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Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to investigate how the interaction between actors in a 
supply chain affect the performance objectives of the focal company. To fulfil the purpose, it has 
been broken down into two questions: 
 

• How does coordination factors affect a supply chain involving several actors? 
 

• How does the coordination factors affect the focal company’s performance objectives 
in the supply chain? 

 
Method – To fulfil the purpose and answer the research questions, a case study has been made 
at Proton Engineering. To collect the empirical data interviews, observations and document 
studies have been conducted. The collected data was then analysed with the theoretical 
framework and generated the result of the study. 
 
Findings – The study´s results show that the coordination factors that affect the performance 
objectives most are integrated supply chain, agreed visions and goals and joint decisions 
regarding production planning. Companies should work with these coordination factors as 
they have a significant importance and impact on the supply chain and how well it can achieve 
their performance objectives. 
 
Implications – The study does not address any new theory but illustrates already existing. 
The result of the study can be used as guidance for organizations that works with performance 
objectives. Then they can identify which coordination factor that affect their goals and how. 
 
Limitations – The main limitation of the study was that the theory of the coordination factors 
were found late in the work process, and may have contributed to the authors being unable to 
identify all factors that existed at the focal company. 
 
Keywords – Supply chain, Coordination factors, Performance objectives 
 

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka hur interaktionen mellan aktörer i en 
försörjningskedja påverkar prestationsmålen hos fokalföretaget. För att uppfylla syftet och 
möjliggöra att svara på det så har det brutits ner i två frågeställningar som lyder:  
 

• Hur påverkar koordineringsfaktorer en försörjningskedja med flera aktörer 
involverade? 

 

• Hur påverkar koordineringsfaktorerna fokalföretagets prestationsmål i 
försörjningskedjan?  

Metod – För att uppfylla syftet och svara på studiens frågeställningar har en fallstudie 
genomförts på Proton Engineering. Insamlingsteknikerna intervjuer, observationer och 
dokumentstudier har använts. Den insamlade data analyserades med det teoretiska ramverket 
och genererade i studiens resultat.  
 
Resultat – Studiens resultat visade att de koordineringsfaktorer som påverkar flest 
prestationsmål är integrerad försörjningskedja, överenskomna visioner och mål och 
gemensamma beslut gällande produktionsplanering. Företag bör arbeta med dessa 
koordineringsfaktorer då de har en stor betydelse och påverkan på försörjningskedjan och hur 
väl den kan uppnå sina prestationsmål. 
  
Implikationer – Studien tar inte fram någon ny teori utan belyser redan befintlig teori. 
Studien kan användas som diskussionsunderlag för andra organisationer, den kan också 
komma att användas till vägledning för organisationer som arbetar med prestationsmål. 
Eftersom de kan se vilka koordineringsfaktorer som påverkar deras mål och hur.  
 
Begränsningar – Studiens främsta begränsning är att koordineringsfaktorerna hittades sent 
i arbetsprocessen och därav kan ha bidragit till att författarna inte kunnat identifiera alla 
faktorer som funnits hos fokalföretaget.  
 
Nyckelord – Försörjningskedja, Koordineringsfaktorer, Prestationsmål 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studiens problemområde som berör vikten av att i dagens 
företagsklimat arbeta konkurrenskraftigt. Utifrån problemområdet formulerades studiens 
syfte och frågeställningar. Kapitlet beskriver även studiens omfång och avgränsningar, 
rapportens disposition avslutar sedan kapitlet.  

1.1 Bakgrund 

Kunden har fått en central roll i det nya företagsklimatet som råder och ställer allt mer krav på 
företag vad gäller kundanpassning och flexibilitet (Oskarsson, et al., 2003). Detta bidrar till att 
företag idag står inför ökade utmaningar när det gäller bland annat kostnadseffektivitet, 
ledtider och kvalité (Haefner , et al., 2014).  För att på ett effektivt sätt handskas med dessa 
utmaningar krävs det att företag väljer lämpliga lösningar för att optimera integrationen mellan 
processerna i sin organisation (Haefner , et al., 2014). För att kunna göra detta beskriver Slack, 
et al., (2001) vikten av att företag är medvetna om vilka prestationsmål som är viktiga för dem 
och hur dessa påverkar deras organisation. Detta är nödvändigt för att kunna säkerställa en 
kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet (Haefner , et al., 2014). Tidigare har det 
inte setts som något problem att ha mycket produkter på lager, tvärtom använde många företag 
höga lagernivåer för att säkerställa en bra leveransservice. Kunden ställer allt mer krav på 
kundanpassning och flexibilitet, vilket gör det omöjligt att idag hålla lager som svarar upp mot 
alla behov. På grund av detta strävar många företag idag efter att förändra och förbättra 
processer för att möjliggöra korta leveranstider med hög pålitlighet och undvika att binda för 
mycket kapital i lager (Oskarsson, et al., 2003). 

Ett företags prestation är ett brett begrepp som täcker både ekonomiska och operativa aspekter 
som inkluderar nästan alla mål för konkurrens och tillverkning oavsett om det är relaterat till 
kostnad, flexibilitet, tid, pålitlighet eller kvalité. Prestation kan även beskrivas som ett begrepp 
som täcker alla termer som har med ett företags aktiviteter och framgång att göra. Därav är det 
av yttersta vikt att företag arbetar med sina prestationsmål som ett sätt att mäta och säkerställa 
att man står sig gentemot sina kunder och konkurrenter (Tangen, 2005). För att kunna göra 
detta anser Anatan (2014) att man bör involvera och samarbeta med olika aktörer. En 
försörjningskedja består av flera komponenter, exempelvis leverantörer, tillverkare, 
distributörer, återförsäljare och fokalföretag, där fokalföretag är utgångspunkten för kedjan 
(Sherif & Scott, 2016). Anatan (2014) poängterar även hur viktigt det är att alla aktörer inom 
försörjningskedjan strävar efter att uppnå kundens krav och behov. Svensson (2001) beskriver 
att involvera multipla aktörer i försörjningskedjan kan leda till stora utmaningar då kedjans 
komplexitet ökar samt beroendet av varandra. Det kan även leda till att osäkerheten ökar i form 
av fler leverantörer och processer, för att kunna hantera denna osäkerhet menar Anatan (2014) 
att företag bör skapa och utveckla partnerskapssamarbeten med flera aktörer.  Enligt Sherif och 
Scott (2016) är det extra vanligt att inom fordonsindustrin involverar flera aktörer för att kunna 
hantera de nya utmaningarna man står inför. Inom fordonsindustrin är det inte bara 
produktionsvolymerna och kvalitetskraven som ökar, utan även konkurrensen, ständigt ökande 
kundkrav och kundernas minskade lojalitet (Sherif & Scott, 2016). Fordonsindustrin står idag 
för en halv miljon arbetstillfällen i Sverige och den svenska fordonsindustrins export står för 12 
% av Sveriges totala export (FKG, 2017). Detta gör det extra viktigt att involvera flera aktörer 
för att möjliggöra en effektiv försörjningskedja. Enligt Singh (2011) är det viktigt att man i en 
försörjningskedja med flera aktörer involverade organiserar och koordinerar aktiviteterna 
däremellan för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Singh (2011) definierar koordinering 
som förmågan att organisera aktiviteter mellan aktörer i en försörjningskedja där alla är 
medvetna om gemensamma mål och kan arbeta effektivt mot dessa. Singh (2011) har därför 
identifierat en rad olika koordineringsfaktorer som borde finnas i en försörjningskedja och 
dessa har sedan kategoriserat i 6 olika kategorier, högsta ledningens ansvar, organisatoriska 
faktorer, ömsesidig förståelse, informationsflöde, relation och responsivitet.  

Koordineringsfaktorerna anser Haefner, et al., (2014) har blivit extra viktiga inom 
tillverkningsindustrin där det nya företagsklimatet har en stor inverkan. Det är viktigt att ta 
hänsyn till företagets olika delar samt de olika aktörerna som verkar i kedjan för att kunna bli 
konkurrenskraftiga och överleva i den hårda konkurrensmiljön (Haefner , et al., 2014). Olhager 
(2013) hävdar att det idag är mer komplext att hantera planeringen och få kontroll över sina 
processer, detta eftersom både ledtider och produktlivscykeln blivit kortare. En av de stora 
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utmaningarna för tillverkningsindustrin är att kunna erbjuda en variation av produkter med 
minsta möjliga ledtid, samtidigt som man ska minska lager och hålla en kvalitét i världsklass 
(Singh & Singh, 2013).  

1.2 Problembeskrivning 
Som bakgrunden beskriver blir det allt viktigare för företag att arbeta kostnadseffektivt för att 
bli så konkurrenskraftiga som möjligt, detta är något som påverkas av både interna och externa 
faktorer i en försörjningskedja (Hansen & Wernerfelt, 1989). Ett sätt att säkerställa att företag 
arbetar konkurrenskraftigt är att arbeta med prestationsmål. Problemet är att när företag väljer 
att involvera flera aktörer blir det svårt för dem att identifiera vilka koordineringsfaktorer som 
påverkar just den försörjningskedjan som de agerar inom och hur de i sin tur påverkar 
prestationsmålen. Den här problematiseringen är extra viktig inom fordonsindustrin där 
produktionsvolymerna samt kvalitetskraven ökar vilket bidrar till stora utmaningar (Haefner , 
et al., 2014).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Bakgrunden tillsammans med problembeskrivningen framställer vikten av att i dagens 
företagsklimat arbeta så konkurrenskraftigt som möjligt. Syftet har därmed formulerats enligt 
följande:  

Syftet med studien är att undersöka hur interaktionen mellan aktörer i en försörjningskedja 
påverkar prestationsmålen hos fokalföretaget.  

Haefner, et al., (2014) beskriver vikten av att i dagens företagsklimat ta hänsyn till samtliga 
processer och aktörer i en försörjningskedja för att kunna bli konkurrenskraftig. Detta leder till 
att det är viktigt för företag att identifiera vilka koordineringsfaktorer som påverkar 
försörjningskedjan samt ha förståelse för hur de påverkar (Haefner , et al., 2014). Studien 
kommer inkludera koordineringsfaktorer både inom fokalföretaget samt mellan aktörer och 
leverantörer uppströms inom försörjningskedjan. Därmed är studiens första frågeställning:  

• Hur påverkar koordineringsfaktorer en försörjningskedja med flera aktörer 
involverade? 

Det är av yttersta vikt att företag arbetar med sina prestationsmål för att kunna bli 
konkurrenskraftiga och stå sig gentemot sina kunder och konkurrenter (Tangen, 2005). Detta 
bidrar till att det blir viktigt för företag att vara medvetna om hur koordineringsfaktorerna i 
försörjningskedjan påverkar prestationsmålen för företaget. Därmed är studiens andra 
frågeställning: 

• Hur påverkar koordineringsfaktorerna fokalföretagets prestationsmål i 
försörjningskedjan?  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien kommer att omfatta en produkts väg genom flödet hos fokalföretaget, där en av 
tillverkningsprocesserna utförs hos en extern aktör. Studien kommer att fokusera på de 
koordineringsfaktorer som påverkar produktens väg genom flödet. Författarna har valt att utgå 
ifrån de koordineringsfaktorer som tas upp i kapitel 1.1 men har valt att utesluta kategorierna 
högsta ledningens ansvar och organisatoriska faktorer. Detta på grund av kategoriernas stora 
omfång, vilket gör att rapporten skulle bli för stor. Produktens väg från färdigvarulagret ut till 
kund, samt inköp av råmaterial kommer inte att inkluderas i studien. Studiens avgränsningar 
presenteras i Figur 1.  
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Figur 1, Studiens omfång och avgränsningar 

1.5 Disposition 
Kommande kapitel ger en beskrivning av vilken metod som använts för att genomföra studien 
och även vilka datainsamlingstekniker som använts för att samla in empirin. Studiens 
trovärdighet diskuteras också i detta kapitel. Tredje kapitlet är det teoretiska ramverket och där 
presenteras de olika teorierna som ligger till grund för studien. Följande kapitel redogör för den 
insamlade empirin. Femte kapitlet innehåller en analys av den insamlade empirin genom en 
mönsterpassning med teorierna som presenterats i kapitel tre. Det sista kapitlet i rapporten 
består av en sammanfattning av studiens resultat, studiens slutsatser och förslag på vidare 
forskning presenteras också i detta kapitel. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess, där koppling mellan 
frågeställningar och metodval illustreras. Vidare beskrivs studiens ansats, design och 
insamlingstekniker. Fortsättningsvis beskrivs tillvägagångssätt för dataanalys och kapitlet 
avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar har en fallstudie genomförts på ett producerande 
företag. Empiri erhölls genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. För att skapa det 
teoretiska ramverket har även en litteraturgenomgång genomförts. För att besvara studiens 
första frågeställning krävdes det att författarna först identifierade faktorerna för att sedan 
analysera hur dessa påverkar försörjningskedjan. Detta gjordes främst genom intervjuer 
eftersom merparten av faktorerna ansågs svåra att observera. Dock bedömde författarna det 
relevant att även genomföra observationer för att undvika att missa någon av faktorerna som 
inte framkommit under intervjuerna samt för att styrka de faktorer som identifierats genom de 
andra teknikerna. Det krävdes också dokumentstudier för att studera avtal mellan aktörerna 
samt för att se över specifika data gällande processer så som ställtid och processtid. Studiens 
andra frågeställning är även den av hur karaktär och därför har mestadels kvalitativa data 
använts, något som författarna samlade in genom intervjuer och observationer. Kopplingen 
mellan respektive frågeställning och metod visas i Tabell 1.  

Tabell 1, koppling mellan frågeställningar och metod 

 

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess inleddes med att identifiera problemområdet, därefter formulerades 

syftet som vidare bröts ner till två frågeställningar. För att kunna besvara dessa frågeställningar 

blev nästa fas i arbetsprocessen att genomföra en litteraturgenomgång som blev grunden för 

studiens teoretiska ramverk. Efter att det teoretiska ramverket färdigställts påbörjades 

fallstudien i form av observationer och dokumentstudier följt av intervjuer. När all empirisk 

data samlats in påbörjades analysfasen där empirin analyseras mot teorin. Arbetsprocessen 

presenteras i Figur 2. 
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Figur 2, Studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
Patel och Davidsson (2011) beskriver ett deduktivt arbetssätt som att man följer redan befintliga 
teorier som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Detta arbetssätt följs i denna studie då 
författarna använt sig av befintliga teorier för att kunna dra slutsatser om det studerade fallet. 
Vidare anses undersökningen vara deskriptiv då området redan är relativt utforskat och därför 
blir studien enligt Patel och Davidsson (2011) mer av beskrivande karaktär. Studien följer även 
deskriptivt undersökningsform då studien begränsas till flertal aspekter som undersökts och 
detaljstuderats, sambandet mellan aspekterna är även något som kommer att diskuteras (Patel 
& Davidsson, 2011).  

Enligt Björklund och Paulsson (2012), är det problematiskt att endast använda sig av 
kvantitativa studier då allt inte går att mäta numeriskt. Eftersom studien består utav två frågor 
av hur karaktär så är det främst kvalitativ data som varit i fokus. Det kräver att författarna 
identifierar vilka koordineringsfaktorerna är för att kunna besvara hur frågorna, detta 
resulterar i att studien består av både kvalitativa och kvantitativa data för att på så sätt få en 
djupare förståelse för det specifika problemet (Björklund & Paulsson, 2012). Studiens data har 
erhållits genom flera olika insamlingstekniker som enligt Yin (2006) är en av fördelarna när 
man genomför en fallstudie. Detta är något som också bidrar till att studiens trovärdighet ökar 
genom triangulering (Yin, 2006). 

2.4 Litteraturgenomgång 
För att skapa det teoretiska ramverket har en litteraturgenomgång genomförts. Författarna har 
använt sig av vetenskapliga artiklar vid insamling av data till det teoretiska ramverket. 
Databaser som författarna använt sig av för att söka efter relevanta källor var Scopus och 
ProQuest Central. Sökorden som användes mest frekvent är supply chain, coordination factors 
och performance objectives. Vissa sökord har kombinerats med varandra, exempel på 
söksträngar är: ”supply chain*” AND ”coordination” AND ”affecting” som genererade i 35 
träffar i Scopus och ”performance objectives” AND ”supply chains” AND ”logistics” som gav 14 
träffar i ProQuest. Vid sökningen har kriteriet varit att de ska resultera i vetenskapliga artiklar 
som är ”peer reviewed”. För att kunna välja ut relevanta artiklar från träffresultatet så har 
författarna läst igenom abstract för att på så vis kunna göra ett trovärdigt urval. Författarna har 
också använt sig av tekniken ”snowballing” för att få fram relevanta artiklar. ProQuest verktyg 
Thesaurus har använts för att på så vis kunna ringa in ämnesområdet och få mer relevanta 
sökningar inom det område författarna önskat.  

2.5 Fallstudie 
Författarna har valt att göra en fallstudie, något som enligt Yin (2006) är en lämplig metod för 
att besvara frågeställningar är av hur-karaktär. Enligt Patel och Davidsson (2011) har man ett 
helhetsperspektiv som utgångspunkt när man gör en fallstudie, denna metod anses vara 
användbar vid undersökning av processer, vilket stärker studiens metodval. Fallstudie anses 
också vara en bra metod att tillämpa vid undersökning av komplexa objekt, som exempelvis 
organisationer och system (Backman, 2008). Studien innefattar två aktörer och då anser Patel 
och Davidsson (2011) det lämpligt att använda insamlingsteknikerna intervjuer och 
observationer, något som författarna efterföljt. Då studien fokuserar på ett flöde i och emellan 
dessa aktörer antas en enfallsdesign (Yin, 2006).  

Aktivitet Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Planeringsfas

Litteraturstudie

Intervjuer

Observationer

Dokumentstudier

Analysfas

Rapportskrivning

Framläggning

Slutlig inlämning
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Fokalföretaget som valts ut är Proton Engineering i Skillingaryd, Proton Engineering ingår i 
koncernen Proton Group där även Proton Finishing som utför ytbehandling ingår (Proton, 
2017). Studien kommer att beröra både Proton Engineering och Proton Finishing, då Proton 
Engineering har en del av det värdeadderade flödet hos underleverantören Proton Finishing. 
Författarna har valt ut en extern aktör utav flera möjliga vilket blir en avgränsning. Proton 
Engineering erbjuder en rad olika processer vad gäller rörbockning, ändformning, 
plåtbearbetning, svetsning samt även komplett montering till fordons- och verkstadsindustrin 
(Engineering, 2017). Företaget valdes baserat på att det har ett generellt flöde vad gäller 
tillverkning där samarbete mellan flera aktörer förekommer, något som enligt Anatan (2014) 
blir allt vanligare i dagens företagsklimat. Därav ansågs Proton Engineering som ett passande 
fokalföretag att utföra studien på för att kunna få en bild över vilka koordineringsfaktorer som 
påverkar en försörjningskedja med flera aktörer involverade, samt undersöka hur dessa 
faktorer påverkar prestationsmålen. En referensprodukt valdes ut för att kunna studera 
försörjningskedjan som är studiens analysenhet. Valet av referensprodukt motiveras av att den 
är frekvent och passerar flertal processer inkluderat den externa aktörens förädlingsprocess. 
De olika processerna som inkluderas i studien beskrivs i Figur 3. Flödet börjar med tillverkning 
hos fokalföretaget för att sedan distribueras till underleverantören för vidare förädling. Efter 
detta transporteras produkterna tillbaka till fokalföretaget för slutmontering.  

 

Figur 3, Beskrivning av processer som ingår i studien 

2.5.1 Observationer 
Under studien har tre observationer genomförts, inledningsvis utfördes en observation på 
fokalföretaget. Denna observation gjordes för att få en förståelse av logistikflödet där 
författarna följde en produkt från råmaterial tills att den var klar för att skickas till en extern 
aktör där ytterligare förädlingsprocess genomfördes. Hos den externa aktören gjordes den 
andra observationen för att på så sätt få en helhetsbild över hela flödet. Tredje observationen 
genomfördes i syfte för att mäta ledtiderna i och mellan de olika processerna. Detta gjordes 
genom att märka upp alla pallar i en order med lappar som operatörerna sedan fyllde i starttid 
och sluttid av arbetet med respektive pall. Se kopia på lapparna i Bilaga 2. Genomförda 
observationer presenteras i Tabell 2.  

Författarna valde att göra direkta observationer som enligt Yin (2006) beskrivs som en bra 
kompletterande metod till intervjuer för att få en förståelse över det område som ska studeras. 
En direkt observation innebär även att studenterna är passiva vid observationerna detta för att 
undvika att påverka resultatet av den insamlade data. Viktiga aspekter under observationerna 
var att båda författarna deltog och att all data dokumenterades både genom text och bild. Detta 
för att öka reliabiliteten vilket också stöds av Yin (2006). Författarna ansåg att det var av 
yttersta vikt att observera båda aktörerna för att få en objektiv bild av flödet.  
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Tabell 2, Genomförda observationer 

 

2.5.2 Intervjuer 
Enligt Williamsson (2002) utgör intervjuer en viktig informationskälla i en fallstudie då de 
flesta fallstudier fokuserar på något som berör människor. Syftet med intervjuerna var att få en 
helhetsbild och djupare förståelse av flödet från råmaterial till färdig produkt, samt få en 
förståelse för koordineringsfaktorerna. Det är viktigt att vara medveten om att intervjuer ska 
betraktas som verbala utsagor, vilket gör att de kan påverkas av exempelvis dåligt minne eller 
svårigheter att beskriva sina uppfattningar (Yin, 2006). Intervjuerna som genomförts var av 
semistrukturerad karaktär, det vill säga att delar av frågorna var förberedda inför intervjuerna 
men också stora möjligheter för öppna frågor och följdfrågor fanns. För att möjliggöra 
dokumentation av intervjuerna samt undvika missförstånd och bortfall av värdefulla data har 
alla intervjuer spelats in med en mobil enhet, detta för att möjliggöra transkribering (Patel & 
Davidsson, 2011).   

Respondenter valdes ut baserat på befattning och insyn i studiens område, detta för att 
säkerställa att den data som erhölls stämde överens med syftet för intervjun. Merparten av 
intervjuerna genomfördes enskilt men det förekom även en gruppintervju. Gruppintervju hölls 
med logistiker och lageransvarig på Proton Engineering eftersom författarna ansåg att deras 
befattningar och arbetsuppgifter var så pass sammanvävda att en gruppintervju underlättade 
för att få en bättre förståelse för deras arbete. Intervjuobjekten och intervjuernas syfte återfinns 
i Tabell 3. Liknande intervjuguide har använts till samtliga intervjuer med anpassning efter 
befattning, ett exempel på intervjuguide presenteras i bilaga 1.  
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Tabell 3, Genomförda intervjuer 

 

2.5.3 Dokumentstudier 
För att få tillgång till information om hur arbetsprocessen på de berörda 
tillverkningsstationerna går till har dokumentstudier genomförts, dokumenten har erhållits 
från produktionschef på företaget. Författarna studerade arbetsbeskrivningar och rutiner för 
de olika processerna i den studerade kedjan. Denna information användes som kompletterande 
data för att få en större förståelse för flödet och kunna jämföra dokumentstudierna med 
observationer och intervjuer.  

2.6 Dataanalys 
Empirin som erhållits under fallstudien har analyserats och jämförts med de teorier som 
presenteras i det teoretiska ramverket. Enligt Yin (2006) kallas detta sätt att analysera sin data 
på för mönsterpassning. Författarna började datainsamlingen med att utföra observationer där 
produktionsflödet studerades samt dokumentstudier där data så som ställtider och processtider 
samlades in. Utifrån detta ritades en värdeflödeskarta av referensproduktens flöde upp 
manuellt. När sista observationen hade genomförts och alla lappar var tillbaka sammanställdes 
denna data i ett diagram i Excel, detta diagram användes sedan för att identifiera variationer 
och avvikelser i ledtiderna. Intervjuerna som genomfördes under studiens gång spelades in och 
transkriberades direkt efter intervjutillfället för att undvika att misstolka data. 
Transkriberingen utfördes också för att möjliggöra kategorisering av insamlade data, 
författarna valde att kategorisera data utifrån koordineringsfaktorernas kategorier, ömsesidig 
förståelse, informationsflöde, relations och beslutsfattande samt responsivitet. Vid 
kategoriseringen av data utgick författarna från koordineringsfaktorerna, exempelvis 
kategoriserades alla intervjufrågor och svar kring avtal under kategorin ömsesidig förståelse 
eftersom koordineringsfaktorn gemensamma visioner och mål ingår i denna kategori. I vissa 
fall ansåg författarna det svårt att avgöra vilken kategori informationen skulle tillhöra eftersom 
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de olika koordineringsfaktorerna går in i varandra. Vid dessa tillfällen diskuterade författarna 
tillsammans fram vad som ansågs bäst. Kategoriseringen gjorde även att författarna i tid kunde 
upptäcka om det fattades information och därmed kunde kompletterande frågor ställas. För att 
kunna besvara studiens andra frågeställning utgick författarna ifrån de koordineringsfaktorer 
som identifierats i studiens första frågeställning. Dessa faktorer analyserades sedan mot teorin 
samt den data som samlats in under intervjuer och observationer för att kunna få fram hur 
koordineringsfaktorerna påverkar prestationsmålen.  

2.7 Trovärdighet 
I detta kapitel kommer studiens trovärdighet att diskuteras. Trovärdighetens styrka kommer 
att grunda sig i begreppen reliabilitet och validitet.  

2.7.1 Reliabilitet 
Björklund och Paulsson (2012) beskriver reliabilitet som sannolikheten att få samma resultat 
vid upprepad undersökning. De anser att en ökad reliabilitet kan exempelvis uppnås genom 
användning av kontrollfrågor, vilket är något som författarna har nyttjat vid datainsamlingen.  
Genom att ha dokumenterat intervjuer och observationer i form av bild och ljudinspelningar 
minimeras missförstånd och otydligheter i undersökningen och reliabiliteten ökar (Yin, 2006). 
Inspelningarna gör det möjligt att transkribera materialet på ett korrekt och trovärdigt sätt. 
Baserat på resonemanget i kapitel 2.5.1 styrks reliabiliteten enligt Yin (2006), genom att 
multipla observatörer har varit delaktiga och att observationerna dokumenterats i form av text 
och bild. Att insamlad data i litteraturgenomgången erhållits från etablerade databaser genom 
en strukturerad sökprocess med relevanta sökord, har källtriangulering uppnåtts som bidrar 
till stärkt reliabilitet (Yin, 2006). Semistrukturerade intervjuer kan enligt Patel och Davidsson 
(2011)  påverka studiens reliabilitet negativt. Detta är något som författarna tagit hänsyn till 
men anser ändå att valet av att använda semi-strukturerade intervjuer motiverats då det var 
nödvändigt för att få ett helhetsperspektiv samt mer detaljerad information.   

Det etiska perspektivet gällande hur författarna agerat vid datainsamling har varit en viktig 
faktor. Författarna har varit noga med att säkerställa att respondenterna varit bekväma med att 
bli intervjuade eller observerade, något som Patel och Davidsson (2011) benämner som 
samtyckeskravet när det kommer till forskningsetik. Det har även varit viktigt att de har ansett 
det okej att författarna spelat in intervjuerna. Framför allt har tyngdpunkten varit att få de 
utvalda respondenterna att vara bekväma och känna att författarna endast ville ha deras 
uppfattning och inte själva lägga någon värdering i det. Detta då deras svar endast användes i 
forskningssyfte något som Patel och Davidsson (2011) beskriver som viktigt ur ett etiskt 
perspektiv.  

2.7.2 Validitet 
Intern validitet syftar till att säkerställa så man mäter det som avses att mäta (Patel & 
Davidsson, 2011). För att säkerställa att studien mäter de författarna avser att mäta har 
författarna varit noga med att följa utsatt planering, se Figur 2.  Avstämning med handledare 
har utnyttjats kontinuerlig för att säkerställa att studien gått i rätt riktning. Handledaren var 
väl insatt i området och därav har kunskap och vägledning gällande insamlingstekniker kunnat 
erhållas, detta resulterar i att studiens interna validitet stärks (Patel & Davidsson, 2011). Som 
beskrivits i kapitel Fel! Hittar inte referenskälla. använder författarna multipla i
nsamlingstekniker vilket bidrar till metodtriangulering som höjer studiens tillförlitlighet 
(Björklund & Paulsson, 2012). Både intervjuer och observationer ansågs som nödvändiga 
insamlingstekniker för att kunna identifiera och undersöka de utvalda 
koordineringsfaktorerna. Validiteten i denna studie stärks av att författarna valt att både 
observera och intervjua flera olika respondenter som framgår i avsnitt 2.5.1 och avsnitt 2.5.2, 
validiteten förstärks också av de dokumentstudier som genomförts. En annan aspekt som även 
den stärker validiteten är att författarna har undersökt ett specifikt flöde utifrån flera olika 
perspektiv så som platser och personer, detta för att få olika perspektiv på forskningsproblemet 
(Patel & Davidsson, 2011).  
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Extern validitet hänvisar istället till i vilken utsträckning forskningsresultatet kan generaliseras 
(Williamson, 2002). Det är viktigt att ha i beaktande att den externa validiteten påverkas 
negativt då endast en fallstudie har genomförts, dock styrks den interna validiteten av att 
studien begränsades till ett flöde (Yin, 2006). Björklund och Paulsson (2012) anser att 
generaliserbarheten är lägre vid kvalitativa än kvantitativa datainsamlingar. Denna aspekt har 
författarna tagit i beaktande genom att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa studier 
som beskrivs i kapitel 2.3. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Utifrån litteraturgenomgången presenteras i detta kapitel det teoretiska ramverket, 
inledningsvis beskrivs koppling mellan frågeställningar och teori. Vidare beskrivs de olika 
teorierna mer detaljerat i delkapitel. Avslutningsvis ges en sammanfattning av ramverket.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att möjliggöra att besvara studiens frågeställningar har ett teoretiskt ramverk upprättats. 
För att kunna besvara studiens frågeställningar krävs först en beskrivning av hur en 
försörjningskedja ser ut samt hur en process fungerar. Detta samt teori kring 
koordineringsfaktorer är det som kommer ligga till grund för den första frågeställningen. 
Studiens andra frågeställning kommer främst utgå från teorier kring prestationsmål då syftet 
med den frågan är att se hur dessa mål påverkas av koordineringsfaktorerna i 
försörjningskedjan. Kopplingen mellan frågeställningarna och teorin redovisas i Figur 4.  

 

Figur 4, Koppling mellan frågeställning och teori 
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3.2 Försörjningskedja 
En försörjningskedja består av flera olika komponenter både internt inom organisationen men 
också mellan olika organisationer, den kan exempelvis bestå utav leverantörer, tillverkare, 
distributörer och återförsäljare (Sherif & Scott, 2016). Supply chain management är enligt 
Anatan (2014) en ledningsfunktion som hanterar affärsprocesser, ökar produktivitet, förbättrar 
kundservice, ökar kundnöjdhet och minskar kostnader inom försörjningskedjan. Supply chain 
management inkluderar samordningen och samarbetet mellan alla de olika processerna och 
parterna (Sepehri, 2011). Kuei, et al., (2001) och Suhong, et al., (2006) anser att den globala 
företagskonkurrensen inte längre är mellan olika organisationer utan att det istället står mellan 
försörjningskedjorna. I och med detta hävdar Vanichchinchai och Igel (2011) att de ledande 
företagen har tagit efter supply chain management för att stärka deras organisations position 
på marknaden. Det är oftast mer önskvärt nu för tiden att arbeta kostnadseffektivt genom hela 
kedjan än att bara fokusera på enskilda processer (Sherif & Scott, 2016). Mentzer, et al., (2001) 
beskriver sju olika aktiviteter som är nödvändiga för att ett företag ska lyckas implementera 
supply chain management i sin organisation. De sju aktiviteterna är integrerat beteende, 
ömsesidigt informationsutbyte, ömsesidigt delad risk och belöning, samarbete, gemensamt 
mål, integration av processer och förmågan att bygga och underhålla långsiktiga relationer 
(Mentzer, et al., 2001). Enligt Rupp och Ristic (2004) strävar supply chain management efter 
att information- och materialflödet både uppströms och nedströms i försörjningskedjan ska gå 
så snabbt och effektivt som möjligt. Om olika parter länkar samman funktioner och nätverk 
emellan dem i form av informationsflöde, fysiskt flöde och processer så har man uppnått en 
integrerad försörjningskedja (Mentzer, et al., 2001) (Frohlich & Westbrook, 2001). Det finns 
flera olika fördelar med att ha en integrerad försörjningskedja några av dem är att man får ut 
en maximerad prestation igenom hela kedjan (Frohlich & Westbrook, 2001), reduktion av 
cykeltider och lagernivåer (Stank , et al., 1999) samt reduktion av osäkerheter inom företaget 
(Childerhouse, et al., 2003).  

Enligt Anatan (2014) finns det osäkerheter inom alla försörjningskedjor, dessa kan bero på 
variationer i efterfrågan, säsongsvariationer, variationer i transport och mottagning och 
kvalitetsproblem. Dessa osäkerheter tillsammans med den konkurrens som finns på 
marknaden påverkar osäkerheterna mellan leverantörer, processer och efterfrågan (Wong & 
Boon, 2008). För att kunna hantera osäkerheterna beskriver Anatan (2014) vikten av att alla 
aktörer måste ha rätt information i rätt tid för att identifiera eventuella problem i 
försörjningskedjan så tidigt som möjligt. Osäkerheten i en försörjningskedja ökar i takt med 
fler leverantörer och produktionsprocesser, samtidigt gör kundernas varierande krav att företag 
måste använda mer resurser i form av material som binder kapital och ökad arbetskraft, vilket 
bidrar till en minskad kostnadseffektivitet (Sarmiento, et al., 2007). Enligt Mentzer, et al. 
(2001) är det också viktigt att man skapar nära relationer med de olika aktörerna för att kunna 
möjliggöra att effektivt koordinera flödet i organisationen. Kunderna fortsätter ständigt att 
kräva produkter med kortare ledtid, exakt rätt tid och accepterar inga kvalitetsproblem 
(Mentzer, et al., 2001).   

3.2.1 Transport 
I och med det allt mer konkurrenskraftiga klimatet som råder inom företagsvärlden, kräver 
kunder en perfekt leverans vad gäller kvantitet, kvalité och tid därav har transporten en väldigt 
stor betydelse för att kunna uppfylla detta. Transporten är också i många fall den dyraste 
aktiviteten för ett företag (Vladimira, 2014). Marknaden blir allt mer global vilket leder till att 
fler transporter behövs, vilket har en negativ effekt på miljön vad gäller utsläpp som påverkar 
både människa och natur negativt (Puscaciu, et al., 2014) . Enligt Aronsson och Brodin (2006), 
kan företag öka sin effektivitet genom att höja fyllnadsgraden på transporterna. Gör man detta 
minskar effekten på miljön samt minskar transportkostnaderna (Aronsson & Brodin, 2006). 

3.3 Processer 
En process är en händelse eller aktivitet som upprepas flertalet gånger samt har en tydlig 
starttid och sluttid. Processen transformerar input till output och målet med en process är att 
med så liten resursåtgång som möjligt skapa ett värde som tillfredsställer kunden. Ett företag 
består av många processer där output från en process utgör input till en annan process. En 
process kan även bestå av flera underprocesser (Jonsson & Mattsson, 2016). 
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Figur 5 illustrerar att input kan vara både material, information och kunder men för att denna 
input ska kunna transformeras krävs det även att man har personal och faciliteter tillgängliga. 
Det sker sedan en transformation som genererar i en output bestående av produkter och service 
som genererar i ett värde för kunden (Slack, et al., 2001).  

 

Figur 5, Illustration av transformationsprocessen, (Slack, et al., 2001, p. 11) 

3.4 Planering 
Planering av försörjningskedjan genomförs för att möjliggöra schemaläggning av produktionen 
genom hela försörjningskedjan. Schemaläggningen hanterar fördelningen av resurser och 
åtaganden för att utföra en rad olika aktiviteter (Cho, et al., 2012). Produktionsplaneringen för 
en försörjningskedja utgör grunden för vilka order man kan åta sig samt sammankopplar 
produktionsplanen för tillverkning av de olika produkterna med kvantiteter och datum. Därav 
anser Gunasekaran, Patel och Tirtitoglu (2001) att man måste tillämpa lämpliga åtgärder för 
att förbättra planeringen i en försörjningskedja. Planeringen har en stor inverkan på hur väl en 
leverantör kan prestera, vilken kapacitetsutnyttjande grad företaget får och vilken nivå av 
kundtillfredsställelse som uppnås (Cho, et al., 2012). Produktionsplaneringen utgår ifrån 
kundens behov och hur väl företages involverade aktörer presterar (Robinson, et al., 2008). 
Enligt Van Weele (2010) finns det fem olika situationer som kan uppstå i företag beroende på 
vart i en försörjningskedja som aktiviteterna blir orderbaserade istället för prognosbaserade, 
detta är något som också påverkar hur man planerar sin produktion. De olika 
planeringsmetoderna som används presenteras i Tabell 4.  
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Tabell 4, Planeringsmetoder (Van Weele, 2010).  

 

3.4.1 First-in-first-out (FiFo) 
Khaled, et al., (2004) anser att FiFo är den enklaste metoden att använda sig av vid planering 
av sin tillverkning. Det innebär att alla tillverkningsorder oavsett om det är en hög- eller 
lågvolymsprodukt följer samma regel, den order som kommer in först ska tillverkas först. Även 
det material som kommer in först ska användas först. Denna policy används ofta inom 
tillverkningsindustrin och ofta på grund av sin enkelhet (Khaled, et al., 2004).  

3.5 Prestationsmål 
Prestationsmål inkluderar ett företags olika mål och är vanligtvis kopplade till kostnad, 
pålitlighet, flexibilitet, kvalitét och tid. Figur 6 illustrerar de olika prestationsmålen och vilken 
effekt de har både internt och externt samt hur dessa effekter påverkar varandra. Ett företag 
har flera olika intressenter som värderar prestationsmålen olika, därför kan samtliga mål vara 
viktiga för företaget på olika sätt. Prestationsmålen är även kopplade till kundens behov och 
därför kan vikten av dem förändras och variera över tid. Prestationsmålen ses ofta som ”trade-
offs” på grund av att de konkurrerar med varandra (Slack, et al., 2001). 
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Figur 6, Prestationsmålen, (Slack, et al., 2001, p. 52) 

3.5.1 Kostnad 
För företag som konkurrerar med pris blir kostnadsmål automatiskt deras största mål, detta för 
att kunna producera produkter och tjänster till så låg kostnad som möjligt för att kunna sätta 
låga priser ut till kund. Naturligtvis strävar även företag som inte konkurrerar med pris på att 
ha så låga kostnader som möjligt. En av de största kostnadsposterna som företag måste ta 
hänsyn till är kapitalkostnader som kan bli mycket höga om man exempelvis har allt för höga 
lagernivåer (Slack & Lewis, 2015). Dillon (1990) anser att många ser stora lager som ett sätt att 
minimera risken att inte kunna leverera i tid på grund av materialbrist. I ett företag där man 
fokuserar på kostnader ses lager som ett slöseri medan om man fokuserar mer på 
leveranssäkerheten kan lager ses som något värdefullt (Tersine & Hummingbird, 1995). Att 
binda mycket kapital i lager kostar pengar utifrån olika aspekter, exempelvis tas värdefull yta 
upp och bidrar till att mindre antal produktvarianter får plats. En annan aspekt som man måste 
ta hänsyn till om man binder mycket kapital är att det kan bli svårt att säkerställa kvalitén på 
produkterna. Får produkterna ligga på lager under en längre tid och inte testas förrän de 
kommer till kund kan det vara svårt att identifiera och spåra eventuella brister eller kvalitetsfel. 
Det kan också bli problematiskt att säkerställa kvalitén på resterande produkter eftersom det 
blir svårt att identifiera grundorsaken till var och när felet uppstod (Dillon, 1990). 

3.5.2 Pålitlighet 
Pålitlighet i detta sammanhang fokuserar på vikten av att hålla leveranstider, alltså att kunna 
levererar i den tid som är överenskommen med kunden (Slack & Lewis, 2015). Detta kan man 
mäta genom leveranssäkerhet som enligt Vickery et al. (1997, p. 321) definieras som” The ability 
to exactly meet quoted or anticipated delivery dates and quantities”. Hill (2000) hävdar att 
leveranssäkerhet i många branscher borde kategoriseras som en order-kvalificerare och inte en 
order vinnare. Eftersom Hill (2000) anser att om man inte kan leverera i rätt tid och med rätt 
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kvantitet blir det svårt att överleva då det kan ses som ett minimum krav från företagets kunder. 
Kumar och Sharman (1992) håller med om detta argument och de pointerar även att 
konkurrensen har blivit allt mer intensiv 0ch kan man inte leverera kommer kunderna att välja 
någon annan leverantör.  

3.5.3 Tid 
Slack och Lewis (2015) beskriver tid eller ”speed” som tiden från att en process börjar till dess 
att den tar slut. Företag som konkurrerar med tid fokuserar på att minimera den totala ledtiden 
ut till slutkund (Slack & Lewis, 2015). Ledtid kan vara en stor konkurrensfördel för ett företag 
om man kan svara upp mot kundens behov på ett snabbt och effektivt sätt (Ben-Daya & Hariga, 
2003). Har man dessutom möjlighet att minska sin ledtid resulterar det i att man kan hålla 
lägre säkerhetslager (Ouyang & Wu, 1997), minska sin kapitalbindning och öka sin kundservice 
(Ben-Daya & Hariga, 2003). Enligt Ben-Daya och Hariga (2003) består ledtiden av flera 
komponenter och dessa är ställtid, bearbetningstid och icke värdeadderande tid som väntan 
och hantering. I och med det allt tuffare företagsklimatet har det visat sig att om man kan 
minska och säkerställa ledtiden kan det vara ett sätt att effektivisera sin försörjningskedja och 
på så vis bli konkurrenskraftiga. Slöseri med tid eller en allt för lång ledtid beror vanligtvis på 
dålig schemaläggning, oacceptabel kvalitét eller ineffektiva arbetsflöden. Ska man som företag 
kunna konkurrera med tid krävs det att man har möjlighet att leverera produkter snabbare än 
sina konkurrenter (Tersine & Hummingbird, 1995). Tersine och Hummingbird (1995) beskriver 
också att man bör reducera ledtiden i den högst värdeadderande processen i kedjan, dock är 
det viktigt att tänka på att detta inte behöver betyda att ledtiden för hela försörjningskedjan 
minskar. Stewart (1995) anser att om man kan minska eller säkerställa ledtiden i sin 
försörjningskedja kan varje leveransserviceelement öka. 

3.5.4 Flexibilitet 
Flexibilitet är för många företag en viktig aspekt att ta hänsyn till, det kan ha en indirekt 
påverkan på andra variabler så som kostnad och kundservice. Det finns olika betydelser för 
flexibilitet och man brukar kategorisera dem efter, leveransflexibilitet, produktmixflexibilitet 
och volymflexibilitet. Leveransflexibilitet handlar om förmågan att kunna ändra planerade 
leveranstider och även leveranskvantiteter. Förmågan att kunna ställa om i produktionen och 
tillverka andra produkter än planerat kallas för produktmixflexibilitet. Med volymflexibilitet 
fokuserar man på förmågan att på kort tid kunna öka eller minska produktions- och 
leveransvolymerna (Slack & Lewis, 2015).  

Slack (2005) anser att ju mer flexibel en försörjningskedja kan vara vad gäller de olika 
produktionsprocesserna, desto mer möjliggör det förmågan att kunna möta kundernas behov 
och bli konkurrenskraftiga, det bidrar även till att man kommer närmare marknaden vilket i sig 
ger stora fördelar.  

3.5.5 Kvalité 
Kvalité kan definieras på olika sätt men en vanlig definition är att kvalité innebär att produkten 
ska uppfylla det syfte den är avsedd för. Kvalité kan mätas på både produkter och tjänster, 
vanligast är dock att man tänker på produkter när det kommer till kvalité (Slack & Lewis, 2015). 
Det finns även olika dimensioner vad gäller kvalité som Slack och Lewis (2015) delar upp i hårda 
och mjuka aspekter. De hårda dimensionerna är de som berör det uppenbara och i stort sett 
objektiva aspekterna av en produkt eller tjänst. Mjuka dimensionerna är kopplade till den 
personliga interaktionen mellan kunden och produkten, dock mer vanligt när det kommer till 
tjänster (Slack & Lewis, 2015).  

3.6 Koordineringsfaktorer 
Enligt Singh (2011) blir försörjningskedjor mer och mer komplexa och inkluderar flera aktörer 
vilket resulterar i att det finns flera olika aktiviteter utspridda på olika organisationer. Det blir 
i dessa situationer viktigt att kunna arbeta ihop och koordinera aktiviteterna aktörerna emellan. 
Att koordinera aktiviteterna innebär att organisera aktörernas organisationer så att de arbetar 
effektivt ihop, detta betyder att organisationerna bör ansvara för sina egna aktiviteter men 
samtidigt arbeta ömsesidigt med gemensamma mål. Det finns flera olika faktorer i en 
försörjningskedja som påverkar koordineringen och dessa har Singh (2011) identifierat och 
kategoriserat enligt Tabell 5. Dessa kommer beskrivas mer ingående i kommande delkapitel.  
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Tabell 5, Koordineringsfaktorer, (Singh, 2011). 

 

3.6.1 Ömsesidig förståelse 
I en försörjningskedja med flera aktörer involverade krävs det att man har tillit och förtroende 
för varandra för att kunna samarbeta på ett så effektivt sätt som möjligt. Har man det 
underlättas också informationsutbytet mellan aktörerna. Det är viktigt att alla aktörer i kedjan 
har överenskomna visioner och mål för att undvika att de olika aktörerna väljer att fokusera på 
mål som gynnar dem själva mer istället för vad som i längden gynnar hela försörjningskedjan. 
När man har en försörjningskedja där man samarbetar med flera aktörer resulterar det också i 
att man delar både risk och belöning i kedjan, något som kan påverka beteendet hos aktörerna 
och även interaktionen dem emellan (Singh, 2011). Aviv (2001) menar att för att få en ömsesidig 
förståelse för varandra och uppnå en effektiv försörjningskedja bör man ha gemensamma 
påfyllnads och prognos beslut, vilket även kan resultera i minskade kostnader.  

3.6.2 Informationsflöde 
Tersine och Hummingbird (1995) definierar informationsutbyte som utbyte och delning av 
kritiskt eller professionell information mellan olika parter. Informationsutbyte påverkar hur 
väl en organisations försörjningskedja är integrerad. Desto mer informationsutbyte en 
organisation har desto högre nivå av integration i försörjningskedja kan de åstadkomma 
(Anatan, 2014). Vilken nivå och kvalité organisationen har på sitt informationsutbyte bidrar till 
en positiv effekt på kundnöjdhet (Anatan, 2014) och kvalité av partnerskap i leveranskedjan 
(Walton, 1996) (Lee & Kim, 1999). Arshinder, et al., (2008) hävdar att ju mer man använder 
sig av IT och de verktygen som finns, desto snabbare och mer effektivt kan organisationer 
utbyta information mellan varandra. Exempel på hur man kan använda sig av IT är genom EDI 
och internet eller integrerade affärssystem, något som Singh (2011) definierar som 
koordineringsfaktorn användning av IT verktyg och tekniker. IT verktyg kan enligt Singh 
(2011) underlätta planeringen och spårningen av produkter. Organisationer som bara delar 
orderbaserad information inom försörjningskedjan får en försenad eller orättvis bild av den 
riktiga efterfrågan (Småros, et al., 2004). Skulle företag få ta del av information som planerade 

Koordineringsfaktorer i en försörjningskedja 

Ömsesidig förståelse 

Förtroende utveckling mellan aktörer inom försörjningskedjan 

Överenskomna visioner och mål mellan de olika aktörerna i försörjningskedjan 

Försörjningskedjas risk/belöning 

Effektiv implementation av gemensamma påfyllnads och prognos beslut  

Informationsflöde 

Informationsutbyte 

Användning av IT verktyg och tekniker 

Inventeringsspårning inom försörjningskedjan 

Delning av information relaterade till inköp och leveranser 

Kunskapsdelning 

Utforma datadelning 

Relation och beslutsfattande 

Långsiktiga relationer med kunder 

Långsiktiga relationer med leverantörer 

Gemensamma beslut med tillverkning/planering i försörjningskedjan 

Integrerade försörjningskedjor 

Logistiskt synkroniserade 

Rationalisering av leverantörer 

Responsivitet  

Flexibilitet i produktionen 

Leverans i tid 

Pålitlighet i service 

Förmågan att anta processförändringar 
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order eller framtida efterfråga från deras kunder redan i planeringsprocessen skulle det kunna 
öka kundservicen och reducera mängden bundet kapital (Jonsson & Mattsson, 2013). Även 
Singh (2011) poängterar vikten att dela rätt information då en av koordineringsfaktorerna är 
definierad som delning av information relaterade till inköp och leveranser. Childerhouse och 
Towill (2003) menar också på att ett bra informationsutbyte är en nyckelfaktor för att kunna 
uppnå en effektiv och integrerad försörjningskedja. En produkt som har en hög osäkerhet där 
det inte finns tillräckligt mycket data för att skapa en efterfrågeprognos, är det enligt Anatan 
(2014) ännu viktigare att ha ett jämnt flöde med information nedströms för att möjliggöra 
förståelse för mönstret av den varierande efterfrågan. Samtidigt som informationsutbyte ses 
som något som genererar i en effektiv och konkurrenskraftig försörjningskedja menar Monczka 
et al.  (1998) på att information kan uppfattas på många olika sätt beroende på vad det är för 
information, vem som förmedlar den och hur den är förmedlad. Därav är kvalitén på 
informationen som förmedlas mellan de olika aktörerna av stor vikt för att det ska generera i 
ett bra informationsutbyte (Monczka, et al., 1998).  Van Weele (2010) menar på att man måste 
förstå vikten av att samordna sina interna och externa processer och se helheten, detta för att 
exempelvis undvika suboptimering av processer eller avdelningar. Om en produktionschef 
väljer att bygga mycket lager för att vara säker på att kunna möta kundens krav kan detta se bra 
ut från en avdelning men inte från en annan (Van Weele, 2010). Det är viktigt att vara medveten 
om att aktörer inom försörjningskedjan har olika typer av kunskaper gällande exempelvis 
marknad, teknologi eller produkter det är därav fördelaktigt att utbyta kunskapsdelning mellan 
varandra detta för att kunna hantera framtida utmaningar (Arshinder, et al., 2008). På grund 
av detta har Singh (2011) definierat kunskapsdelning som en koordineringsfaktor. En annan 
koordineringsfaktor som Singh (2011) har identifierat är att utforma datadelning som är viktigt 
då delning av data mellan varandra hjälper till att effektivisera processerna och på så sätt 
minska kostnaderna i försörjningskedjan (Arshinder, et al., 2008).  

3.6.3 Relation och beslutsfattande 
Företag väljer allt oftare att köpa in tjänster av underleverantörer i form av exempelvis en del 
av deras förädlingsprocess, detta leder ofta till ökade konkurrensfördelar då det möjliggör för 
företagen att fokusera på deras huvudområde. Men det leder även till en komplexitet eftersom 
organisationen måste ta hänsyn till sin egen produktion och underleverantörens produktion 
samt dess samordning (Qi, 2011). En stark relation mellan underleverantörer och kunder 
möjliggör en långvarig relation som underlättar planeringen. Att ha en god relation mellan de 
olika aktörerna i en försörjningskedja är något som i dagens klimat är en nödvändighet 
(Katiyar, et al., 2015). Långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer är därav något 
som Singh (2011) har identifierat som två koordineringsfaktorer. Flera studier Ellram (1991) 
och Meena och Sarmah (2012) poängterar vikten av en stark och god relation mellan 
underleverantör och kund för att uppnå en effektiv och integrerad försörjningskedja. Även 
Ghodsypour och Brien (2001), Aksoy och Özturk (2011) och Choy, et al.,  (2003) anser att om 
företag väljer lämpliga underleverantörer och utvecklar en stark relation bidrar det till en 
effektiv försörjningskedja som ökar företagets konkurrenskraft. På grund av detta är det en av 
de viktigaste faktorerna för att som företag kunna uppnå konkurrenskraftighet. Enligt Sepehri 
(2011) är det viktigt att man samarbetar med samtliga parter, både horisontellt och vertikalt. 
Om ett företag samarbetar med de olika aktörerna i kedjan på ett bra sätt leder detta i slutändan 
enligt Katiyar, et al., (2015) till att också tillfredsställelsen hos kunderna ökar. Samarbete kan 
ske exempelvis genom att ta gemensamma beslut gällande produktionsplanering i 
försörjningskedjan, även detta är en faktor som Singh (2011) identifierat. Enligt Lyu, et al., 
(2010) kan gemensamma beslut gällande produktionsplanering leda till minskade 
kostnaderna. Trots att många trycker på hur viktigt det är att samarbeta och involvera flera 
aktörer i sin försörjningskedja menar Svensson (2001) på att det blir ett komplext system där 
det skapas ett ömsesidigt beroende mellan de olika parterna. Samarbete, integration och timing 
emellan aktörernas processer och aktiviteter blir då ett måste för att undvika avbrott i 
logistikflöden samt för att kunna uppnå både individuella och gemensamma mål (Svensson, 
2001).  

3.6.4 Responsivitet 
En försörjningskedjas responsivitet beskriver förmågan hos ett företag att snabbt kunna svara 
mot kundens behov. För att kunna svara upp på kundens behov snabbt bör man ha en 
flexibilitet i sin produktion. En snabb responsivitet i hela försörjningskedjan är en viktig faktor 
då kunden kräver allt mer vad gäller både leverans i tid och pålitlighet i service (Anatan, 2014) 
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(Singh, 2011). För att kunna uppnå detta krävs det att alla i försörjningskedjan har samma 
visioner och mål, om det uppstår konflikter i kedjan resulterar det i att individernas egna 
intressen kan öka och därmed minskar det gemensamma intresset i kedjan. Det är därför viktigt 
att arbeta med långsiktiga mål i försörjningskedjan för att öka det ”relationellt-bra” beteendet 
och minska konflikter samt öka tillfredsställelsen. För att kunna ha en responsiv leverans är 
tillgängligheten av försäljningsdata en viktig faktor. En responsiv försörjningskedja garanterar 
leverans i tid och för rätt kostnad (Singh, 2011).  

3.7 Sammanfattning  
Det teoretiska ramverket bygger på att först introducera och ge läsaren förståelse kring hur en 
försörjningskedja med dess ingående processer fungerar, samt hur dessa är sammankopplade. 
Vidare beskrivs de olika koordineringsfaktorerna som kan påverka en försörjningskedja. Dessa 
teorier används sedan tillsammans för att kunna identifiera hur koordineringsfaktorerna 
påverkar försörjningskedjans processer och vidare organisationens prestationsmål. Figur 7 
illustrerar hur en försörjningskedja är sammankopplad.  

 

Figur 7, Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
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4 Empiri 
Kapitlet inleds med en verksamhetsbeskrivning för att få en översiktlig bild av fokalföretaget. 
Vidare presenteras en värdeflödeskarta, därefter kommer empirin presenteras utifrån 
koordineringsfaktorernas kategorier. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Proton Engineering är underleverantörer till fordonsindustrin och utför rörbockning, 
ändformning, plåtarbetning och svetsning. Engineering levererar till fordonsindustrin över 
hela världen, deras två största kunder som står för större delen av deras omsättning är två 
ledande kunder inom fordonsindustrin i Sverige. Engineering använder sig av en rad olika 
underleverantörer, bland annat Proton Finishing som verkar inom samma koncern och finns i 
Forsheda, Anderstorp och Eskilstuna. Dessa underleverantörer utför ytbehandling och i denna 
studie är det Proton Finishing i Forsheda som är i fokus, vidare benämnt Finishing. Finishing 
är Engineerings största underleverantör vad gäller ytbehandling. De flesta av Engineerings 
produkter går iväg för ytbehandling men det finns även produkter som produceras helt och 
hållet in house. Merparten av det som går iväg på ytbehandling kommer sedan tillbaka till 
Engineering för en sista montering och ett renhetstest. Engineering har uttalande mål och 
prestationsmål om de utvärderar kontinuerligt för att se att de arbetar i önskvärd riktning. 
Engineering prioriterar de olika prestationsmålen enligt   Tabell 6.  

  Tabell 6, Prioritering av prestationsmål 

 

4.2 Försörjningskedja 
Utifrån observationerna har en värdeflödeskartläggning gjorts över referensproduktens flöde, 
genom produktionen hos Engineering vidare för ytbehandling hos Finishing, tillbaka till 
Engineering för en sista montering innan den är klar för leverans till slutkund. Se Figur 8 för 
värdeflödeskartläggning, se bilaga 3 för beskrivning av värdeflödeskartans symboler.  
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Figur 8, Värdeflödeskarta 
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Flödet börjar med att planeraren på Engineering får in order från slutkund som sedan ligger till 
grund för de körplaner som upprättas. Körplanerna innehåller information om vad som ska 
produceras och när, operatörerna får sedan planerna dagligen från planeraren genom deras 
MPS system. Det går ingen information vad gäller prognos eller planering från Engineering till 
Finishing och den externa operationen. Referensproduktens flöde börjar i operation 2 där 
ingående material svetsas och monteras ihop i en och samma station.  I operation 2 ingår det 
även en mätning, där första och sista biten i varje order mäts. Tanken är att produktionen skall 
invänta resultatet från mätningen av första biten innan de fortsätter arbetet, men det är ofta 
hög beläggning i mätningsprocessen så produktionen kör igenom hela ordern och placerar 
dessa pallar i ett spärrat område i väntan på svar från mätningen. Ordern rapporteras inte in 
som klar innan mätning genomförts på sista biten. ”I värsta fall kan mätningen ta ett par dagar 
eftersom det är många av de tillverkande produkterna som ska gå igenom detta och det bildas 
snabbt kö” – personal på Engineering. På grund utav detta kan denna process ses som en 
flaskhals. När mätningen är klar levereras ordern ut och skickas till Finishing. Engineering 
använder sig av en slingbil som går via ett flertal underleverantörer och plockar upp eller 
lämnar av gods. Referensprodukten är mycket skrymmande och packas endast 6 stycken i varje 
pall. Nästa process i flödet blir den externa operationen, ytbehandlingen hos Finishing. I denna 
process produceras artikeln i batcher om 9 stycken då det är vad som får plats på en skena. Efter 
ytbehandlingen skickas produkten tillbaka till Engineering, där produkterna levereras in som 
produkter i arbete (PIA) och pallen körs sedan till operation 3 som är slutmonteringen. I denna 
station ingår även en kontroll i form av ett renhetstest, testet utförs på orderns första och sista 
bit. Testet och slutmonteringen är en av anledningarna till att inte alla produkter kan 
direktlevereras från Finishing till slutkund. Observationen där ledtiden för produktens väg 
genom flödet undersöktes resulterade i mycket varierande ledtider och därför har ett snitt på 
13 dagars ledtid räknats fram.  

Utifrån den informationslapp som följde referensproduktens väg genom flödet blev ledtiden 
från att en pall startade i operation 2 till att den kom tillbaka och slutmonterades i Engineering 
i snitt 13 dagar. Ledtiden mellan pallarna som ingick i undersökningen varierade från 7 till 26 
dagar. Ledtiderna för pallarna i de olika processerna i flödet visas i bilaga 4. Den process som 
upptar majoriteten av tiden är lagerhållningen, speciellt hos Finishing. Variationen i tiden som 
pallarna står på lager hos Finishing beror främst på prioriteringslistorna som de får.  
Anledningen till att första och sista pallen tog märkbart mycket längre tid i operation 2 var för 
att den första och sista biten måste mätas. Första biten påbörjades också på en fredag vilket 
resulterade i att mätningen inte hanns med utan genomfördes istället på måndagen veckan 
därpå, därav den långa ledtiden för den första pallen. En annan process som också varierar 
mycket i ledtid är den externa operationen ytbehandling. Anledningen till det är dels på 
prioriteringarna och hur man planerat i processen samt vilka artiklar som körs samtidigt enligt 
chef på Finishing. 

4.3 Koordineringsfaktorer 
De koordineringsfaktorer som författarna kunnat identifiera i denna studie beskrivs i 
kommande avsnitt.  

4.3.1 Ömsesidig förståelse 
Det finns inga skriftliga avtal mellan Engineering och Finishing vad gäller hur mycket var och 
en av dem ska klara av att leverera varje vecka i form av volymer eller ledtider. Som en effekt av 
att det inte finns något avtal och inte skickas några prognoser aktörerna emellan, skickar 
Engineering istället prioritetslistor varje vecka. Prioritetslistan uppkommer beroende på att 
kunder höjer avrop, att de får in nya planer eller andra faktorer så som reklamation från kund.  
Intervjuerna tillsammans med dokumentstudierna visade även att det finns brist på förståelse 
av aktörernas olika processer, exempelvis skiljde det sig åt markant gällande Finishings ställtid, 
där Engineerings dokument visade betydligt längre tid än vad intervju med personal på 
Finishing visade. Som illustreras i Figur 8 går produkterna tillbaka till Engineering efter 
ytbehandlingen hos Finishing. En av anledningarna till varför produkterna går tillbaka 
beskriver avdelningschef på Engineering är ”att vissa produkter som tidigare har 
direktlevererats till slutkund har vi fått kvalitetsproblem med och därför har vi valt att ta hem 
dem igen för att kunna säkerställa kvalitén”. 
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4.3.2 Informationsflöde 
Informationen mellan Engineering och Finishing sker framförallt via mejl och telefon, främst 
mellan godsmottagare och godsavsändare. Informationen som sker är mest avstämning om när 
produkter är klara och vilka som måste prioriteras. Feedback på prioriteringslistan är något 
som en del personal på Engineering upplever som bristande vilket i sin tur påverkar deras 
leveransservice. Engineering är en stor kund för Finishing i Forsheda, vilket gör att de anser att 
de har stor chans att påverka dem vad gäller exempelvis prioriteringar. Informationen som 
skickas mellan aktörerna är följesedlar via mail som inkommer en stund innan inleverans sker. 
Denna följesedel använder personalen för att kunna förbereda och sedan stämma av med det 
som faktiskt anlänt till företaget. Engineering har erbjudit Finishing att skicka en beställning 
om vad som är på gång, för att förvarna och underlätta deras planering. Engineering planerar 
2 veckor innan produktion, vilket gör att Finishing hade fått informationen i god tid och därav 
haft bättre koll på vad som kommer att komma. Detta erbjudande är dock något som Finishing 
tackat nej till. Det finns i dagsläget ingen integration mellan deras affärssystem så de kan inte 
den vägen se hur det andra företaget har planerat.  

4.3.3 Relation och beslutsfattande 
Intervjuerna gav svar på hur kommunikationen mellan processerna och relationen mellan 
parterna i flödet upplevs.  Relationen mellan bolagen uppfattas olika beroende på vem man 
pratar med. Personalen på Engineering som har den dagliga kontakten med Finishing beskriver 
i intervju att ”relationen är spänd”. Samtidigt beskriver chefer som har mer sporadisk kontakt 
relationen som god. De anställda som upplever relationen som spänd eller varierande tror att 
mycket beror på att när det uppstår förseningar blir det stress och svårt för båda företagen att 
klara sina leveranser, att relationen sviktar beror på båda parter. Det är enligt avdelningschef 
på Engineering ”viktigt att personer som har den dagliga kontakten försöker hålla så bra och 
god relation som möjligt, skulle större problem uppstå är det vi chefer som får gå in och agera”. 

Avdelningschefen på Engineering anser att en utmaning de har gällande produktionen och hela 
kedjan är att Engineering och Finishing arbetar på olika sätt. Engineering arbetar orderbundet 
det vill säga de producerar en hel order åt gången, Finishing arbetar mer artikelbundet och 
slutför därav inte alltid en hel Engineering order innan omställning. Det är inte alltid som 
Engineering skickar en hel order (150 stycken) till Finishing samtidigt utan man skickar de 
pallar man har färdigt vilket innebär att Finishing får varierande antal pallar varje gång. Detta 
är dock inget som påverkar deras planering, utan det enda Finishing kräver är att de skickar 
minst 9 artiklar åt gången då det är så många som ytbehandlas på samma gång. 
Referensprodukten görs i ett specialverktyg hos Finishing som bara taktar på och får de inte 
produkter tar de ut verktyget och kör andra produkter istället.” Om inte Engineering förser oss 
med produkter så drabbar det bara Engineering själva”- personal på Finishing. Personal på 
Engineering upplever att det kan vara svårt att använda sig av FiFo genom hela kedjan då de 
inte har någon kontroll på om FiFo efterföljs hos Finishing. Engineering menar på att de inte 
vet om de produkter som de levererar till Finishing är de som ställs längst bak hela tiden, vilket 
kan skapa problem. I det interna flödet hos Engineering är målet att arbeta med FiFo men en 
del personal upplever att de följs och fungerar i 50 % av fallen.  

Personal på Engineering anser också att en stor utmaning för dem gällande deras 
försörjningskedja är släpet, att de aldrig kommer ikapp gällande order. Släpet hör ihop med att 
deras kunder har möjlighet att ändra hur många produkter de vill ha och när upp till 5 dagar 
innan planerat leveransdatum, vilket gör att de behöver ställa om snabbt i produktionen och 
vissa order blir inte färdiga. Detta gör att order som från början var planerade får senareläggas 
och detta bidrar till att släp uppstår. Denna flexibilitet i produktionen är något som Engineering 
måste ha för att få fortsätta leverera till deras kunder, men det är också något som operatörerna 
på Engineering upplever som negativt eftersom det påverkar deras arbete. Speciellt om det är 
ändringar som kräver omställning av maskinerna vilket gör att Engineering snabbt hamnar 
efter och får mer släp. 

4.3.4 Responsivitet 
Engineering är underleverantörer till fordonsindustrin och har framförallt två stora kunder 
som kräver en hög leveransservice på 97–98%, därav är det viktigt att de håller en hög service 
och levererar i tid. ”Ska man leverera i vår värld som lego leverantörer så måste man rätta in sig 
i ledet och leverera i tid, punkt slut”- Avdelningschef Engineering. Detta visar på hur viktigt det 
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är för Engineering att de levererar i tid och gör att pålitligheten mellan dem och Finishing blir 
mycket viktig. Om Engineering missar att skicka med produkter i ordinarie lastbilar får de 
själva stå för det och ordna med en direkt leverans med extra frakt. Skulle det var en utrikesfrakt 
man missar kan det kosta cirka 15 000 kr extra och det är inget man budgeterar för. I och med 
de höga kraven på leveransservice ställer Engineering i sin tur motsvarande krav på sina 
underleverantörer, exempelvis Finishing. Utfallet av leveransservicen utvärderar Engineering 
en gång i månaden och ser huruvida underleverantörerna har skött sig vad gäller kvalité och 
leverans, även deras egen leveransservice gentemot kund analyseras. Engineering anser att i 
och med att produkter går iväg till en extern aktör blir dessa mer känsliga vad gäller 
leveransservice genom att de bygger minst 4 veckors extra ledtid.  

”Ledtiderna är alldeles för långa i produktionen vilket medför problem och kommer att medföra 
mer problem i framtiden om vi inte gör någonting åt det” – Avdelningschef på Engineering. Ett 
problem som uppkommer i och med att ledtiderna är långa är om man skulle upptäcka ett 
problem med ett rör måste Engineering gå igenom och kontrollera alla rör som är under 
tillverkning. Det finns då rör på lager, rör i 3 processer och på säkerhetslager. Engineering har 
alltså många operationer igång samtidigt på en enkel produkt vilket betyder att de inte tillverkar 
färdigt artiklarna utan bara trycker in dem på mellanlager och det leder till höga kostnader. 
Engineering anser som sagt att de har ett problem angående för långa ledtider i deras 
produktion och ser att det skulle krävas en ny idé om hur man hanterar detta smartast.  
Avdelningschef på Engineering anser även att ”om vi hade fått ner våra ledtider hade vi också 
kunnat få en lägre kapitalbindning, eftersom ledtider binder kapital”. Att de har långa ledtider 
och komplexa flöden med mycket halvfärdiga produkter kan påverka flera av prestationsmålen. 
Dels tid då det blir svårt att undvika variationer i ledtiderna samt kvalitét som kan påverkas 
negativt av många halvfärdiga produkter i flödet som blir liggandes. Även kostnad påverkas av 
detta då de binder mycket kapital genom hela flödet.  

”Eftersom vi oftast väljer att köra på i produktionen innan vi fått tillbaka något mätresultat kan 
det om man har otur resultera i att man har tillverkat en hel order som är fel” – operatör på 
Engineering. Operatören beskriver detta som en risk men samtidigt finns det ingen bättre 
lösning på mätningsprocessen i dagsläget som i många fall kan ses som en flaskhals. De är 
tvungna att köra på i produktionen för att inte riskera att inte kunna leverera i tid till kund.  

När det kommer till ledtiden för ytbehandlingen finns ingen avtalad tid, personal beskriver det 
som att ” 5 dagars ledtid för ytbehandling är något som sitter i väggarna”. Dessa 5 dagar är inget 
som Finishing utgår ifrån, de anser att huvudsaken är att Engineering får de produkter som de 
vill ha. Personal på Engineering anser också att det är svårt att säga en ledtid gällande 
ytbehandlingen beroende på att de skickar så mycket och varierande volymer och på grund av 
det anser dem inte heller det spela någon större roll om de klarar 5 dagar eller inte. Det viktiga 
för Engineering är att klara leveransservicen ut till kund och det löser dem genom att skicka 
prioriteringslistor. De varierande ledtiderna är något som de båda aktörerna anser beror på 
dem båda, en stor anledning är bristen på information mellan dem gällande exempelvis 
prognoser. 

De båda aktörerna anser sig inte ha något problem gällande transporten dem emellan och ser 
inte att den påverkar ledtiderna eller försörjningskedjan överlag. Båda aktörerna har möjlighet 
att skicka med alla produkter varje gång, trots att volymerna kan variera mycket. Transporten 
ses inte som något större problem för Engineering men det hade enligt avdelningschef ”varit en 
supervinst om det hade gått att direktleverera till slutkund från Finishing”. Detta för att minska 
sina transportkostnader samt miljöpåverkan och även få ner sina ledtider som förhoppningsvis 
skulle göra det lättare för Engineering att hålla sin leveransservice ut till kund 
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5 Analys 
Kapitlet analyserar insamlad empiri med hjälp av teorin. Denna analys utgår ifrån studiens 
frågeställningar. 

5.1 Hur påverkar koordineringsfaktorer en försörjningskedja med flera 
aktörer involverande? 
Enligt teorin finns det ett flertal olika koordineringsfaktorer som kan påverka en 
försörjningskedja, i denna studie identifierades ett flertal av dem och dessa presenteras i 
kommande delkapitel. De olika koordineringsfaktorerna och dess kategorier visas i Tabell 5 i 
kapitel 3.6. 

5.1.1 Ömsesidig förståelse 
Engineering och Finishing har i dagsläget inga överenskomna visioner och mål, något som 
Singh (2011) beskriver som ytterst viktigt när man har en försörjningskedja med flera aktörer 
involverade. Singh (2011) menar på att om man inte har överenskomna mål blir det lätt att man 
suboptimerar och fokuserar på sina egna mål vilket påverkar försörjningskedjan negativt. I 
dagsläget finns inga skriftliga avtal vad gäller exempelvis ledtiden mellan de olika aktörerna 
och detta resulterar i att den ena aktören inte vet vad den kan förvänta sig av den andra och på 
så vis försvårar det också utveckling av förtroendet mellan aktörerna. Singh (2011) beskriver 
vikten av att ha tillit och förtroende mellan aktörerna i försörjningskedjan för att kunna arbeta 
så effektivt som möjligt. Engineering behöver skicka prioritetslistor till Finishing för att vara 
säkra på att få hem rätt produkter i rätt tid, vilket indikerar på att det finns brist på förtroende 
mellan de båda aktörerna. Insamlade data visade även att det på vissa ställen i 
försörjningskedjan saknades förståelse för hur de olika processerna såg ut hos extern aktör 
något som Van Weele (2010) anser viktigt för att kunna skapa förståelse för varandra som i sin 
tur leder till ökat förtroende. De resterande faktorer som också ingår i ömsesidig förståelse är 
effektiv implementation av gemensamma påfyllnads och prognos beslut samt 
försörjningskedjans risk och belöning. Dessa faktorer har inte identifierats hos fokalföretaget 
och kan därmed inte inkluderas i analysen.   

5.1.2 Informationsflöde 
Informationsutbyte är något som Childerhouse och Towill (2003) beskriver som en 
nyckelfaktor för att kunna uppnå en effektiv och integrerad försörjningskedja. Personal på 
Engineering upplever informationsutbytet som bristande i många fall exempelvis då de anser 
att de inte får feedback gällande prioriteringslistorna. Anatan (2014) anser även att aktörer som 
utbyter information regelbundet och har en bra kommunikation mellan sig får en bättre 
förståelse för kundens behov och har möjlighet att besvara marknaden snabbare än den som 
inte utbyter information på ett effektivt sätt. I dagsläget sker det operativa informationsutbytet 
endast mellan två personer, Monczka, et al., (1998) anser att information kan uppfattas på 
många olika sätt det är därav av största vikt att rätt informationsutbyte sker mellan rätt 
personer hos de båda aktörerna för att det ska generera i ett bra informationsutbyte. Anatan 
(2014) beskriver också att desto mer information man utbyter med sina aktörer desto högre 
nivå av integration kan man uppnå, Engineering och Finishing utbyter endast information 
gällande prioriteringar. Insamlad empiri visade även att det inte finns någon delning av 
information relaterade till leveranser, detta då Finishing inte informerar Engineering om vad 
de producerar eller när dessa kommer levereras. Vilket i sin tur kan påverka möjligheten att 
besvara marknaden på ett effektivt sätt (Anatan, 2014). I dagsläget är Engineerings och 
Finishings affärssystem inte integrerade och detta försvårar för dem att dela relevant data dem 
emellan, Enligt Arshinder, et al., (2008) är utformningen av datadelningen en viktig faktor för 
att kunna säkerställa att aktörerna kan dela rätt information på ett effektivt sätt. I denna 
kategori ingår också faktorerna användning av IT verktyg och tekniker samt kunskapsdelning. 
Dessa faktorer har författarna inte identifierat och kommer därför inte analyseras eller 
diskuteras vidare.  

5.1.3 Relation och beslutsfattande 
Företag väljer allt oftare att köpa in tjänster av underleverantörer i form av bland annat en del 
av deras förädlingsprocess (Qi, 2011), vilket även Engineering har valt att göra och har därmed 
involverat Finishing för att ta hand om delar av deras ytbehandling. Involvering av flera aktörer 
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i försörjningskedjan möjliggör för företag att fokusera på deras huvudområde. Dock leder det 
också till att företag både har sin egen produktion och underleverantörens produktion att ta 
hänsyn till, samt sammankopplingen där emellan vilket ökar komplexiteten (Qi, 2011), något 
som Engineering har upplevt och anser försvårar deras planering. Singh (2011) anser att om 
man utvecklar långsiktiga relationer med leverantörer och kunder inom försörjningskedjan 
har det en positiv effekt på försörjningskedjan. I denna studie har författarna valt att avgränsa 
sig ifrån flödet ut till kund och därav är den delen av faktorn inget som kan analyseras. 
Långsiktiga relationer med leverantörer är något som Engineering har byggt upp med 
Finishing. Katiyar (2015) anser att en god relation mellan de olika aktörerna i en 
försörjningskedja är en nödvändighet för att överleva i det nya företagsklimatet, relationen är 
något som upplevs olika bland personal på Engineering. Personal som har den dagliga 
kontakten hos Engineering beskriver relationen som spänd, medan chefer som har en mer 
sporadisk kontakt upplever relationen som god. Detta är något som kan påverka planering och 
framtida lösningar negativt då det krävs en stark och god relation för att underlätta dessa 
aspekter (Katiyar, et al., 2015).  

En faktor som Singh inkluderar i denna kategori är gemensamma beslut gällande 
produktionsplanering i försörjningskedjan. Empirin visade att de båda aktörerna inte tar 
några gemensamma beslut gällande produktionsplanering, detta visade sig framför allt då 
aktörerna planerar sin produktion olika, Engineering planerar orderbundet medan Finishing 
planerar och producerar artikelbundet. Eftersom det inte finns några skriftliga avtal mellan 
Engineering och Finishing bidrar det också till svårigheter i produktionsplaneringen eftersom 
produktionsplaneringen utgör grunden för vilka och hur stora order företag kan åta sig 
(Gunasekaran, et al., 2001). Dessa order sammankopplas sedan med produktionsplanen för 
tillverkning av de olika produkterna med hänsyn till datum och kvantitet. För att detta ska 
fungera så effektivt som möjligt måste man arbeta med att förbättra hela planeringen i en 
försörjningskedja (Gunasekaran, et al., 2001). Planeringen har även en stor inverkan på hur väl 
en leverantör kan prestera (Cho, et al., 2012), trots detta skickas det inga prognoser aktörerna 
emellan. Planeringen har också en stor påverkan på vilken nivå av kundtillfredsställelse som 
uppnås (Cho, et al., 2012) vilket försvåras då det varken finns avtal eller prognoser mellan de 
båda företagen, samt då produktionsplaneringen utgår ifrån kundens behov och hur väl 
företagets involverade aktörer presterar (Robinson, et al., 2008). Finishing utgår ifrån kundens 
behov i detta fall Engineering och producerar endast det som Engineering efterfrågar, skulle 
det komma in produkter som inte har deadline innan några veckor framåt flyttar Finishing bort 
dessa produkter, detta sätt att arbeta gör det svårt att arbeta utifrån FiFo. FiFo som innebär att 
alla tillverkningsorder följer samma regel som säger att den order som kommer in först ska 
tillverkas först (Khaled, et al., 2004), något som Engineering försöker att använda sig av i sin 
verksamhet men ser det som ett problem eftersom de inte har någon kontroll över detta när det 
kommer till Finishing. Engineering vet alltså inte om de produkterna som de skickar till 
Forsheda är det som tillverkas först eller om det är några som står längst bak hela tiden.  

En faktor som också ingår i denna kategori är integrerad försörjningskedja, detta är enligt 
Svensson (2001) nödvändigt för att kunna uppnå individuella och gemensamma mål. Då det 
inte finns några avtalade visioner och mål försvårar detta för Engineering och Finishing att 
uppå en integrerad försörjningskedja. Hög grad av integration är något som alla 
försörjningskedjor bör sträva efter då det kan möjliggöra ökad service och produktleverans till 
sina kunder (Anatan, 2014). 

5.1.4 Responsivitet  
En faktor inom responsivitet som har kunnat identifieras är flexibilitet i produktionen, detta då 
Engineering har kapacitet att genomföra oplanerade ställ i sin produktion och anpassa dem 
efter kundens behov. Planeringen hanterar fördelningen av resurser för att utföra en rad olika 
aktiviteter (Cho, et al., 2012), planeringen för Engineering är svår att förutse eftersom deras 
planer och prognoser från kunderna ändrar sig nästintill varje dag beroende på slutkundens 
frysdagar. Singh (2011) definierar också faktorerna leverans i tid och pålitlighet i service som 
två faktorer inom denna kategori. Dessa påverkas dels av ledtiderna i försörjningskedjan som 
Engineering själva anser vara för långa och framförallt för varierande. Tersine och 
Hummingbird (1995) anser att långa ledtider vanligtvis beror på dålig planering, oacceptabel 
kvalitet eller ineffektiva arbetsflöden. Finns det möjlighet till att stabilisera eller minska sin 
ledtid resulterar det i att man kan hålla lägre säkerhetslager (Ouyang & Wu, 1997), minska sin 
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kapitalbindning och öka sin kundservice (Ben-Daya & Hariga, 2003), något som avdelningschef 
på Engineering håller med om, då de inser att deras långa ledtid medför problem och kommer 
medföra mer problem i framtiden om de inte börjar arbeta med det. Slack och Lewis (2015) 
beskriver att pålitlighet för företag är kunna leverera i överenskommen tid. Enligt empirin 
klarar Finishing oftast inte att leverera inom den förväntade ledtiden på 5 dagar, vilket kan 
påverka pålitligheten i servicen mot fokalföretaget. Sista faktorn som enligt Singh ingår i denna 
kategori är förmågan att anta processförändringar, denna faktorn kunde identifieras och 
kommer därför inte analyseras eller diskuteras vidare.  

5.1.5 Sammanfattning av analys för frågeställning 1  
I Tabell 7 beskrivs de olika koordineringsfaktorernas påverkan på den studerade 
försörjningskedjan, baserat på tidigare delkapitel i analysen. Samtliga faktorer har studerats ur 
fokalföretagets synvinkel. Pil nedåt betyder att faktorn har kunnat identifieras men 
fokalföretaget arbetar inte med det alls eller inte i tillräckligt stor utsträckning i dagsläget och 
därav påverkar det försörjningskedjan negativt. Pil uppåt illustrerar den faktor som kunnat 
identifieras men som istället har en positiv påverkan på försörjningskedjan då fokalföretaget 
arbetar kontinuerligt med detta. De raka pilarna visar att faktorerna har identifierats och har 
både en positiv och negativ påverkan beroende på hur fokalförtaget arbetar med dem. Raka 
streck symboliserar de faktorer som författarna inte har identifierat i denna studie.  
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Tabell 7, Koordineringsfaktorers påverkan på försörjningskedjan 

 

5.2 Hur påverkar koordineringsfaktorerna fokalföretagets 
prestationsmål i försörjningskedjan?  
För att kunna ta reda på hur de olika faktorerna påverkar prestationen hos fokalföretaget har 
författarna valt att utgå ifrån de olika prestationsmålen kostnad, pålitlighet, flexibilitet, kvalitét 
och tid.  

5.2.1 Kostnad 
Responsivitetsfaktorerna leverans i tid samt pålitlighet i service påverkar prestationsmålet 
kostnad i form av transportkostnader. Transportkostnader påverkas i form av att 
referensprodukten är mycket skrymmande vilket leder till låg fyllnadsgrad och många 
transporter. Aronsson och Brodin (2006) anser att företag kan öka sin effektivitet genom att 
höja fyllnadsgraden på de transporter som behöver göras. Ökar man fyllnadsgraden minskas 
effekten på miljön och det bidrar till färre transporter (Aronsson & Brodin, 2006). 
Avdelningschef på Engineering säger att ”det hade varit en supervinst om vi hade kunnat 
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direktleverera till slutkund från Finishing, detta för att minska antalet transporter vilket är 
fördelaktigt ur ett kostnads- och miljöperspektiv”. 

En annan stor kostnad som påverkas av flera koordineringsfaktorer är kapitalbindning och 
främst på grund av höga PIA värden i flödet. Denna kostnadspost är enligt Dillon (1990)  dyr 
för företag då lager kostar pengar utifrån olika aspekter vad gäller exempelvis kapitalbindning. 
Anledningen till att Engineering binder mycket kapital i PIA beror till stor del på 
koordineringsfaktorerna flexibilitet i produktionen, överenskomna visioner och mål mellan de 
olika aktörerna i försörjningskedjan samt informationsutbyte. Detta eftersom de ofta tvingas 
att prioritera om, vilket leder till att order spärras och därav finns många halvfärdiga produkter 
i flödet. Det bristande informationsutbytet och obefintliga skriftliga avtalen mellan aktörerna 
bidrar till att Engineering ofta skickar större partier än vad Finishing ska eller kan producera. 
Detta leder i sin tur till att många av Engineerings produkter lagerhålls hos Finishing till dess 
att de skickas en prioritet på dem, att hålla höga lagernivåer bidrar enligt Slack och Lewis (2015) 
till ökade kostnader för ett företag. En integrerad försörjningskedja är också något som 
påverkar kostnaden då man genom en integrerad försörjningskedja kan uppnå reduktion av 
cykeltider och lagernivåer vilket ger en positiv effekt på kostnaden (Stank , et al., 1999). 
Kostnader för ställtider är även något som uppstår av den flexibilitet som finns i produktionen. 
Cho, et al., (2012) anser att planeringen utgör grunden för vad som ska produceras, Svensson 
(2001) hävdar även att när man involverar flera aktörer krävs det att man tar hänsyn till både 
sin egen och den andre aktörens verksamhet. Detta är något som brister hos Engineering då de 
inte tar gemensamma beslut gällande produktionsplaneringen i försörjningskedjan. 
Exempelvis skickar Engineering ner en hel order till Finishing men eftersom Finishing 
producerar artikelbundet och oftast bara det som kommer på prioritetslistorna lagerhålls 
många av Engineerings halvfärdiga produkter hos Finishing vilket blir en kostnad.  

I och med de osäkra ledtiderna i försörjningskedjan leder det till att Engineering väljer att säkra 
upp med produkter på lager för att säkerställa att de kan leverera till slutkund. Att hålla höga 
lagernivåer kan anses positivt ur ett kund- och operatörsperspektiv då risken för materialbrist 
minskar samt förmågan att alltid kunna leverera till kund ökar, men det bidrar till kostnader i 
form av kapitalbindning (Dillon, 1990).  

En annan faktor som påverkar kostnaden är förtroendet mellan de olika aktörerna, enligt Singh 
är det av yttersta vikt att man har tillit och förtroende till de olika aktörerna i 
försörjningskedjan. Dock har Engineering dels på grund utav tidigare kvalitetsproblem från 
Finishing fått ett bristande förtroende och istället valt att ta hem produkterna efter 
ytbehandling för att genomföra det slutliga testet, detta bidrar till en extra transport och extra 
hantering vilket blir en kostnad för Engineering.  

5.2.2 Pålitlighet 
Slack och Lewis (2015) beskriver att pålitlighet för företag är att kunna leverera i den tid som 
är överenskommen med kunden. De varierande ledtiderna från Finishing gör att de ofta inte 
klarar av att leverera i tid, som enligt Singh (2011) är en koordineringsfaktor. Detta i sin tur 
påverkar då Engineerings prestationsmål pålitlighet då det försvårar för dem att kunna leverera 
i överenskommen tid till sina kunder.Vikten att leverera i överenskommen tid som Slack och 
Lewis (2015) nämner kan mätas genom leveranssäkerhet något som Engineering gör och 
utvärderar en gång i månaden för att se hur de ligger till och om man måste ta till åtgärder. 
Engineering hävdar att i den bransch och den positionen de har på marknaden måste de 
anpassa sig och rätta sig in i ledet vad gäller deras tuffa leveransservice krav som ställs på dem. 
Kan de inte leverera till sina kunder är de snart borta som leverantörer till dem, vilket Kumar 
och Sharman (1992) håller med om då de tror att beroende på att konkurrensen har blivit så 
tuff att klarar man inte av att leverera kommer kunderna att välja någon annan leverantör detta 
då kunderna har fått ett allt större inflytande. Vilket gör att koordineringsfaktorn flexibilitet i 
produktionen är en kritisk faktor för att kunna hantera variationen och leverera i tid.  

Koordineringsfaktorn överenskomna visioner och mål mellan aktörerna i försörjningskedjan 
är enligt Singh (2011) viktig för att skapa en samsyn inom försörjningskedjan. Då det mellan 
aktörerna inte finns några skriftliga avtal finns det inte heller någon samsyn på exempelvis hur 
lång ledtiden emellan dem är, vilket gör att det påverkar pålitligheten då man inte kan urskilja 
om leveranserna sker i tid eller inte. Informationsutbyte och delning av information 
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relaterade till leveranser är något som Anatan (2014) anser påverkar hur snabbt och väl en 
organisation kan svara upp på marknadens behov. Att informationsutbytet och delningen av 
information brister mellan de båda aktörerna påverkar därav pålitligheten eftersom det 
försvårar för aktörerna att veta hur planering och produktion ser ut hos varandra. Ökat 
informationsutbyte och delning underlättar möjligheten att öka service och leverera i tid 
eftersom förståelsen för varandra ökar och man kan få en bättre framförhållning (Anatan, 
2014). Har man en hög integration i sin försörjningskedja kan man enligt Frohlich och 
Westbrook (2001) få ut maximal prestation genom hela kedjan. För att kunna leverera i tid bör 
man ha en integrerad försörjningskedja, integrerad försörjningskedja kan uppnås genom att 
de olika aktörerna inom försörjningskedjan länkar samman de olika processerna och 
informationsflödena.  Graden av integrationen påverkar pålitligheten i form av bland annat 
leverans i tid och pålitlighet i service (Mentzer, et al., 2001). Något som Engineering gör och 
arbetar ständigt med då det krävs för att de ska överleva.  Mentzer, et al., (2001) anser även att 
det är av största vikt att bygga och underhålla långsiktiga relationer inom försörjningskedjan 
detta för att möjliggöra att på ett effektivt sätt koordinera flödet in och ut från organisationen. 
Något som Singh (2011) anser kan uppnås genom att ta gemensamma beslut gällande 
produktionsplaneringen i försörjningskedjan som då kan få en positiv effekt på pålitligheten, 
eftersom organisationer som har en lång och bra relation till varandra oftast värderar varandra 
högt. Det sker i dagsläget ingen gemensam produktionsplanering aktörerna emellan vilket då 
enligt ovanstående argument påverkar pålitligheten negativt.   

5.2.3 Tid  
Insamlade empiri visar att ledtiderna i fokalföretagets försörjningskedja inte är säkerställda 
utan varierar från pall till pall. Samtidigt är tid ett utav de viktigaste prestationsmålen för 
Engineering, detta gör det ännu mer kritiskt för dem att säkerställa och minska ledtiderna ut 
till slutkund (Slack & Lewis, 2015), därav påverkar koordineringsfaktorerna leverans i tid och 
pålitlighet i service Engineerings prestationsmål tid.  Enligt Ben-daya och Hariga (2003) bör 
man fokusera på att reducera ledtiden i den process som är mest värdeadderande i ett flöde. 
Tersine och Hummingbird (1995) påstår att långa ledtider oftast beror på dålig planering eller 
ineffektiva arbetsflöden, på grund utav de olika prioriteringarna som Engineering och Finishing 
arbetar med försvårar detta planeringen av produktionen och bidrar därmed till längre ledtider. 
Enligt Ben-Daya och Hariga (2003) kan ledtid vara en stor konkurrensfördel om man kan svara 
upp mot kundens behov snabbt, detta är något som Engineering arbetar mycket med och som 
är viktigt för dem då de har höga krav på leveransservice från sina slutkunder. Samtidigt som 
empiri visade att det inte finns några överenskomna visioner och mål mellan de olika 
aktörerna i försörjningskedjan vilket gör det svårt att säkerställa och reducera ledtiden då de 
inte vet vad som är rimligt att sträva efter. Stewart (1995) hävdar även om man kan minska eller 
säkerställa ledtiden i försörjningskedjan så kan leveranssäkerheten öka vilket skulle gynna 
Engineering. Att det inte finns gemensamma beslut gällande produktionsplanering och inte 
heller ett bra informationsutbyte eller delning av information relaterade till leveranser är 
något som påverkar prestationsmålet tid. Då de inte vet hur den andra aktörens planering ser 
ut och att det inte skickas någon information innan pallarna är på plats kan resultera i att 
ledtiden blir längre, eftersom det inte går att förbereda för någon produktion. Planeringen utgår 
ifrån kundens behov och hur väl företagets involverade aktörer presterar (Robinson, et al., 
2008). Något som Singh (2011) även anser är av ytterst vikt och har därav identifierat 
koordineringsfaktorn integrerad försörjningskedja som en faktor som påverkar 
prestationsmålet tid. Planeringen har även en stor inverkan på hur väl en leverantör kan 
prestera och vilken nivå av kundtillfredsställsels som uppnås (Cho, et al., 2012). 
Koordineringsfaktorn flexibilitet i produktionen är en viktig faktor för Engineering med tanke 
på deras kunder, denna koordineringsfaktor är även något som påverkar prestationsmålet tid 
då det kan ses som positivt att Engineering kan ställa om fort och leverera större volymer eller 
andra produkter än planerat. Kan man svara upp mot kundens behov på ett snabbt och effektivt 
sätt är det en stor konkurrensfördel (Ben-Daya & Hariga, 2003). Dock kan man också anta att 
det kan påverka ledtiden negativt för order som blir bort prioriterade och får vänta tills den 
prioriterade ordern är klar. Historiska faktorer har haft en bidragande faktor till att Engineering 
valt att ta hem och göra de sista operationerna själva istället för hos Finishing, detta har lett till 
att förtroendet dem emellan har sviktat vilket påverkar prestationsmålet tid då det blir en 
längre ledtid än om produkterna kunde direktlevereras, har man tillit och förtroende mellan 
varandra i en försörjningskedja bidrar det till en mer effektiv kedja (Singh, 2011).  
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5.2.4 Flexibilitet 
På grund av frysdagarna på order som Engineerings slutkund har, krävs det att de är flexibla i 
produktionen. Produktmixflexibilitet beskriver Slack och Lewis (2015) som förmågan att 
tillverka andra produkter än planerat, vilket är något som Engineering hanterar dagligen. Även 
förmågan att på kort tid kunna öka eller minska produktions-leveransvolymerna som Slack och 
Lewis (2015) benämner volymflexibilitet är något som Engineering måste hantera ofta för att 
upprätthålla. Detta resulterar i att koordineringsfaktorn flexibilitet i produktionen är en av de 
faktorer som påverkar försörjningskedjans flexibilitet. Att de inte tar några gemensamma 
beslut gällande produktionsplaneringen i försörjningskedjan leder också till att flexibiliteten 
påverkas då Finishing hela tiden får rätta sin produktion utefter vad Engineering skickar vilket 
leder till att det blir många ställ för dem då de inte har möjlighet att planera sin produktion på 
ett bra sätt. Vilket enligt Lyu, et al.,  (2010) påverkar kostnaden negativt. En ökad integrerad 
försörjningskedja är även något som påverkar flexibiliteten i en organisation, då det går att 
vara mer flexibla och ställa om snabbare om försörjningskedjan är integrerad (Slack & Lewis, 
2015).  

5.2.5 Kvalitét 
Engineering har hög flexibilitet i produktionen och kan snabbt ställa om vilket resulterar i att 
det på flera ställen i flödet finns pallar med halvfärdiga produkter, något som enligt Dillon 
(1990) kan bidra till svårigheter i att säkerställa kvalitén på produkterna. Att det inte finns 
några överenskomna visioner och mål kan också komma att påverka kvalitén då man riskerar 
att aktörerna inte har en samsyn vad gäller kvalitén utan de båda aktörerna kan sätta upp egna 
mål vad gäller kvalité (Singh, 2011). Koordineringsfaktorn integrerad försörjningskedja är 
också något som påverkar kvalité då hög grad av integration i försörjningskedjan kan 
möjliggöra ökad service till sina kunder (Anatan, 2014), något som Slack och Lewis (2015) anser 
kan vara kvalité. Engineering anser sig ha problem med långa ledtider, vilket kan komma att 
påverka kvalitén. Ifall man skulle upptäcka ett fel på en produkt måste Engineering gå igenom 
och kontrollera alla rör som är under tillverkning, vilket blir många då det är flera operationer 
igång samtidigt på en relativt enkel produkt. Engineering har även haft svårt att säkerställa 
kvalitén då deras produktionsprocess mätning är en flaskhals för dem och att de ibland inte 
hinner vänta på att få tillbaka resultatet utan måste köra på, detta ledde exempelvis till att de 
nyligen fick kassera 100 stycken artiklar som hade hunnit produceras i väntan på resultatet som 
denna gången tyvärr var att artiklarna inte godkändes.   

5.2.6 Sammanfattning av analys för frågeställning 2  
Författarna har i denna studie kunnat identifiera att de olika koordineringsfaktorerna påverkar 
olika prestationsmål. En presentation av vilka prestationsmål som påverkas av de olika 
koordineringsfaktorerna presenteras i Tabell 8.  
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Tabell 8, Koordineringsfaktorernas påverkan på prestationsmålen 
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Förtroende utveckling mellan aktörer inom försörjningskedjan  Kostnad & Tid  

Överenskomna visioner och mål mellan de olika aktörerna i 
försörjningskedjan 

Kostnad, Pålitlighet, Kvalité & Tid  

Försörjningskedjans risk/belöning  

Effektiv implementation av gemensamma påfyllnads och 
prognos beslut 
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Informationsutbyte  Kostnad, Pålitlighet & Tid  

Användning av IT verktyg och tekniker   

Inventeringsspårning inom försörjningskedjan  

Delning av information relaterade till inköp och leveranser Pålitlighet & Tid  

Kunskapsdelning  

Utforma datadelning    
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Långsiktiga relationer med kunder  

Långsiktiga relationer med leverantörer Pålitlighet   

Gemensamma beslut gällande produktionsplanering i 
försörjningskedjan 

Kostnad, Pålitlighet, Flexibilitet & 
Tid 

Integrerade försörjningskedjor  Kostnad, Pålitlighet, Flexibilitet, 
Kvalité & Tid  

Logistiskt synkroniserade   

Rationalisering av leverantörer  
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 Flexibilitet i produktionen Kostnad, Pålitlighet, Flexibilitet, 

Kvalité & Tid 

Leverans i tid Kostnad, Pålitlighet & Tid 

Pålitlighet i service Kostnad, Pålitlighet & Tid 

Förmågan att anta processförändringar  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer följt av en metoddiskussion. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studien har utgått ifrån Singhs (2011) sammanställning av koordineringsfaktorer då författarna 
ansåg det vara faktorer som omfattar hela försörjningskedjan. En viktig aspekt för att 
koordineringsfaktorerna fick utgöra grunden för studien var att de sammanställts utifrån flera 
olika vetenskapliga artiklar som alla ansåg att de har en påverkan på försörjningskedjan vilket 
då stärker studiens trovärdighet. Att just dessa koordineringsfaktorer använts är något som kan 
påverkat studiens resultat då det finns risk för att någon annan faktor har missats. 

En annan aspekt gällande koordineringsfaktorerna är att de alla vävs in lite i varandra, vilket 
kan ha påverkat kategoriseringen av dem. Faktorer inom responsivitet kategorin och 
prestationsmål är tätt sammankopplade exempelvis pålitlighet och leverans i tid. Då pålitlighet 
enligt Slack och Lewis (2015) definieras som leverans i tid. Detta kan ses som en påverkan för 
studiens resultat då det blir undermedvetet uppenbart att de påverkar varandra på grund av 
deras vokabulära likheter, det har därav varit av yttersta vikt att gå utgå ifrån frågeställningarna 
och se om de påverkar och i så fall hur. 

En försörjningskedja blir allt mer komplex när flera aktörer är involverade (Svensson, 2001), 
vilket bidrar till att organisationer måste organisera och koordinera aktiviteterna emellan 
aktörerna för att kunna arbeta effektivt (Singh, 2011). Något som även framkom ur studien där 
koordineringsfaktorn integrerad försörjningskedja tillhörande kategorin relation och 
beslutsfattande, var den faktorn som påverkade kedjan mest. Detta på grund av att en 
integrerad försörjningskedja underlättar och skapar en mer effektiv kedja (Mentzer, et al., 
2001). En mer integrerad och effektiv försörjningskedja gör att man kan få ut maximal 
prestation ur sin kedja (Frohlich & Westbrook, 2001) vilket påverkar alla prestationsmål 
positivt. Koordineringsfaktorn överenskomna visioner och mål mellan de olika aktörerna i 
försörjningskedjan visade sig också ha en betydande effekt på prestationsmålen vad gäller 
kostnad, pålitlighet, tid och kvalité. Att sträva efter samma mål är även något som Anatan 
(2014) anser viktigt inom en försörjningskedja. Koordineringsfaktorn gemensamma beslut 
gällande produktionsplanering är även det en faktor som påverkar flertalet av 
prestationsmålen, då produktionsplanering för en försörjningskedja utgör grunden för vilka 
order man kan åta sig och sammankopplar sedan produktionsplanen med kvantiteter och 
datum (Gunasekaran, et al., 2001). Utifrån detta anser författarna att dessa 
koordineringsfaktorer är de som företag behöver fokusera och arbeta med mest då det har en 
stor inverkan på hela försörjningskedjan.   

Analysen visar på intressanta samband där informationsutbyte och relation emellan aktörerna 
verkar påverka prestationsmålen för den studerade kedjan extra mycket. Informationsutbytet 
överlag mellan de båda aktörerna är i många fall bristfällig. Vilket författarna tror även hänger 
ihop med de långa ledtiderna, då det inte finns någon information eller kommunikation 
aktörerna emellan gällande produktionsplaneringen. Författarna anser att det hade underlättat 
om man skapade någon form av avtal sinsemellan för att få tydliga informationsflöden där alla 
vet vem som kommunicerar med vem för att undvika informella informationsflöden. Dessa 
avtal hade också kunnat innehålla information om överenskommen ledtid i försörjningskedjan 
samt hur stora volymer de kan förvänta sig av varandra. En annan faktor som framkom under 
studien som påverkar informationsflödet negativt är att det inte skickas några prognoser eller 
planer mellan aktörerna, vilket kan göra de svårt att hålla leveranssäkerheten. För att undvika 
detta så skickar dem prioritetslistor som deras enda information mellan varandra vilket har lett 
till att det uppstår mycket stress som påverkar försörjningskedjan negativt.  

Relationen mellan de olika aktörerna uppfattas olika beroende på vem man pratar med, det 
finns inte en tydlig samsyn på hur den ser ut i dagsläget. Anledningen till att vissa uppfattar 
relationen som spänd tror de anställda beror på stressen som uppstår med prioriteringarna och 
släpet som hela tiden finns. Författarna tror att även här kunde det underlätta om man hade 
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någon form av avtal mellan aktörerna, detta för att skapa en standard där alla vet vad som kan 
förväntas av varandra.  

Insamlad data visade att transporten mellan aktörerna alltid går bestämda dagar varje vecka, 
trots mycket varierat antal pallar så blir lastbilen aldrig full. Detta borde betyda att 
fyllnadsgraden inte är så hög på de flesta turerna. Låg fyllnadsgrad och skrymmande gods 
påverkar både miljön, kostnaden och effektiviteten i flödet negativt.  

Något som har identifierats i studien är att fokal företaget snabbt kan svara upp mot kund trots 
stora variationer tätt inpå planerad leverans. En ändring i planen resulterar i att de i 
produktionen får göra ett akutställ, detta för att inte riskera att inte kunna leverera till slutkund. 
Författarna har diskuterat om detta är något som kan ses som etiskt korrekt mot operatörerna 
då de i intervjuer berättat att de inte uppskattar dessa ändringar eftersom det försvårar deras 
arbete samt påverkar dem negativ då de inte vet vad de ska göra när det kommer till jobbet. En 
annan etisk aspekt som författarna har diskuterat är prioriteringslistorna där fokal företaget 
förväntar sig att underleverantören ska rätta sin produktion efter dem.  

Ledtiden genom försörjningskedjan är lång och varierar en del vilket påverkar alla 
prestationsmål negativt. Författarna har framför allt diskuterat påverkan på prestationsmålet 
kostnad då de varierande ledtiderna leder till mycket produkter i mellanlager vilket bidrar till 
ett högt PIA värde. En tanke som författarna har haft om varför ledtiden är så lång är på grund 
av kundernas varierande behov och frysdagar. Författarna tror även att en gemensam planering 
inom försörjningskedjan hade minskat ledtiderna och dess variationer.  

6.2 Implikationer 
Studien är av deduktiv ansats och framställer ingen ny teori, därav blir den teoretiska 
konsekvensen av denna studie att författarna belyser redan befintlig teori. Denna teori har 
sedan applicerats på ett fallföretag där teorin har jämförts och analyserats mot insamlad empiri. 
Det leder till att studien kan komma att få praktiska konsekvenser i form av att andra 
organisationer kan använda studien som diskussionsunderlag för utveckling av sin egen 
organisation. Andra organisationer som arbetar med prestationsmål kan använda sig av 
studiens resultat för att kunna se vilka koordineringsfaktorer som påverkar de prestationsmål 
som de konkurrerar med. Framför allt se hur de påverkar och vilka man bör fokusera på då 
prestationsmål ofta ses som ”trade-offs” på grund av att de även konkurrerar med varandra 
(Slack, et al., 2001). En viktig aspekt att ta hänsyn till för organisationer är att vissa 
koordineringsfaktorer är tätt kopplade med vissa prestationsmål det är då viktigt att framför 
allt se hur de påverkar och inte utgå ifrån att de påverkar varandra baserat på deras vokabulär 
likheter.  

6.3 Metoddiskussion 
Genom att följa den tidsplan som upprättats har studien kunnat utföras på ett strukturerat sätt. 
Metoden som valdes för studien var fallstudie och författarna anser fortfarande detta som ett 
bra metodval eftersom det är en lämplig metod för att studera och analysera processer och 
flöden. Författarna anser att de genomgående under studien kunnat bibehålla en neutral 
synvinkel och inte låtits påverkas av de olika aktörerna. Intervjuerna och observationerna som 
genomförts under studien resulterade i relevant data och författarna anser sig ha fått svar på 
sina frågor. Samtliga intervjuer transkriberades direkt efter intervjuerna vilket stärker 
trovärdigheten då risken att misstolka svaren minimeras. Dock har författarna endast 
genomfört semistrukturerade intervjuer vilket gör det svårt att upprepa studien. Författarna 
anser att de skulle ha skickat intervjufrågorna i förhand till intervjuobjekten, så att de kunnat 
förbereda sig mer för att på så sätt kunna besvara alla frågor på ett bättre sätt. Eftersom flera 
av intervjuerna har handlat om relationer kan det finnas en risk att vissa inte vågat vara helt 
ärliga eftersom det handlar om deras arbetsplats och kollegor, detta är något som författarna 
hela tiden har fått ha i åtanke.  

När det kommer till observationerna där ledtiderna i flödet skulle säkerställs och analyseras så 
önskar författarna att det funnits mer tid. Det hade varit bra att köra en testomgång för att 
kunna se om någon instruktion på lapparna saknades eller hade kunnat förtydligas. Resterande 
observationer gjordes för att besvara studiens frågeställningar och därmed identifiera faktorer, 
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en del faktorer är av mjukare karaktär exempelvis relationer som är svårt att observera under 
en så pass kort tid så har data kompletterats med intervjuer, vilket har bidragit till att studiens 
trovärdighet har stärkts.  

Tanken med författarnas dokumentstudier var att studera avtalen mellan de olika aktörerna 
samt arbetsbeskrivningar för de berörda processerna. Dock framkom det att det i dagsläget inte 
finns några skriftliga avtal mellan aktörerna vilket ledde till att detta inte kunde genomföras. 
Arbetsbeskrivningarna gav information om ställtider och processtider, dock anser författarna i 
efterhand att den data som detta genererade i var överflödig och dokumentstudierna ses därför 
som en onödig insamlingsteknik i denna studie.  

De koordineringsfaktorer som studien grundar sig på var faktorer som författarna identifierade 
sent i arbetsprocessen. Det kan ha genererat i att faktorer som inte identifierades hos 
fokalföretaget inte gjorde det på grund av att författarna i början av sin empiriinsamling inte 
utgick ifrån koordineringsfaktorerna, vilket kan ha påverkat studiens resultat 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån studiens resultat och syfte ”att undersöka hur interaktionen mellan aktörer i en 
försörjningskedja påverkar prestationsmålen hos fokalföretaget” har författarna kunnat dra 
nedanstående slutsatser.  

- Integrerad försörjningskedja är den faktor som påverkar samtliga prestationsmål, därav är 
det av yttersta vikt att arbeta med detta för att uppnå sina prestationsmål och bli så 
konkurrenskraftiga som möjligt.  

- Koordineringsfaktorn överenskomna visioner och mål påverkar fyra av fem prestationsmål 
så denna faktorn ses som viktig och därav bör man ha skriftliga avtal mellan aktörerna för att 
skapa gemensamma visioner och mål samt för att undvika suboptimering.  

Utifrån dessa slutsatser vill författarna rekommendera företag att upprätta skriftliga avtal 
mellan sina aktörer, detta bör exempelvis inkludera överenskomna ledtider och volymer. 
Författarna anser att detta skulle leda till en mer utjämnad produktion och minimera 
variationer i ledtid och på så sätt kunna stärka försörjningskedjans prestationsmål. Avtalet bör 
också inkludera någon form av standard vad gäller informationsutbyte, detta för att skapa ett 
effektivt informationsutbyte. 

6.5 Vidare forskning 
Studien visade att en viktig koordineringsfaktor är relationen, det hade därför varit intressant 
att studera den mer noggrant. Speciellt se över om relationen påverkas när företag verkar inom 
samma koncern, eller om man kan se samma påverkan mellan aktörer oavsett om man befinner 
sig i samma koncern eller inte.  

Ett annat område som författarna anser intressant att studera vidare är transporten. Se över 
om det blir mer lönsamt för företag att boka transporten mer sällan eller på andra tider för att 
öka fyllnadsgraden utan att det påverkar andra viktiga prestationsmål negativt.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Exempel på intervjuguide 

Befattning: Produktionschef 
Datum:  

Hur skulle du beskriva Proton Engineering? 
Vad innefattar din roll på företaget? 
Hur arbetar ni med prestationsmål?  
Hur värderar ni prestationsmålen, kvalité, tid, pålitlighet, kostnad och flexibilitet?  
 
Produktionsflödet 

- Hur ser produktionsflödet ut vad gäller vår referensprodukt? 
- Vad använder ni för produktionsstrategi? 
- Vad anser du vara den största utmaningen med er produktion? 

Underleverantörer 

- Hur många underleverantörer av ytbehandling har ni? 
- Hur ser relationen ut mellan er och era underleverantörer (ytbehandlare)? 
- Hur kommunicerar ni med era underleverantörer (ytbehandlare)? 

Proton Finishing, Forsheda 

- Hur ser relationen ut mellan er och Proton Finishing, Forsheda? 
- Hur kommunicerar ni och vilka är det som kommunicerar med varandra? 
- Finns det några skriftliga avtal mellan er och Proton Finishing, Forsheda? 
- Vilken anser du vara största skillnaden mellan Proton Finishing Forsheda jämfört med andra 
underleverantörer? 
- Skickas alla produkter tillbaka till Engineering efter att de varit på ytbehandling i Forsheda? 
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                   Bilaga 2: Lapp för kartläggning av flödet  

Vänligen fyll i denna lapp INNAN ni påbörjar denna pall, se exempel 
nedan för beskrivning av hur den ska fyllas i. Glöm ej skicka med 
lappen i plast-fickan när pallen är klar.  

OBS!! Plastfickan ska fästas på utsidan av pallen! 

 

 

Exempel: 

Operation 3870: Montering/Svetsning  

Antal komponenter (per pall): 150st 

Starttid: 9:15, 2017-03-30 

Sluttid: 9:45, 2017-03-30 

 

Operation 3870: Montering/svetsning 

Antal komponenter (per pall):  

Starttid:  

Sluttid:  

 

Mätning 1:a bit  

Starttid:  

Sluttid:  

Mätning sista bit  

Starttid:  

Sluttid  
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Utleverans till Finishing:  

Antal komponenter (per pall):  

Tidpunkt:  

 

Godsmottagning Finishing:  

Antal komponenter (per pall):  

Tidpunkt:  

 

 

 

Operation 4911 (Häng 2): Ytbehandling 

Antal komponenter (per pall):  

Starttid:  

Sluttid:  

 

Utleverans till Engineering:  

Antal komponenter (per pall):  

Tidpunkt:  

 

Godsmottagning Engineering:  

Antal komponenter (per pall):  

Tidpunkt:  
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Renhetstest 1:a bit  

Starttid:  

Sluttid:  

 

Operation 3899+6020: Slutmontering + Etikett 

Antal komponenter (per pall):  

Starttid:  

Sluttid:  

 

  



Bilagor 

48 

 

Bilaga 3: Beskrivning av symboler i 
värdeflödeskartan  

 

Lagerpunkt  

 

Tryckande flöde 

 

Dragande flöde              

 

Elektroniskt  
informationsflöde  

 

Företag 

 

 

Operation 

 

 

Transport  
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Bilaga 4: Sammanställda ledtider 

 


