna första del av analysen har det sammanfattningsvis kartlagts att leverantören 

Flowserve verkar som en barriär som förhindrar ett effektivt materialflöde. Detta orsakar en 

flaskhals i värdeflödeskedjan. Resterande leverantörer har inget väsentligt inspel i detta, deras 

kommunikation med Fagerberg fungerar i stort sätt problemfritt vid närmare observationer 

och intervjuer gällande dem. Resterande del av analysen kommer gå djupare in på 

problemområdet med Flowserve för att bearbetas och söka efter roten till orsaken bakom 

detta.  

5.1.2 Analys Del 2 – Leveransförseningar från Fagerberg gentemot kund 

För att gå på djupet och analysera hela värdeflödeskedjan från början till slut har vi även 

analyserat informationsflödet från kundhållet. Här besvaras frågan: Hur påverkas 

leveransprecisionen gentemot kund av starkare integration med leverantörshållet? Då syftas 

det specifikt på kunderna som beställer Fagerbergs produktkategori med de mest efterfrågade 

produkterna, där leverantören Flowserve står som enda ansvarig anskaffare. Nedan i tabell 4 

beräknas hur de sena inleveranserna påverkar kundorder hos Fagerberg med hjälp av 

Mattsson (2004) teorier om förseningsgrad. Det resulterar i en procentsats som anger 

förseningsgraden gentemot kunderna i värdeflödeskedjan – alltså hur processerna nedströms i 

kedjan påverkas av förseningar uppströms i kedjan. Som i tidigare beräkningar i första delen 

av analysen utförs beräkningarna till omfattning av de tidigare nämnda 100 artiklarna, fast 

denna gång i relation ställda till kundbeställningarna. Informationen som ligger till grund för 

beräkningarna är ett utdrag från den bokförda datan i affärssystemet Jeeves under året 2016. 

 

9%

91%

Flowserve Flow Control 
UK

I tid

Inte i tid
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Tabell 4 Förseningsgrad på kundorder 

På ett år (Avgränsning på 20 populära 

produkter) Antal order  Procent 

Total levererade ordrar  510   

Total försening på order till kund 311   

Förseningsgrad till kund  0,609803922  60.98 % 

Förseningsgraden som erhölls efter beräkningarna i tabell 4 tyder på att den brist som hittats 

hos leverantören Flowserve även påverkar leveranser gentemot kund. Detta avser en 

procentsats på 60.98 %, denna grad påverkar hela värdeflödeskedjan negativt och leder till 

stora brister i nedströms-processer gentemot kund. Den negativa utvecklingen går att urskilja i 

alla processer när förseningsgraden till kund ställs i relation till uträkningen med de sena 

inleveranserna från leverantörshållet i analys del 1. Förseningsgraderna från båda håll i 

kedjan påverkas i förhållande till varandra, vilket är typiskt enligt Simchi, et. al.,(2003). Detta 

orsakar flera problem med att leverera i tid till kund och resulterar i slöserier. Fagerberg 

tvingas bearbeta de erhållna leveranserna på en betydligt kortare tid än vad de beräknat i 

början för att hinna skicka iväg ordrar till kunderna. Trots att Fagerberg arbetar proaktivt med 

större säkerhetslager räcker det inte som någon lösning på problemet. Att ha större 

säkerhetslager är visserligen inte hållbart långsiktigt när problemen grundar sig i dålig 

kommunikation med leverantörer. Det är i stället väsentligt att gå till grunden på problemet, 

för att inte behöva arbeta med höga lagernivåer.  

5.1.3 Analys Del 3 – Leveransprecision 

För att komplettera analysen med verksamhetens leveransprecision i första ledet beräknat från 

leverantörssidan Flowserve mot fokalfirman Fagerberg är den 86,7 %, denna procent är 

erhållen ur Fagerbergs affärssystem förmedlad av Sylvia Carlhammar (2017-04-19). Detta 

ställt i relation till förseningsgraden som beräknats i föregående avsnitt till 63 % är en 

intressant kontrast och en aspekt att ta i beaktande. Då förseningsgraden är beräknad för 

endast den specifika produktgruppen strategiska artiklar är detta en procentenhet som avviker 

grundligt från leveransprecisionen. Den har förhållandevis hög procentenhet och står för god 

statistik – denna siffra har Fagerberg beräknat över alla produkter som Flowserve förser 

verksamheten med. Där kan ännu en bedömning göras om att problematiken endast ligger i 

produktgruppen strategiska artiklar. Även att Flowserve enligt ansvariga på Fagerberg har en 
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bristfällig informationsöverföring gällande dessa förseningar. Med detta menas långa 

svarstider och inga återkopplingar gällande situation från Flowserves sida.  

För att sedan undersöka hur nedströms-processer påverkas av detta förfarande gentemot kund, 

hur det ser ut från fokalfirma Fagerberg och nedåt gällande leveransprecision, hamnar den 

enligt statistik erhållen från Fagerberg procentuellt på 89,5% under mars månad 2017. Enligt 

Sylvia Carlhammar (2017-04-19) har Fagerberg ett mål att uppnå 92 % leveransprecision, 

men hamnat marginellt under på grund av större projekt under denna period vilket orsakat en 

rad förseningar.  Leveransprecisionen ställd i relation mot förseningsgraden som beräknats för 

den specifika produktgruppen gentemot kund hamnade på 60,98 % beräknat i föregående 

avsnitt. Detta ger en infallsvinkel på hur förseningsgraden påverkar förmågan att leverera de 

strategiska artiklarna i tid, vilket visar på att förseningsgradens procentenhet gentemot kund 

ligger marginellt bättre. Detta med tanke på att Fagerberg försöker arbeta proaktivt med större 

säkerhetslager för att kunna säkra sina leveranser gentemot kund. Trots detta är 89,5% 

leveransprecision inte statistiskt god nog.  Slutsatsen är att åtgärder för förbättring behöver 

vidtas i detta område.  

5.1.4 Distributionskanal från Flowserve till Fagerberg 

Här sammanställs en efterforskning kring distributionsstrategin mellan leverantören 

Flowserve till Fagerberg för att kartlägga var exakt i distributionskedjan förseningen uppstår. 

Under en intervju med Sylvia Carlhammar (2017-04-04) utreddes kommunikationsbrister och 

störningar i logistiken, då leverantören flyttat ut sin huvudverksamhet. Det centrala 

distributionscentret med störst omfattning s.k. Central Warehouse CW hade placerats i Kina i 

Asien utan att informera Fagerberg om detta. Då Fagerberg inte har haft någon vetskap om 

detta har de inte kunnat anpassa sig efter de förutsättningarna, vilket resulterat i sena 

leveranser under en tidsperiod innan de uppdaterade sina beställningspunkter för att ta hänsyn 

till den längre transporttiden. Produkterna skeppas med lastfartyg till England i första taget 

och distribueras sedan vidare med lastbil till Fagerberg. Som stöd samarbetar Fagerberg även 

med sitt dotterbolag i Danmark som kan förse företaget med artiklar, i och med att de 

lagerhåller samma artiklar. Undersökningen har avgränsats till distributionen av artiklar från 

England, eftersom hela distributionskanalen är av för stor omfattaning för denna fallstudie.  I 

figur 19 konkretiseras distributionskanalen utifrån Mattsson (2012) teori om 

distributionskanaler med alla delar i flödet från CW i Kina till DCs och kommer i sista steget 
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till kundföretagen. Distributionsvägen där förseningen uppstår har markerats röd för att 

förtydliga bristområdet.  

 

Figur 19 Distributionskanal Flowserve till Fagerberg 

5.1.5 Analys av Fagerbergs lönsamma artiklar med Kraljic matris 

För att förstå artiklarnas betydelse för företaget har en analys med Kraljic matris gjorts i syfte 

att definiera vilken typ av artikelkategori deras mest efterfrågade artiklar hamnar under. Målet 

med denna del av analysen är att djupare undersöka artikeltyperna, för att skapa en förståelse 

och kunna använda denna kunskap för att systematiskt hitta lösningen till 

problemformuleringarna. Företaget har en stor omfattning av artiklar men i denna del av 

analysen kommer endast de artiklar som omfattar leveransförseningar att analyseras. Det är 

manöverdon och kulventiler som är relevanta för vårt studieområde, för att sedan hitta 

åtgärder för att effektivisera leveransprecisionen av dessa. I figur 20 är analysen av artiklarna 

uppställd i Kraljic matrisen enligt Olhager (2013) där krysset visar vilken typ av artikel de två 

produkterna definieras som. Utifrån denna kategorisering av artiklarna kan resultatet vidare 



 

41 

utmynna i en rad förslag och strategier för vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för 

effektivare behandling.  

 

Figur 20 Analys med Kraljic Matris 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Fagerberg är manöverdon och kulventiler artiklar av stor värdeskapande betydelse, de är 

de mest efterfrågade artiklarna ur deras produktsortiment. I de flesta fallen är det just kring 

dessa det uppstår förseningar både vid inleverans och senare vid utleverans till slutkund. Detta 

medför en hög nivå på deras inköpsbetydelse då det är Fagerbergs vanligaste artiklar. Vad 

gäller leverantörsmarknaden så har Fagerberg valt att endast binda sig till leverantören 

Flowserve för anskaffande av dessa produkter. Enligt M. Lewis, S. Hayward, V. Kasi (2013) 

är det att använda sig av strategin single sourcing, fastän det finns en stor marknad för dessa 

artiklar vad vi fick bekräftat under en intervju med inköpschef Mattias Ljungberg (2017-03-

Kommentarer till Kraljic- Matris resultat: 

Inköpsbetydelse – Manöverdon och kulventiler är av de vanligaste produkterna på företget, 

beställs alltså frekvent. Men dessa behandlas i många av fallen som specialprodukter. De är 

av högt ekonomiskt värde och mycket nödvändiga.  

Leverantörsmarknad – Det finns en marknad för dessa artiklar men Fagerberg väljer endast 

en leverantör som förser med dessa vilket skapar en beroendeställning mellan leverantören 

och Fagerberg som köpare.  

Slutledande betraktelse till analysen av matrisen är att dessa artiklar hamnar i kategorin 

strategiska artiklar där lönsamhetspåverkan och leveransriskan är hög (HH). 
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09). Dessa analyser leder därmed till en slutsats gällande artikeltypen, att de definieras som 

strategiska artiklar.  

5.2  Rotorsaksanalys 

I denna del av analysen fördjupas sökandet av rotorsaken till problemet med Flowserve, som 

skapar en flaskhals i materialflödet. Lean-verktyget 5-varför för problemlösning har använts 

från F C Filip, V Marascu-Klein (2015). På så sätt har man gått till botten i problematiken 

samt hittat kärnan till problemet stegvis genom att gräva djupare i situationen. Målet med 

detta är att i senare del av arbetet komma fram till förslag och tillvägagångssätt för hur 

rotorsaken ska kunna elimineras. I figur21 finns hela analysen logiskt uppställd i ett 

flödesschema. 
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Figur 21 Rotorsaksanalys 
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5.2.1 Ishikawadiagram 

Som komplettering till Rotorsaksanalysen har ett fiskbensdiagram ett s.k. Ishikawadiagram 

gjorts. Som (Bergman & Klefsjö, 2012) nämner är det ett av de sju förbättringsverktygen och 

används för analys av ett problemområde. I figur 17 ställs diagrammet upp för att konkretisera 

och åskådliggöra möjliga orsaker till kärnproblemet, här undersöks våra frågeställningar och 

ger svar ur denna frågeaspekt nedan:  

I. Var brister kommunikationen mellan Fagerberg och leverantören Flowserve och vad 

exakt förhindrar flödet av material från att levereras i tid?  

II. Var behöver åtgärder vidtas för att genomföra en lyckosam flödesoptimering och 

effektivisera värdeflödeskedjan?  

Huvudproblemet längst fram i rutan på diagrammet har byggts ut längs en ryggrad, där 

tänkbara huvudorsaker till problemet har benats ut mer detaljerat. Denna analys gav en 

schematisk bild över delmotiv som skulle kunna spela in som faktorer till de sena 

leveranserna från leverantören Flowserve. Det är framförallt denna leverantör som spelar en 

stor roll i Fagerbergs verksamhet, som framkommer i Rotorsaksanalysen i avsnitt 5.2. De 

framtagna orsakerna tas nu i hänsyn till under resterande del av analysen och bearbetas 

systematiskt för att avgöra var exakt kommunikationen brister.  

5.2.2 Analys av Ishikawadiagram 

Punkterna som framställs i Ishikawadiagrammet, figur 22 har undersökts grundligt ur 

verksamhetens perspektiv. Under intervjuer med personal på Fagerberg har alla områden i 

diagrammet undersökts och täckts upp, vi har även gjort egna observationer – gå gemba i 

verksamheten för att bilda oss en komplett uppfattning och verifiera att situationen stämmer 

överens med det personalen talat om under intervjuer. För att bena ut undersökningens alla 

studieområden i ordning med kortfattade drag i rapporten följer en beskrivning av detta 

nedan: 

 

 



 

45 

 

Figur22 Ishikawadiagram 

Utrustning 

De valda transportmedlen för godsleveranser från Flowserve är lastbil och i vissa fall flyg. Ur 

tidsaspekt är dessa de mest effektiva medlen, alltså kan grunden till problemet inte vara i detta 

område. Angående affärssystemet har det inte heller bedömts vara någon grundläggande orsak 

till rubbningar i flödet som förhindrar effektivitet. Under intervju med Sylvia Carlhammar 

(2017-04-04) talar hon om att affärssystemet fungerar utan problem i deras aktiviteter. Detta 

har bekräftats då utdrag av informationsflödet från affärssysemet erhållits för beräkningar 

som skulle utföras. inget bedömdes vara bristfälligt. 

Process 

Verksamheten följer upp leveransprecisionen varje månad. Går den under 80 % så undersöker 

de vad som hänt för att diskutera gällande vad som kan göras för att effektivisera och förbättra 

situationen. De har ständig kontakt gällande processerna mellan parter och gör uppföljningar i 

arbetet.  
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Människa  

I kommunikationen mellan parterna har det uppstått en del missuppfattningar mellan 

leverantör och Fagerberg, då de inte blir informerade vid förseningar av leveranser. Det 

försvårar planeringar och gör att personalen på Fagerberg får agera sporadiskt och oförberett 

då försenade leveranser anländer. Fagerberg väljer i dessa fall att hålla mailkontakt med 

leverantörerna, de följer upp och ber dem skicka orderlistor så att de kan förbereda sig när det 

förväntas uppstå sådana problem. Dessa listor erhåller Fagerberg dock inte varje gång, utan 

blir tvungna till att be om dem vilket visar att detta är ett område där kommunikation brister. I 

detta fall är det leverantören som inte tar tag i kommunikation mellan dem, den sköts inte lika 

väl ömsesidigt. 

Metod  

De metoder som Fagerberg väljer att använda för att hantera leverantör är att de ringer eller 

mailar för att pressa Flowserve till att påskynda sina leveranser. Förutom detta har de inga 

generella metoder när det gäller att behandla kommunikationsbrister De inleveranser som 

kommer försent sätter dem på en lång rad i lagret då de inte har något eget utrymme avsatt för 

detta.  

Material  

Fagerberg har stor kapacitet i lagret som är kopplad till deras affärssystem. På så sätt 

uppdateras lagernivåer så att de vet när artiklar behöver beställas in. De har både 

småplocklager för mindre delar men också batcher i form av stora pallar om det är större 

delar. Men denna del tillhör inte rapportens avhandling då deras lager inte har analyserats 

eftersom huvudproblemet inte rör detta område. Deras affärssystem ser till att de olika 

komponentdelarna alltid finns tillgängliga när leveranserna kommer. 

Miljö 

Avståndet i logistikväg från England till Sverige är varken särskilt omfattande, riskfylld eller 

krånglig på något sätt. Leveranstiden ska i vanliga fall endast ta några arbetsdagar upp till en 

vecka. Kommunikationsvägar och transport mellan länderna är mycket konventionell och sker 

effektivt. Dock är distributionskanalen omfattande då artiklarna i första taget skeppas med 

lastfartyg från Kina till England. Men denna del av transporten ligger utanför vårt 

studieområde då vi endast undersöker kommunikationen mellan just Flowserve och 

Fagerberg. 
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Maskin 

Företaget tillverkar inte något själva då verksamheten inte har någon produktionsfunktion 

med maskiner kopplade i system. De är grossister och beställer in artiklar från aktörer på 

marknaden. Därför är inte denna punkt i analysen särskilt väsentlig. Dock har vi studerat 

deras lagerverksamhet och analyserat en del av deras verktyg som är viktiga för det operativa 

arbetet. Maskiner som används i det dagliga arbetet på lagret fungerar utan vidare problem, i 

dessa avses truckar på lagret, packnings- och monteringsutrustning håller god prestanda och 

kvalitet för att personalen ska kunna utföra sina dagliga åtaganden.  

Styrning  

Vid styrning och planering av beställningar och leveranser mellan Fagerberg och Flowserve 

säger Sylvia Carlhammar (2017-04-04) att företaget offererar ledtider, beroende på dessa 

bestämmer de när företaget vill ha ordrarna levererade. Därefter bestäms ett slutgiltigt 

leveransdatum då Flowserve ska ha försett dem med önskat kvantitet av specifika artiklar. 

Lagerstyrningsmetoder är välplanerade utefter företagets förutsättningar och allt sker 

datoriserat genom affärssystemet, beställningspunkter, säkerhetslager, 

lageromsättningshastighet och andra diverse väsentliga mätvärden för styrning hålls under 

ständig kontroll och justeras kontinuerligt vid behov. Vid intervjuer med ansvariga i 

ledningen (2017-03-07) nämndes inga brister i funktionerna och de är nöjda med upplägget. 

Slutledande kommentar till analys av Ishikawa-diagram 

De faktorer som kan tänkas ha störst orsak till huvudproblemet med sena leveranser och 

störningar i flödet är valda från de tre mest väsentliga förgreningarna i diagrammet – metod, 

process och människa. De flesta bristerna har hittats under grenen process under analysen. 

Framförallt vad gäller partnerskapet och informationsöverföringen mellan 

leverantörsföretaget och fokalfirman. Nedan beskrivs de faktorer ur de tre valda grenarna som 

har störst orsak till problemet.  

- Brister i IT-systemet för informationsöverföring 

Ju högre upp man undersöker i uppströms-processer i försörjningskedjan närmare 

primärleverantören desto större osäkerhet råder kring informationsflödet. Eftersom det 

saknas vetskap kring leverantörsföretagets operativa funktioner och hur de fungerar 

kan inga konkreta problem kartläggas. Utifrån vad logistik- och inköpsansvariga på 

Fagerberg har berättat upplever de diffus kommunikation med Flowserve. De erhåller 
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sällan information kring vad som försiggår när det exempelvis uppstår problem. 

Informationsöverföringen är därmed bristfällig och funktioner kring orderhantering 

följs inte strikt emellan dem. 

- Bristande partnerskap  

Då den långvariga partnerskapsrelation som Fagerberg har med Flowserve inte bidrar 

till något gynnande från Fagerbergs sida förmodas det vara gap och tvetydigheter i 

deras relation. Vad har parterna för avsikter med relationen? Där råder en del 

ambivalens – det kan finnas meningsskiljaktigheter mellan de båda parterna. Från 

Fagerbergs sida strävar de efter att ha ett så nära samarbeta som möjligt med 

Flowserve. Men det att leverantörsföretaget inte är lika plikttrogna och effektiva med 

delning av sina aktiviteter är ett faktum som orsakar svårigheter.  

- Oordnade aktiviteter 

Problem vid samordning av sina leveranser kan vara en faktor från 

leverantörsföretagets sida. Eftersom de är en stor distributör har de många kunder och 

att hålla alla parter under kontroll kan vara en svårighet för dem.  

- Missuppfattningar och bristande kontakt  

Om medarbetare inte genomför uppföljningar frekvent och återkopplar till varandra 

med nödvändig respons kring arbetet kan rådande problem bli underskattade, 

meningsskiljaktigheter och tvetydigheter uppstå.  

- Bristande arbetsrutiner 

Anställda kan agera planlöst då de inte har någon specificerad mall att följa. Om de 

inte har några givna specifika krav att följa kan det vara diffust under olika 

omständigheter.  

- Bristande kontroll  

Om anställda agerar oaktsamt kan de missa granskning och kvalitetskontroll, det kan 

medföra att leveranser inte skickas iväg inom utlovad tid eller att information 

bortfaller i system.  

- Flaskhals i system 

Kapacitetsbegränsningar i flödet kan vara en orsak. Råder det brist i någon resurs kan 

leveranser bli försenade då de inte motsvarar den önskade mängd som efterfrågas från 
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Fagerberg. Detta är en fråga gällande efterfrågevarians och gap som kan försiggå i 

uppströms-processer. 

Dessa har framgått som större bristområden i verksamheten då de undersökts under 

observationer – Gå gemba och under intervjuer med anställda på företaget. Faktorerna har 

analyserats djupare med 5-varför logiken för att kunna dra mer konkreta slutsatser och se 

samband emellan dem. Då de benats ut i de tre förgreningarna som nämndes ovan har 

analyserna kring dessa punkter byggts på och genomsyrar hela arbetet. 

5.3 Analys av partnerskap med leverantör 

För att förstå vilken typ av partnerskap Fagerberg har är det nödvändigt att definiera de avtal 

och samarbete som de har med sina leverantörer. I denna del av analysen kommer huvudfokus 

att ligga på Flowserve då det är utifrån leveransförseningarna detta område brister. De andra 

leverantörerna kommer att nämnas i viss mån då företaget tillämpar liknande avtal med alla 

leverantörer. Fagerbergs samarbete med Flowserve är av långsiktig fokus, där bdsiktig fokuss 

samarbete med ha ständig kontakt med varandra för att kunna göra uppföljningar i arbetet. 

Det de gör är att de mäter leveransprecisionen varje månad där de har lagt gränsen på 80 %. 

Går den under detta värde väljer de att undersöka orsaken till detta. Med tanke på den höga 

leveransförsening de har är en mätning av leveransprecisionen varje månad inte tillräckligt 

ofta. Förseningarna fortsätter och bidrar till mellanlager som påverkar kund då artiklarna inte 

levererats i tid.  

De gånger som leveransprecisionen gått under gränsen 80 % har de valt att fråga efter 

leveranserna genom att skicka listor på beställningar, så att de direkt kan få svar på när dessa 

artiklar kan levereras till dem. I Flowserves fall får de så kallade ”open orders list” med 

leveransdatum varje vecka, men detta är något som Fagerberg tvingas påminna leverantören 

om att skicka. De har inga bestämmelser kring när listor ska skickas och därför får de inte 

dessa frekvent. Att inte ha en sådan kontinuerlig kontakt tyder på brister, vilket förhindrar den 

starka integration mellan försöjningskedjor som Kannan, Grigore, Devika, Senthilkumar, 

(2012) diskuterar om. Detta försvårar inte endast arbetet för dem utan gör att även förtroendet 

sänks. Det planeringsarbete som Fagerberg har för de kritiska artiklarna är att de väljer att ha 

en mer aktiv leveransbevakning. För de strategiska artiklarna väljer de exempelvis att sätta 

manuella beställningspunkter som oftast ligger högre än för resterande artiklar. Detta är 
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däremot ingen klar rutin eller regel som de har i verksamheten, utan gör det enbart spontant 

på de områden de vet att förseningar ibland kan uppstå.  

Partnerskapet kan påverkas och har en förbättringspotential. För att öka leveransprecisionen 

bör de se över anskaffningsstrategin, sole sourcing, och eventuellt utöka leverantörsbasen 

genom anskaffningsprocessen för att använda sig av multiple sourcing som strategi istället. 

Då förlitar de sig inte enbart på en leverantör, utan har en sekundär som reserv som kan förse 

dem med artiklar. Detta förslag rekommenderas som en typ av försäkring, för att kunna 

hantera rådande problem proaktivt som när förseningar uppstår. Dock kan förtroendet för 

Flowserve i detta fall minska, speciellt då de har haft avtal under en väldigt lång period så kan 

leverantören se detta som en ersättare och detta i sin tur hade försvårat samarbetet mellan 

parterna – om Fagerberg överväger att införa VMI -styrning emellan dem. Mycket av detta 

resonerar Mattsson (2012) kring, det kan försvåra när multiple sourcing används som strategi. 

Det skapar nämligen en konkurrens mellan leverantörer, vilket därmed gör dem obenägna till 

att dela för mycket av sin information och väljer att hålla den under sekretess. Det gör att de 

inte bidrar till kundföretagets verksamhet och då brister kommunikationen mellan dem vilket 

försvårar partnerskapet samt implementeringen av VMI. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt sammanställs lösningen som tagits fram för forskningsfrågorna. Vid 

problemlösningen har det utgåtts från empirin i nulägesanalysen, därmed har hänsyn till 

väsentliga förutsättningar tagits. Det har sedan kopplats till teorin i ramverket för att kunna 

ställa fram resultatet.  

6.1  Resultat Del 1 -Rutinmall för arbete kring sena inleveranser på lagret 

I detta avsnitt har det tagits fram förslag till rutiner för hur personal i verkstad och lager 

effektivt ska kunna arbeta för att på ett bättre sätt hantera problematiken vid sena 

inleveranser. Här besvaras första frågan till företaget: Hur kan en flödesoptimering av 

informationsflödet åstadkommas gentemot leverantörssidan? Dessa framställs i syfte att 

införa standardiserade arbetssätt, där personal rutinerat ska kunna utföra dagliga uppgifter och 

veta hur de ska agera vid problem. Alla i verkstaden ska kunna vara delaktiga och veta hur 

uppgifter sköts i alla områden för att det ska bli ett effektivt samarbete, där det råder 

samhörighet mellan alla kollegor.  

6.1.1 Rutiner i verkstadslagret 

Genom att införa rutiner och principer på lagret som förespråkar god struktur och ordning kan 

försenade leveranser lättare hanteras av personal då de uppstår. Med rutiner från 5S kan 

slöserier och fel reduceras vid effektiv hantering av artiklarna. Man arbetar på så sätt 

proaktivt med mellanlager som kan uppstå vid de sena inleveranserna. Tillvägagångssättet 

med 5S är baserat på vedertagen teori grundat i Lean Management filosofin, där syftet med 

verktyget är att införa standardiserade städrutiner för arbetet. Man eliminera de slöserier som 

uppstår under arbetsprocesser, i detta fall slöserier i lagerverksamheten. Genom att hålla 

arbetsytor städade och ordnade blir även eventuella problem mer synliga och lätthanterliga då 

man kan kartlägga vad orsaken bakom de är. 

De 5 s:en är ursprungligen skrivna på japanska i och med att det är en japansk metod som 

blev en innovation i Toyotas produktionssystem, dessa blev sedan översatta och allmänt 

spridda. I figur 23 är orden skrivna på svenska, de ska följas som uppmaningar enligt cykelns 

mönster för att etappvis åstadkomma förbättringar.  
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Figur 23 5S – metod  

6.1.2 Rutinmall med rekommendationer för hantering av leveranser på lagret 

Nedan i tabell 5 har en rutinmall utformats med förslag till hur personal i verkstad och lager 

ska agera då de erhåller sena leveranser. Den har tagits fram i syfte att vägleda personal till att 

effektivt kunna bearbeta de mellanlager och arbetsansamlingar som kan uppstå vid sena 

godsleveranser.    

Situation  

Sena inleveranser från leverantör  

Handlingssätt och rekommendationer 

Följande förslag ges till agerande för situationen. Att systematiskt följa dessa steg skapar 

ett standardiserat tillvägagångsätt för hantering.  

 

❖ Prioritera brådskande ordrar, märk dessa artiklar och placera dem på ett speciellt 

område som endast ska vara avsett för viktiga ordrar. De ska inte stå i vägen för 

andra aktiviteter som pågår i lagret, använd ”förslag för placering av sena leveranser 

i lagerlayouten” som rekomendation för var de ska placeras. Förslaget anges i nästa 

del av resultatet i figur 24. I denna figur illustreras verksamhetens lagerlayout med 
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markeringar för hur vissa områden kan utnyttjas. Använd även olika typer av 

färgmärkning för visuell tydlighet av artiklarna som ska behandlas.  

❖ Informera och involvera alla medarbetare på lagret då eventuella problem uppstår. 

Kommunicera och fördela arbetsbelastningen jämnt för att bearbeta problem 

effektivt. Fler händer är bättre än två händer. 

❖ Sätt upp tydliga mål för hur problem ska bearbetas i en tidsplan och förhåll er till 

tidschemat för att behandla dem enligt arbetsförmåga. Strukturera upp målen och 

arbeta sedan systematiskt för att sedan stämma av dem i mallen och kunna kartlägga 

hur långt man har kommit i arbetet.  

❖ Följ upp detta arbete och dela med av informationen till medarbetare på lagret för att 

hålla alla uppdaterade om situationen.  

❖ Vid uppföljning, dokumentera hur arbetet går och sätt upp noteringar till vad som 

kan förbättras till nästa gång. Sträva efter ständiga förbättringar i arbetet för att 

utveckla rutinerna till det bättre, anpassat efter verksamhetens förutsättningar.  

❖ Planera in korta möten kontinuerligt (gärna veckovis om lämpligt) för personalen i 

verkstad och lager där man diskuterar och utvärderar hur arbetet kan utvecklas. Ta 

upp potentiella förbättringsområden, hur varje medarbetare upplever sina 

arbetsuppgifter, eventuella svårigheter och sätt upp både individuella och kollektiva 

mål för förbättring varje gång. Dessa ska sedan följas upp gemensamt, medarbetare 

ska känna att de utvecklas i sina kompetenser. 

❖ För att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och kunna arbeta 

proaktivt vid hantering av problemområden, genomsyra alla aktiviteter som pågår 

med Kaizen-moral. Genom att sätta upp kontinuerliga mål för förbättringar inom 

olika områden kan bättre kvalitet uppnås. Gör sedan uppföljningar i arbetet.  

   

  Tabell 5 Rutinmall 
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6.1.3 Anbud för placering och strukturering av sena leveranser på lagret 

 

I detta avsnitt sammanställs ett förslag för hur ansvarig lagerpersonal ska kunna placera och 

bearbeta sena leveranser efter att de erhållit godset inne på lagret. Förslaget visualiseras i 

denna rapport genom att vi tecknat röda ringar i figuren med lagerlayouten figur 15 för var 

dessa leveranser rutinmässigt ska placeras och systematiskt bearbetas enligt ett upplagt 

tidsschema och avstämning i en mall med upplagda mål för hur arbetet ska bearbetas.

 

Figur 24 Förslag för placering av sena leveranser i lagerlayouten 

 

Motivationen till valet av var de sena leveranserna ska placeras i lagerlayouten är att de 

avgränsade områdena som ringats in i figur 24 är areor där aktiviteten på lagret är 

förhållandevis låg. De är ytor där personalen inte håller till ofta när de utför sina uppgifter, 

dessutom är de vidsträckta ytor som skulle kunna komma till användning. Att fördela och 

stapla paket där underlättar också nästa stegs förflyttning till paternosterhyllorna i mittendelen 

av lagret där de flesta manöverdon och ventiler förvaras. Därmed minskar antalet 
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trucktransporter inom lagret, personalen slipper utföra många förflyttningar av artiklarna då 

de kategoriseras i de olika facksystemen. Vanligtvis sker uppackningen av artiklar nära 

kontoret med orderhantering/registreringssystem då de avgränsar mitten på lagret där artiklar 

behandlas. Det är ett område som är lämpligt att hantera de godsleveranser som anländer i tid. 

Vi anser att dessa inte ska beblandas med de sena för att strukturera upp arbetet och 

kategorisera det tydligt enligt 5S principer. Ett annat förslag är att även färgmärka de sena 

artiklarna med olika färglappar beroende på behov av behandling. Om de sena artiklarna 

avses levereras vidare till kund inom snar framtid ska de ha en röd färgmärkning i form av en 

röd lapp placerad på sig. På så sätt kan lagerpersonalen tydligt se detta och veta att den 

specifika artikeln ska behandlas i första hand. Därefter ska personalen kunna arbeta med 

prioriteringar och målsättning för i vilken ordning de ska arbeta för att reducera risken att 

ytterligare förseningar av resterande kundorderna uppstår.  

Lagerpersonalen har alltid pågående arbete som försiggår parallellt med de sena leveranserna 

som också bör behandlas i tid, därför blir det extra arbetsbelastning som resulterar i 

mellanlager och framstår även som en flaskhals i arbetsflödet. Dessa mellanlager tar extra 

bearbetningstid då det kan vara endast en person som arbetar för att lösa upp dessa högar med 

paket. Vid stora leveranser kan det vara upp till fyra personer som behandlar paketen, men 

under intervjuer (2017-03-09) berättar verkstadschefen att det finns en huvudansvarig som 

står för hanteringen av det inkommande godset. Hen arbetar oftast självtändigt och vill sällan 

ta emot extra hjälp och säger sällan till när arbetet blir så pass belastande att det inte går att 

hantera på egen hand. I denna punkt krävs bättre kommunikation mellan kollegor i verkstad 

och lager, det ska föreligga samarbete och samhörighet mellan personalen på lagret när det 

uppstår problem. Det är ytterst viktigt med allas delaktighet och att personal hålls informerad 

om problemhanteringen. På så sätt skulle hanteringen kunna underlättas och aktiviteten på 

lagret effektiviseras. 

6.2 Resultat Del 2 - Införande av VMI 

För att hantera den bristande kommunikation som förekommer mellan företag och leverantör 

för att förbättra leveransprecision, samt effektivisera verksamhetens värdeflödeskedja är det 

relevant för företaget att se över möjligheten att implementera VMI (Vendor Managed 

Inventory). I detta avsnitt har det framställts en förklaring till varför denna styrning anses 

mest lämplig för att hantera dessa brister och den besvarar frågan: Hur påverkas 
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leveransprecisionen gentemot kund av starkare integration med leverantörssidan? Metoden 

framställs i syfte att lösa de kommunikationsbrister som uppstår.  

Motiv till att införa VMI Motivation och resonemang 

Utvecklar försörjningskedjan I en värdeflödeskedja är det viktigt med utveckling 

och flexibilitet, att den inte är enformig med 

kommunikation från ett håll med detta menas att 

utbyte av information sker från båda håll. Med VMI 

går den både från leverantör till kund, men också 

från kund till leverantör. Detta i sin tur skapar ett 

bättre samarbete mellan dem. De båda parterna tar 

del av informationsflödet och kan hjälpa varandra 

att bli mer effektiva. 

Kostnadsreducerande Ett införande sparar pengar då inga extra utgifter 

för att hantera kommunikationsproblem uppstår. 

Det betyder att kostnadsbesparingen ger möjligheter 

till investeringar i andra områden.  

Förbättrar kommunikation mellan 

parter 

För att ta hänsyn till det långsiktiga partnerskapet 

som varat sedan år 1963 skulle införandet av VMI 

emellan dem vara nästa steg i samarbetet. Det 

bygger på ömsesidigt förtroende och starka 

kommunikationsbindningar i värdeflödeskedjan.  

Taktisk metod för hantering av de 

strategiska artiklarna ur 

produktsortimentet 

Genom att införa VMI för styrning av denna 

produktgrupp får leverantören Flowserve full 

översyn för Fagerbergs behov av dessa. 

Leverantören integreras i arbetet och all form av 

kommunikationsbrist i informationsflödet i stort sätt 

elimineras.  
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Optimerar materialflödet i 

försörjningskedjan 

Detta styrningssätt bygger på starka länkar mellan 

två parters informationsflöden. Kommunikationen 

effektiviseras med hjälp av direkta flöden, en 

leverantörspartner får tillgång till all information 

om en verksamhets lager vilket gör behov och 

aktuella åtaganden tydliga. Inget extraarbete 

behöver utföras vid kommunikation mellan två 

parter, missuppfattningar uppstår i princip inte då 

alla flöden är visuella mellan båda parter. Genom 

EDI sker informationsöverföring effektivt.  

Det sker en ändring i kulturen hos 

Fagerbergs inköpsfunktion   

Detta gäller dock endast inköpsfunktionen mellan 

Flowserve och Fagerberg. Således fokuserar 

Fagerberg på att bygga relationer med 

leverantörsföretaget och inte spela ut dem mellan 

varandra. För att förtydliga vad som avses med 

ändring av kulturen i kundföretagets inköpsfunktion 

är att informationsutbytet inte består av kundorder 

skickade från Fagerberg, utan består istället av all 

lagerinformation – lagersaldon osv. avseende de 

rörda artiklarna.  

Företagskritiska affärer hanteras 

proaktivt med VMI som styrmetod  

Det är lämpligt för de strategiska inköpen gällande 

artiklarna – de bedöms likaså vara strategiska under 

analysen med Kraljic-matris. Man utformar 

anskaffningsprocessen annorlunda och utveckla 

affärssystemet för VMI-funktionen mellan 

leverantören. 
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Kund- och leverantörsföretaget tar 

beslut om större upphandlingar 

För att integrationen ska vara stark krävs bra avtal 

och att kund- och leverantörsföretaget definierar 

partnerskapet tydligare sinsemellan. Kontrollera om 

de uppställda premisserna verkligen följs från båda 

parter och ställ ständigt frågan om det finns något 

att förbättra. Var brister det och hur kan det följas 

upp på bästa sätt? Det är en god grund att göra 

kontinuerliga revisioner kring detta – tänk utifrån 

Kaizen.  

Partners bygger långsiktiga, 

värdeskapande och lönsamma 

anskaffnings-lösningar.  

Det är ett samarbetsriktat inköp, där mycket ansvar 

och förtroende läggs på leverantörsföretaget. Det att 

Fagerberg inte minst skulle göra ekonomiska 

besparingar med en VMI-styrning men även 

underlätta anskaffningen av artiklarna betydligt.  

 

För att referera tillbaka till Kraljic Matris-analysen i analysavsnittet när de lönsamma 

produktgrupperna kategoriserats i strategiska artiklar, finns en rad lämpliga tillvägagångssätt 

för hur dessa ska behandlas. Här kommer anbud läggas fram för hur strategin kring dessa ska 

byggas upp för att det inte ska råda någon vidare problematik med anskaffningen av dessa. En 

anledning till att VMI-styrning anses lämplig mellan båda parter är att den ansvariga 

leverantören Flowserve integreras i arbetet kring produktgruppen i högsta grad.  

6.3  Resultat Del 3 – Utökning av leverantörsbasen 

Ett alternativt förslag till hur problematiken gällande anskaffningsrisk i verksamheten skulle 

kunna hanteras följer i denna del av resultatet. Detta förslag avses om införande av VMI som 

föreslades i resultat del 2 inte skulle vara tillämpligt i verksamheten. Alternativet är att binda 

en extra aktör i leverantörsstrukturen. För anskaffandet av de strategiska artiklarna i 

verksamheten är tillvägagångssättet Sole Sourcing som Fagerberg använder sig av inte 

hållbart i längden. Att de endast har valt Flowserve som enda anskaffare av artiklarna sätter 

företaget under en försörjningsrisk. Med tanke på att denna leverantörspartner även står för en 

hel del försenade leveranser är det inte ett stabilt val. Fagerberg har trots det högt förtroende 
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för denna leverantör och ser dem som en stark partner av typ III – arm’s lenght med hög 

relationsnivå under mångårigt samarbete. Genom att överväga att ingå ett avtal med en extra 

leverantör som kan förse Fagerberg med dessa artiklar skulle Fagerberg förebygga 

anskaffningsrisken. Leveransprecisionen skulle förbättras och eventuellt inte hamna under 

företagets gränsen  på 80 %. Detta är ett antagande då denna anskaffningsstrategi skulle 

kunna minska leveransförseningarna, när företaget har flera leverantörer som kan försäkra 

sändning av de efterfrågade artiklarna. En rekommendation är att en granskning på 

leverantörsmarknaden utförs gällande dessa artiklar och att Fagerberg genom 

anskaffningsprocessens principer söker efter en potentiell leverantör som kan agera som 

reserv i problemsituationer. En utökning av leverantörsbasen skulle därmed vara av 

väsentlighet för att hantera problemet på ett effektivt sätt.    
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7. Diskussion 

I detta kapitel knyts fallstudien ihop, med hjälp av det insamlade materialet besvaras de 

frågor som formulerats i syftet. Teorin ligger till grund för alla resonemang, analyser och 

kopplas sedan ihop. Ett mål med diskussionen är att väcka funderingar och reflektioner kring 

resultatet i det studerade problemområdet.  

7.1 Diskussion Del 1 – Behandling av forskningsfrågor 

För att behandla och uppnå syftet i fallstudien med att optimera en verksamhets 

informationsflöde gentemot leverantörssidan baseras resultatet på teorier om effektivisering 

av försörjningskedjor, hur starkare integration av parter kan åstadkommas genom bättre 

kommunikation mellan parterna i uppströms-processer kopplade till en fokalfirma i 

försörjningskedjan. Med detta förmodas även leveransprecisionen förbättras och 

förseningsgraden reduceras. De operativa processerna i försörjningskedjan kan då 

effektiviseras, eftersom en starkare integration mellan de två parterna åstadkoms. 

Sedan har anskaffningsteorierna om multiple sourcing, beskrivna i (Mattsson, 2012), varit till 

grund. De redogör för hur anskaffning av en artikel kan effektiviseras genom att försörja sig 

av ett flertal leverantörer, exempelvis två leverantörer med samma tillgångar som kan förse 

företag med samma produkter. Detta alternativ är fördelaktigt då den skapar en form av 

försäkring genom att binda en extra aktör, multiple sourcing, för att undvika sena inleveranser 

och att bearbeta flaskhalsen som uppstått i försörjningskedjans uppströms-processer på 

leverantörssidan. Utifrån detta bidrar strategin multiple sourcing till att stärka de krav som 

företaget har på sin leveransprecision att inte gå under 80 %, vilket betyder att denna typ av 

integration kan öka leveransprecisionen. Detta kan också kopplas till leveranssäkerheten som 

gynnas av multiple sourcing, eftersom nulägesanalysen påvisar att kärnleverantören 

Flowserve står bakom en hög förseningsgrad. Genom att binda en extra leverantör reduceras 

förseningsgraden när fler leveranser kommer i tid, vilket slutligen ökar leveranssäkerheten 

och gynnar leveransprecisionen.  

 

För att blicka tillbaka till nulägesanalysen där företagets förseningsgrad undersöktes, går det 

att urskilja att strategin single sourcing som används i nuläget gör att företaget inte kan 

upprätthålla sitt mål för leveransprecision som de eftersträvar. Däremot finns ingen försäkran 

om att multiple sourcing kan garantera en förbättring av förseningsgraden.  Teoretiskt sätt ska 
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den vara bättre utifrån företagets förutsättningar, men i praktiken krävs det att parterna skapar 

en form av relation till sin nuvarande leverantör. På så sätt brister inte förtroendet mellan dem 

när de väljer att binda extra aktörer i leveranskedjan.  

 

7.2 Diskussion Del 2 – Resultatets spegling till frågeställningarna 

Orsaken till varför valet av VMI-styrning mellan kund- och leverantörsföretaget som anges i 

resultatet anses som den mest kvalificerade rekommendationen, är att det bedöms vara bäst 

förenligt med de teoretiska premisserna. Det är förenligt med frågeställningarna då syftet med 

det är att öka leveransprecisionen gentemot kund genom starkare kommunikation mellan 

parterna i uppströms-processer i försörjningskedjan utan att kostnader ökar. Med denna åtgärd 

tros leveransprecisionen förbättras och förseningsgraden reduceras. De operativa processerna 

i försörjningskedjan kan då effektiviseras, eftersom en starkare integration mellan de två 

parterna åstadkoms med VMI. Informationsflödena blir konkreta och tvetydigheter 

elimineras, vilket är syftet med förslaget och motivet till varför det ska införas. Att endast 

införa detta för de strategiska artiklarna skulle inte vara en allt för stor omställning i 

verksamheten, därmed skulle det inte vara allt för svårt att genomföra. 

VMI ska med andra ord förutsätta stabilt partnerskap med leverantör, som ska utveckla deras 

länk i distributionsnätverket och förorda starkare integration. Det är i partnerskapet det 

uppstår divergenser mellan båda parter. Fagerberg antyder att de har ett utvecklat partnerskap 

med Flowserve långt tillbaka i tiden sedan år 1963, men divergenserna är att det finns brister 

mellan parterna som måste bearbetas. När Fagerberg har försökt involvera leverantör med 

starkare informationsdelning har det initiativet inte resulterat i någon givande förändring för 

Fagerbergs sida. För att utveckla resultatet är VMI-styrning enligt Tarikere T. Niranjan et al 

(2011) ett ypperligt sätt att integrera leverantör. De baserar dessa antaganden på teorier och 

forskning där de drar slutsatsen att VMI för en lyckad implementering är endast lämplig om 

informationsdelning mellan företag och leverantör sker felfritt.  

Emellertid är det lätt att i teorin förutsäga vad som är lämpligt, men i praktiken finns det en 

del underliggande osäkerheter om VMI verkligen är den perfekta lösningen för 

kommunikationsbristen. När Fagerberg tidigare har delat information med Flowserve har det 

slutat med att de måste jaga leverantöreren för att få tillgång till deras information om 

exempelvis leveransförseningar för att kunna arbeta proaktivt i sin verksamhet. Att Fagerberg 



 

62 

konstant ska behöva påminna leverantören för att få tillgång till information är ett onödigt 

extra-arbete. Företaget har gjort ett enkelt antagande om att informationsutbyte skulle lösa 

problematiken med sena inleveranser. Om VMI ska fungera på ett givande sätt krävs det 

också ständiga utvecklingar inom partnerskap, som Mattsson (2012) beskriver är långsiktigt 

partnerskap det mest optimala. Parterna behöver hålla en nära relation med bra 

kommunikation mellan varandra. I detta fall har Fagerberg inte uppnått kraven för 

partnerskap i och med kommunikationsbrister. Därmed har deras partnerskap med 

leverantören Flowserve brustit en del. För att bygga upp en stark relation krävs att satsningar 

och strategiska mål ska genomföras och delas ömsesidigt. Detta faktum är i behov av 

utredning emellan dem, för att en rationalisering och förändring med införande av VMI ens 

ska kunna vara ett potentiellt alternativ för verkställande. Med dessa förutsättningar tagna i 

beaktande ses det långsiktiga partnerskap som förbinder Fagerberg och Flowserve som ett 

passande partnerskap teoretiskt. Men i praktiken så är det minst lika viktigt att dessa 

partnerskap utvärderas, utvecklas och förnyas och inte bara påstå sig ha åstadkommit ett starkt 

partnerskap utan vidare utveckling med starkt informationsutbyte. Genom att vidareutveckla 

sin relation ska Flowserve kunna integreras med Fagerberg på en mycket djupare nivå och 

sålunda effektivisera värdeflödeskedjan.  

Denna vidareutveckling av relation ökar företagets leveransprecision, då de förmodas leverera 

betydligt fler beställningar i tid. I resultatet nämndes det tidigare att företaget utifrån 

anskaffningstrategierna även kan se över möjligheten att använda en till leverantör vid 

problemsituationer. Dock är detta något som inte passar med förslaget om att införaVMI- 

styrning, eftersom utökning av leverantörsbas inte bygger på att förstärka relationen mellan 

parter. Men teoretiskt sätt påverkar dessa två förslag leveransprecisionen positivt och 

förmodas öka den.  Det är väsentligt att trycka på det faktum att dessa två förslag inte är 

tänkta att kombineras då de går emot varandra, men de båda är alternativ som kan öka 

verksamhetens leveransprecision.  

 

För att redogöra för etiska och sociala infallsvinklar i denna fallstudie tar man hänsyn till 

människors samverkan och synergi i alla processer. Genom att använda verktyg grundade i 

Lean Management filosofin syftar det till att lyfta upp grundprinciperna för den mänskliga 

faktorn. Vid generering av resultatet och problemlösningen för forskningsfrågorna har hänsyn 

till den mänskliga faktorn tagits och utvecklat ett resultat som ska främja människors inverkan 

i en verksamhets processer. Med detta avses att de anställda på Fagerberg ska uppleva att 
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förslaget på problemlösning ska vara till personalens fördel. Genom att använda Lean 

management filosofins koncept som förespråkar samarbetsanda, ständig förbättring med 

kaizen, delaktighet och utveckling bland medarbetare valdes verktyg och metoder i fallstudien 

som grundar sig i dessa principer. Rutinmallen som skapats med uppmaningar för hur 

personalen ska agera på lagret är utformade på så sätt att mål för ständig förbättring med 

kaizen i samarbete ska utvecklas och följas. I större perspektiv med hänsyn taget till hela 

värdeflödeskedjan har VMI-styrning valts som lösning eftersom det också främjar samarbete 

och stark interaktion mellan de berörda parterna. På så sätt har den etiska aspekten tagits i 

beaktande för att utveckla drivkrafter i arbetet som får medarbetare att känna samhörighet, 

bygga starkare partnerskap, integrera aktiviteter och utvecklas i sina roller.  

Den teoretiska delen av Lean fokuserar på att eliminera slöserier och Harrison (2002) hävdar 

att det är av syfte för att kunden inte ska behöva betala för felaktigheter som de inte står för. 

Han beskriver sättet att knyta band mellan olika parter, i detta fall mellan kund och leverantör. 

Det är delvis en viktig social aspekt att tänka på kunderna och fokusera på dem då Fagerberg 

grundar sin princip i en kundorderprocess. Men eftersom studien bygger på Supply Chain 

principer så är det viktigt att tänka på alla delar i processen vilket inkluderar alla medarbetare 

i processen och mer specifikt, de anställa på företaget.  

Att förena Lean med värdeflödeskedjan är något Plenert (2007) påstår ha många 

nyttoområden inte minst för medarbetarna. Med Lean teorier och den framställda rutinmallen 

från resultatet ska en del Lean metoder införas, där kommer även den etiska aspekten i arbetet 

fram. Med Lean metoderna ska slöserier elimineras och det är det som är syftet med 

rutinmallen, då den skapades för att proaktivt kunna bearbeta uppkomsten av mellanlager. 

Etiken kopplas till teorierna då Lean som princip arbetar mot bättre arbetsförhållanden för 

medarbetare så att de i detta fall inte ska behöva slita ut sig själva för att hantera sena 

inleveranser. Det är det Harrison (2002) bygger på genom att den icke värdeadderande tiden 

ska minimeras och rutinmallen bygger på principerna därifrån med fokus på den etiska 

aspekten att se över de anställda. 

En väsentlighet i arbetet var även att ta hänsyn till de etiska och miljömässiga perspektiven 

ställt i ett partnerskapsförhållande i försörjningskedjan. Enligt (Gallear et al, 2014) är 

utvecklandet av ett partnerskap en viktig infallsvinkel för strukturen av en Supply Chain. I 

och med att det är den ständiga utvecklingen är ett incitament för konkurrenskraft och är 

värdeskapande för alla inblandade parter. De båda gynnas då och har ett vinstdrivande 



 

64 

förhållande. Kärnan av en väl förvaltad partnerskapsrelation minskar olika risker i 

värdeflödeskedjan. Följaktligen resonerar Gallear et al (2014) om hur drivandet av 

partnerskapet tillika har en etisk och miljömässig aspekt då detta utvecklar prestandan i alla 

processer som pågår mellan båda parter. Gallear har studerat detta då även miljöpåverkan 

räknas in och ska tas i beaktning, för att sträva efter en så minimal påverkan i omgivande 

miljö och utföra nödvändiga aktiviteter resurseffektivt och med en så liten inverkan som 

möjligt. På så sätt kopplat man in aspekter för drivande av Green Supply Chain management 

(GSCM). Detta har byggts på och varit en sporre för denna fallstudie med hänsyn till 

utvärderingen av Flowserves och Fagerbergs partnerskapsförhållande.  

7.3 Diskussion del 3 – Utveckling och användning av undersökningen 

Att utgå från studiens syfte gällande utveckling av leverantörssamarbetet och hantering av 

störningar för mellanlager som uppstår så förmodas de framställda rekommendationerna i 

resultatet vara tillämpliga för verksamheter med liknande förutsättningar som i denna 

fallstudie. Problem med leverantörssamarbete och brist i informationsflödet är något som 

nämns i teorin som ett allmänt problem i olika branscher. Med vissa justeringar kan resultatet 

anpassas till andra företags operativitet och även tillämpas där.  Att introducera VMI eller att 

överväga införande som lagerstyrningsmetod är något som är applicerbart för andra 

verksamheter då de har i avsikt att stärka sitt informationsutbyte mellan leverantör för att 

slutligen effektivisera sin leveranskedja. Detta är ett bra alternativ då kundföretaget vill lämna 

över ett ansvar till leverantören och förlitar sig till deras anskaffning och styrande, samt kan 

vinna kostnadsfördelar på detta då de överlåter en del av sin verksamhet.  

Förutsättningarna för att applicera detta i en annan verksamhet är bäst då det gäller två 

partners i en försörjningskedja där uppströms-processer från en primärleverantör kopplas till 

en fokalfirma. Det ska föreligga någon form av distribution med materialflöden och ett 

beroendeförhållande mellan båda parter. Rekommendationerna i resultatet ska följas då en 

starkare integration och mer sammanhängande informationsflöden emellan parter eftesträvas. 

Även ett partnerskap och starka relationer emellan dessa är en förutsättning, tillika ett behov 

av att behandla och utveckla sina processer som är kopplade sinsemellan för att förslagen ska 

vara lämpliga. Införandet av en VMI-styrning fordrar även att fokalfirman har ett stort 

förtroende för leverantören och är villig att ändra kulturen i sin inköpsfunktion. Sedan ska 

medarbetare i fokalfirman agera enligt rutinmallen för att hålla ordning i sin verksamhet och 
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arbeta proaktivt med Kaizen – ständiga förbättringar för att förhindra oordning i sina 

aktiviteter i den egna verksamheten.  

Framtida forskning 

För framtida studier och utveckling av detta område skulle fallstudien kunna tillgå 

information för undersökning av hur två partners i en försörjningskedja är ställda i ett 

beroendeförhållande för informationsutbytet sinsemellan. Vad för inspel har svaga länkar 

mellan två partners och hur kan dessa förstärkas för en starkare interaktion? Denna 

undersökning skulle kunna tillämpas i andra sektorer och verifiera om dessa interaktioner 

partners emellan är i lika stort beroendeförhållande för att kunna leverera optimal output i 

slutet av en försörjningskedja. Sedan skulle man kunna forska kring hur leveransprecisionen 

gentemot kund i slutet av försörjningskedjan är beroende av starka länkar med integration i 

kedjans uppströms-processer kopplade till en primärleverantör.  

Om djupare analys i detta specifika fallstudieområde skulle fullföljas skulle 

distributionskanalen från primärleverantör till slutkund kunna undersökas mer ingående fram 

till kärnverksamheten. Hur ser det egentligen ut i grunden från en primärleverantör som flyttat 

ut sin verksamhet till en annan världsdel? Vilka komplikationer eller tänkbara påföljder ger 

detta scenario? Hur är detta sett ur ett hållbarhetsperspektiv och vad ger det för etiska och 

ekonomiska inverkan på hela värdeflödeskedjan? En väsentlig tankeställare för framtida 

forskning i studieområdet är hur transportvägen och flexibiliteten egentligen påverkas från 

distributören i en avlägset belägen Central warehouse CV genom distributionskanalen till ett 

Distribution center DC. För att sedan även ta hänsyn till distributionen i senare led fram till 

fokalfirman där kärnverksamheten är lokaliserad. Har detta scenario någon väsentlig inverkan 

på informationsflöden och hur påverkas leveransprecisionen gentemot kund i detta led? 

Skulle de givna rekommendationerna i denna fallstudie även vara tillämpliga i ett större 

perspektiv över hela distributionskanalen fram till verksamheten i Asien för att binda en 

starkare interaktion över hela distributionsnätverket?  
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8. Slutsats 

I detta avsnitt sammanställs det kunskapsstoff som denna fallstudie har frambringat, dess 

kontext i studieområdet och fortskningsfrågorna besvaras med det mest väsentliga som rör 

studien som helhet.  

För att återkoppla till kärnan i arbetet och redogöra för kvintessensen i studien gällande vad 

det är som gör att företag får problem med sitt partnerskap, så är det i detta fall bristen på 

kommunikation mellan parter i försörjningskedjan som har en negativ inverkan på 

leverantörssamarbetet. Detta problem behandlas genom en flödesoptimering av 

informationsflödet för att åstadkomma starkt kopplade processflöden från båda håll och 

integration mellan partners i försörjningskedjan. I detta specifika fall är VMI- styrning en 

operativ lösning i verksamheten som underbygger integrationen och förespråkar starka länkar. 

Utifrån denna styrning så skapas det en starkare integration på så sätt att den gynnar båda 

parterna i kedjan. Företaget undviker de problem som uppstår när sena inleveranser kommer, 

alltså förseningar till kund, samt att leverantören får ett större ansvar i sin roll som 

huvudleverantör. Styrningen tvingar leverantören att ta ett ansvar för att kunna leverera i tid 

vilket slutligen gynnar företaget som fokalfirma då de erhåller leveranser i tid samt att 

leverantören i sin tur uppnår kundtillfredsställelse med leveranser i tid. På detta sätt integreras 

leverantörssidan i informationsflödet då delning av lagerstyrningsaktiviteter inte endast är 

internt inom verksamhetens inköpsfunktion utan ansvaret läggs istället över på leverantör, så 

att partnern står för styrningen av den produktgrupp de förser med. Denna form av integration 

stärker de partnerskap som finns mellan företag och leverantör samt förbättrar processen till 

slutkund.  

Gällande hur leveransprecisionen påverkas gentemot kund av starkare integration med 

leverantörssidan är slutsatsen att det påverkas positivt gentemot kund eftersom starka 

kopplingar med leverantörssidan teoretiskt sett ger en god inverkan och medför många 

potentiella förbättringar. Inte bara vad gäller god precision i leveranser, utan hela 

försörjningskedjas flöden och prestanda optimeras. I verksamheten arbetar man aktivt för att 

uppnå en så god kundtillfredsställelse som möjligt och utföra värdeskapande aktiviteter. Dock 

kan denna precision missgynnas om en kombination av både VMI styrning och utökning av 

leverantörsbasen kombineras, då båda förslagen ihopsatta är motsägelsefulla. Även om det i 

teorin sägs att de båda sätten påverkar precisionen positivt så är det viktigt att i praktiken 
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bestämma ett sätt för att hantera leverantörsrelationen. En stark integration med 

leverantörssidan bidrar till att leveransprecisionen förbättras gentemot kund, då bristerna som 

kan uppstå i form av förseningar i processflödet kan reduceras. Detta till följd av att 

leverantörssamarbetet utvidgas när starkare länkar mellan dem byggs.  
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