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Sammanfattning 

 

Problem:  Möbelbranschen präglas av en allt hårdare konkurrens såväl mellan 
enskilda producenter som mellan hela försörjningskedjor. Dessutom 
tenderar kundernas krav att bli allt högre när det gäller leveransser-
vice. Hur kan inhemska aktörer stärka sin position gentemot sina ut-
ländska konkurrenter som har lägre kostnadsnivåer. För att bli en 
starkare aktör gäller det att förbättra de faktorer som går att påverka.    

Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur ledtider och leverans-
precision kan förändras så att Svenska Möbels konkurrenskraft 
stärks. Vi avser att undersöka företagets relationer med kunder och 
leverantörer i försörjningskedjans närmsta led samt Svenska Möbels 
interna material- och informationsflöden för att identifiera faktorer 
som påverkar ledtid och leveransprecision.  

Metod: För att identifiera förbättringsområden i Svenska Möbels försörj-
ningskedja tillämpades en kvalitativ studie baserad på intervjuer, ob-
servationer och kartläggningar. Detta har legat tillgrund för det em-
piriska materialet som tillsammans med teoriavsnittet utgör resulta-
tet i analysen. Avslutningsvis formulerar vi några slutsatser med ana-
lysen som grund. 

 Slutsatser: Det verkar finnas förbättringspotential i relationerna mellan försörj-
ningskedjans aktörer. Genom närmare samarbeten och förståelse för 
varandras situationer borde konkurrenskraften kunna stärkas gällan-
de faktorer som ledtider och leveransprecision.  

 En annan slutsats är att företaget bör använda sig av sitt affärssy-
stem i högre utsträckning vid såväl planering av produktion som vid 
återrapportering och kontroll av orderstatus.  

 Ledtider kan reduceras genom ett förändrat transportupplägg från 
vissa leverantörer och branschen verkar ha en inbyggd flexibilitet 
när det gäller ledtider.    
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Abstract  

 

Problem: The furniture industry is characterized by an increasing competition 
between the companies as well as whole supply chains. The custom-
ers are also more demanding and hard to satisfy, especially accord-
ing to delivery reliability and delivery lead-time. How can the do-
mestic companies meet the competition from foreign competitors 
and become a stronger player in the market. 

Purpose: The purpose of this thesis is to find the possible improvement areas 
in the company as well as in the supply chain with focus on delivery 
lead-time and delivery reliability. With this knowledge in our mind 
we will state some suggestions to improve the actual situation. 

Method: To identify the improvement areas we have used a qualitative study. 
The study is based on interviews, observations and mapping. Focus 
is on the focal company and their most important customers and 
suppliers. This material is later used as a starting point in our analy-
sis where we compare it with our theoretical framework. Finally the 
analysis ends up in our conclusions. 

Conclusions: There seems to be some potential improvements that can be made 
in the supply chain and in the relations between the actors. For ex-
ample can this be done through closer relationships and understand-
ing of each others needs and situations. This will probably result in a 
more competitive supply chain and hopefully more satisfied end 
customers.   

 Another conclusion is that the focal company should use their in-
formation system in a much extended way than today. This is most 
relevant in the planning of the production and delivering the status 
of a proceeding order.  

 Lead-time reduction can be made with another logistical approach, 
especially in the relations with some suppliers. The market as a 
whole seems to have an embedded flexibility according to the lead-
times.   
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1 Bakgrund 

I detta kapitel ger vi en inblick i möbelindustrin i Småland samt en kort bakgrund till Svenska Möbel. 
Vidare för vi en problemdiskussion som sedan mynnar ut i uppsatsens syfte. Avslutningsvis tar vi upp 
uppsatsens avgränsningar samt visar dess disposition. 

1.1  Allmänt om möbelindustrin i Småland 

Möbelindustrin i Småland har traditioner långt bak i tiden där tillgången på skog har varit 
av stor betydelse för branschens utveckling. Andra orsaker till att Småland och då främst 
sydsvenska höglandet har haft en betydande roll är bland annat dess geografiska läge, mitt 
emellan de tre storstadsregionerna samt regionens infrastruktur och då företrädesvis järn-
vägens utbredning (Vaggeryd, 2002).  

Möbelindustrin bestod inledningsvis mestadels av småföretag som präglades av ett stort 
hantverkskunnande. Från mitten av 1900-talet och framåt konsoliderades branschen och 
antalet aktörer blev successivt färre och större. Produktivitetsökningen i möbelindustrin var 
lägre än i övriga industrin och detta hade sin orsak i en låg grad av produktspecialisering 
och outvecklade relationer med leverantörer. Konsolideringstrenden har fortsatt under se-
nare delen av 1900-talet och en annan tydlig tendens är att exportandelen har ökat. Det 
finns trots denna utveckling fortfarande ett stort antal småföretag kvar i de traditionella 
möbeldistrikten (Brege, Milewski & Berglund, 2001). 

Idag karaktäriseras branschen av att en tiondel av företagen står för 60 procent av den tota-
la omsättningen, dessa aktörer använder sig av modern produktionsteknologi och storskalig 
tillverkning. Branschen innehåller flera led av tillverkare, vilket innebär att företagen är kun-
der och leverantörer till varandra. Omsättningen i branschen var år 2000 17,5 miljarder 
svenska kronor. En tydlig tendens var runt millennieskiftet att importen ökade främst gäl-
lande komponenter och råvaror för vidare förädling. Företagen agerar på två huvudmark-
nader, där den ena är marknaden för hemmöbler och den andra är möbler för offentliga 
marknaden. Dessa två skiljer sig åt bland annat genom de krav som kunderna har på pro-
dukterna och distributionskanalerna. De viktigaste konkurrensfaktorerna i branschen är 
produktkvalitet, pris och leveranstid. Brege et al. (2001) skriver att det är de storskaliga 
producenterna, kontorsmöbeltillverkarna och sängtillverkarna, som visar bäst lönsamhet 
medan de mindre mer hantverksmässiga tillverkarna visar en svag lönsamhet. För de sist-
nämnda företagen finns det två utvecklingsinriktningar som enligt författarna är möjliga 
vägar för att öka lönsamheten, de är antingen specialisering inom sitt segment eller expan-
sion för att nå skalfördelar (Brege et al, 2001). 

IKEA: s roll i möbelindustrin är betydande vilket visar sig extra tydligt när det gäller stor-
skalig produktion av framförallt hemmöbler såsom sängar och planmöbler. Denna leveran-
törsgrupp står för 25 procent av den totala omsättningen i möbelindustrin (Brege et al 
2001).      

I Bodafors började man tidigt att tillverka takstickor och denna produktion utökades senare 
med tillverkning av pinnstolar. Denna tillverkning hade stor framgång och kompletterades 
senare med andra typer av möbler. På 1920-talet slogs ett 10-tal möbelföretag samman till 
AB Svenska Möbelfabrikerna på initiativ av Aron Ljunggren 
(http://www.svenskamobel.se, 051216). Under mitten av 1950-talet övertogs företaget av 
Facit från Åtvidaberg som strax därefter byggde de lokaler där företaget huserar idag. Un-
gefär ett decennium efter Facits intåg såldes företaget till Dux som 1987 sålde verksamhe-
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ten vidare till två privatpersoner (http://www.martela.se, 051005). De bytte därefter namn 
på verksamheten till Morgana Kontorsmöbler som 1990-1991 blev uppköpt av finska Mar-
tela.  

1.2  Företagsbeskrivning - Svenska Möbel AB, Bodafors 

Svenska Möbel bildades 1994 när deras dåvarande ägare Martela beslutade sig för att inte 
producera egna möbler utan att leja ut det arbetet, maskinparken blev då överflödig och 
såldes till Anders Borefur och Stefan Fogelberg. Därmed var dagens Svenska Möbel AB 
etablerat. Företagets verksamhet består av två grenar där det ena är legotillverkning och det 
andra är tillverkning av glas- och väggpartier under det egna varunamnet Morgana. Lego-
tillverkning sker av möbeldetaljer och komponenter för byggämnen i möbler. Morganade-
len står för ungefär ena hälften av omsättningen och legotillverkningen för den andra. Kun-
derna är exempelvis byggbolag, kontorsmöbeltillverkare, butiksinredningsföretag samt bad-
rums- och hemmöbeltillverkare, i Sverige såväl som i utlandet.  

Kundernas krav blir allt högre gällande faktorer som korta leveranstider och leveranspreci-
sion och branschen präglas av en allt hårdare konkurrens. För att möta detta vill företaget 
undersöka möjligheter till att förbättra sina relationer och stärka sin konkurrenskraft inom 
olika områden. Företaget har egna idéer om hur detta skall gå till exempelvis genom att 
förkorta sina leveransledtider, öka leveransprecisionen samt förändra sin produktionsstyr-
ning. Företagets ledtider är idag sex till åtta veckor, varav materialanskaffning utgör hälften 
och resterande delen är produktionsledtid.  

1.3  Problemdiskussion 

Följande problemformulering har tagits fram tillsammans med Svenska Möbels VD Stefan Fogelberg.  

Problemet med att stärka sin konkurrenskraft involverar mer än den egna tillverkningen, en 
stor del av de faktorer som påverkar detta är relaterat till övriga aktörer i försörjningsked-
jan. Därför är det viktigt att se vad leverantörerna har för betydelse och vad som eventuellt 
kan göras för att förbättra situationen. Ett problem är att marknaden och kundernas krav 
förändras över tiden vilket ställer nya krav på Svenska Möbel och dess leverantörer. Svens-
ka Möbel upplever idag att det är ledtiderna och leveransprecision som är de största pro-
blemen men har ingen uppdaterad information om vad kunderna egentligen efterfrågar.  

För att kunna utnyttja information som erhålls från kunder och leverantörer gäller det att 
på ett effektivt sätt sprida denna till interna och externa intressenter. Företaget har idag vis-
sa problem med att delge information såväl ut till kunder som internt. Dessa problem resul-
terar i en lägre grad av leveransservice och svårigheter vid orderhantering.  

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur ledtider och leveransprecision kan förändras så 
att Svenska Möbels konkurrenskraft stärks. Vi avser att undersöka företagets relationer 
med kunder och leverantörer i försörjningskedjans närmsta led samt Svenska Möbels inter-
na material- och informationsflöden för att identifiera faktorer som påverkar ledtid och le-
veransprecision.  
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1.5  Avgränsningar 

Vi koncentrerar oss på den del av företagets verksamhet som innefattar legotillverkningen 
av möbler och Morganadelen behandlas därför ej i detta arbete. Vår studie kommer att in-
nefatta Svenska Möbel och ett led uppströms och nedströms i försörjningskedjan. Vår stu-
die innefattar en kartläggning som ger en övergripande bild av hur flödet och processerna 
fungerar och går därmed inte in på detaljnivå.  

1.6  Uppsatsens disposition 

Vi har gjort en modell för att visa grafiskt hur uppsatsen är uppbyggd.  

 

 

Figur 1-1 Uppsatsens disposition 

Inledningen ger en bakgrund till problemet och uppsatsens syfte. Metodkapitlet tar upp 
några av de olika förhållningssätt som finns att tillgå vid ett vetenskapligt arbete samt vårt 
tillvägagångssätt. I vårt teorikapitel tar vi upp de olika teorier som vi finner relevanta i för-
hållande till uppsatsens syfte och den bakomliggande problemdiskussionen. Därefter redo-
visar vi våra empiriska resultat och utifrån dessa och teorin analyserar vi sedan vårt materi-
al. Avslutningsvis formulerar vi några slutsatser och tar upp några reflektioner samt förslag 
till vidare forskning.   
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2 Metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt metodval och tar upp några olika förhållningssätt som finns i litteraturen. 
Vi avslutar kapitlet med att reflektera över arbetets tillförlitlighet och vilken kritik som kan vara befogad 
gällande metoden samt summerar hur vi gått tillväga i arbetet.   

2.1  Val av företag 

Genom skolan och dess förbindelse med intresseorganisationen Nässjö Näringsliv AB fick 
vi kontakt med deras projektledare Peter Syrén. Genom diskussioner med honom där vår 
bakgrund, utbildning och intresse jämfördes med olika projekt fick vi ett förslag om ett 
lämpligt projekt på Svenska Möbel i Bodafors. Vi tog sedan kontakt med företaget och 
hade en inledande diskussion om projektet. Tillsammans fann vi att arbetet kunde passa 
båda parter och arbetet inleddes i september 2005.  

För att genomföra denna studie där vi vill titta på hur ledtider och leveransprecision påver-
kar företagets konkurrenskraft kom vi överens om att studien skulle omfatta, utöver Svens-
ka Möbel, även de viktigaste kunderna och leverantörerna i försörjningskedjans första led. 
Detta upplägg valdes för att inköp och materialanskaffning hos leverantörerna står för en 
betydande del av den ledtid som företaget har idag. Svenska Möbels egen produktion och 
relaterade funktioner undersöker vi för att se hur pass väl produktionen stödjer kundernas 
krav och önskemål.  

2.2  Vetenskapliga förhållningssätt 

Patel och Davidson (1994) nämner två vetenskapliga förhållningssätt som de anser är av 
stor vikt vid forskning. De är positivismen och hermeneutiken, den indelningen styrks även 
av Wallén (1996).  

Positivism innebär att ett påstående är sant om det kan beskrivas i verkligheten, vilket bety-
der att känslor och värderingar inte hör hemma inom denna lära (Wallén, 1996). Patel och 
Tebelius (1987) menar vidare att forskning som utförs inom den positivistiska synen skall 
vara objektiv och inte innehålla irrelevanta omständigheter. Patel och Davidson (1994) 
hävdar att forskarens ståndpunkt skall utöver objektiv även vara logisk och analytisk.  

Hermeneutik karaktäriseras av att forskaren använder sig av egna erfarenheter och värde-
ringar för att tolka och förstå verkligheten (Patel & Tebelius, 1987; Lundahl & Skärvad, 
1992). En hermeneutiker är en del av det område som studeras och har därför en subjektiv 
bild (Patel & Davidson, 1994). Forskaren med en hermeneutisk angreppsvinkel försöker till 
skillnad mot positivisten att se helheten i stället för de olika delarna separat. Alvesson och 
Sköldeberg (1994) menar att delarna endast kan förstås genom att helheten studeras. 

Vårt arbete bygger på hermeneutik där våra erfarenheter och värderingar har inflytande 
över det studerade ämnet och vi försöker finna en helhetsbild av verksamheten och relatio-
nerna.  

2.3  Deduktiv respektive induktiv metod 

Det finns två huvudsakliga sätt att genomföra ett teoretiskt arbete. De är deduktiv respekti-
ve induktiv metod. Enligt Patel och Davidson (1994) karakteriseras en deduktiv metod av 
att först bearbetas befintliga teorier och därefter appliceras och prövas dessa på en verklig 
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situation. Lundahl och Skärvad (1992) menar att den deduktiva forskningsansatsen gör det 
möjligt att göra antaganden om en befintlig företeelse utifrån teorin. 

Induktiv metod innebär att en teori skapas utifrån en verklig situation och att undersök-
ningen inte är förankrad i någon tidigare etablerad teoretisk ansats (Patel & Davidson, 
1994). Lundahl och Skärvad (1992) skriver att teorin tas fram för att beskriva verkligheten. 

Vår forskningsansats är baserad på den induktiva metoden och vi utgår ifrån ett specifikt 
problem därmed är det svårt att använda en deduktiv metod. Utifrån problemet bearbetas 
sedan teorier inom relevanta ämnesområden där vi hoppas finna svar genom att analysera 
vår empiri med befintliga teorier.    

2.4  Undersökningens karaktär 

En undersökning kan indelas i kvalitativ och kvantitativ studie. En kvalitativ studie innebär 
att undersökningarna baseras på slutsatser utifrån så kallad mjuk data såsom attityder, åsik-
ter och värderingar. Kvantitativ data kan vara exempelvis statistik (Lundahl & Skärvad, 
1992). Vi tillämpar en kvalitativ studie då vi tycker att den ger oss en bättre förståelse för 
hur verksamheten är uppbyggd och fungerar. I vår kvalitativa studie har vi främst använt 
oss av intervjuer som vi har gjort med nyckelpersoner. Utöver de gjorda intervjuerna har vi 
använt oss av våra egna erfarenheter, kunskaper och värderingar där vi försökt nå förståelse 
och identifiera förbättringsområden i den befintliga verksamheten. Utöver intervjuunderla-
get har vi gjort betraktande observationer och kartläggningar för att ytterligare öka förståel-
sen av verksamheten och relaterade flöden.  

2.5  Metod för datainsamling 

För att samla information finns det ett flertal olika metoder. De kan vara intervjuer, mät-
ningar, observationer, genomgång av statistiskt material, enkäter, fallstudier och kartlägg-
ningar (Lundahl & Skärvad, 1992). Vårt tillvägagångssätt för att anskaffa adekvat informa-
tion har baserat sig på intervjuer, observationer och kartläggningar. När det gäller insamling 
av teoretisk kunskap har vi haft vissa problem då det finns dåligt med litteratur som är an-
passad till små och medelstora företags perspektiv. Vi har sökt litteratur utifrån områden vi 
anser vara adekvata med hänsyn till uppsatsens syfte och problemdiskussion.  

2.5.1 Intervju 

En intervju anses vara en kvalitativ forskningsmetod då undersökaren tillämpar sig av en 
verbal datainsamling. En intervju innebär ett samspel mellan respondenten och intervjua-
ren. Vid intervjuer finns det i regel en risk som består i att respondenten kan påverkas i nå-
gon riktning av intervjuaren. Vidare är det viktigt att beakta vissa etiska aspekter när det 
gäller den information som framkommer och behandlas under och efter intervjutillfället. 
Exempel på känslig information kan vara företagshemligheter och information om framtida 
planer (Patel & Davidson, 1994).  

Intervjuer kan vara av flera olika slag och några av de vanligaste varianterna är telefoninter-
vju och direkt intervju. Oavsett vilket alternativ som tillämpas är det viktigt att förklara vad 
syftet är och hur respondentens svar kommer att användas (Patel & Davidson, 1994). Lun-
dahl och Skärvad (1992) menar att det utöver syftet är viktigt att meddela respondenten om 
vem som är beställaren av intervjun och informationen.  
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Intervjuerna kan enligt Patel och Davidson (1994) vara av olika karaktärer. Standardiserade 
intervjuer innebär att frågornas ordningsföljd är förutbestämd liksom frågeformuleringarna. 
Vidare är det i en icke-standardiserad intervju upp till frågeställaren att välja ordningsföljd 
och formulering som denne anser lämpligast beroende på situationen. Utöver dessa två 
finns det semistandardiserade intervjuer, i en sådan intervju används ett antal förutbestäm-
da frågor som är utgångspunkt i diskussionen. Utifrån svaren på frågorna ställs ytterligare 
uppföljande frågor för att vidare utveckla respondentens resonemang. Det viktigaste vid en 
standardiserad intervju är möjligheten till att kvantifiera svaren. En icke standardiserad in-
tervju är mer lämplig för att spegla kvalitativa omständigheter, såsom personers olika före-
ställningar och åsikter angående det aktuella ämnet (Lundahl och Skärvad 1992). Patel och 
Davidson (1994) menar att helt standardiserade intervjuer är tillämpliga när olika fall skall 
kunna jämföras.   

En annan indelning av intervjun är strukturerad respektive ostrukturerad. Detta innebär att 
den strukturerade intervjun har ett bestämt syfte och är informationsinriktad samt fokuse-
rad på de områden intervjuaren förutbestämt (Lundahl & Skärvad, 1992). Kännetecken för 
den ostrukturerade är att den mindre fokuserar på bestämda områden samt har ett diffusare 
syfte. Intervjun syftar till att få fram respondentens personliga åsikter och värderingar ut-
över rena fakta. Patel och Davidson (1994) skriver att en intervju kan ha olika grad av 
strukturering och därmed olika grad av tolkningsmöjligheter för intervjuaren. Strukturerad 
intervju innebär att frågorna har fasta svarsalternativ. En lägre grad av strukturering är frå-
gor med mer svarsmöjligheter. Vidare menar de att en mindre strukturerad utfrågning ger 
större möjligheter till att situationsanpassa intervjun, detta kan exempelvis ske genom att 
följa upp intressanta uppslag. Detta skriver även Merriam (1994) om och där kan intervjua-
ren kombinera olika metoder för att få en djupare bild av respondenten. En mer omfattan-
de intervjustruktur ger mindre möjligheter till detta (Patel & Davidson, 1994). Vidare häv-
dar Lundahl och Skärvad (1992) att en standardiserad intervju alltid är strukturerad medan 
den icke standardiserade varianten kan vara både strukturerad och ostrukturerad. Den enk-
laste formen av intervju är det informella samtalet enligt Eneroth (1984), som vidare menar 
att samtalet saknar struktur och inte går att styra.  

 

Figur 2-1 Urvalsmatris för intervjuer 

En ostrukturerad flexibel intervju kan benämnas som djupintervju eller kvalitativ intervju. 
Vid denna form av intervju är det viktigt att kunna sätta sig in i respondentens tankesätt 
(Carlsson, 1991).   

Vi har tillämpat semistandardiserade intervjuer med låg grad av strukturering. Syftet med 
detta tillvägagångssätt har varit att i de olika situationerna få ut mesta möjliga information, 
därför har intervjutekniken anpassats efter intervjuns specifika syfte och situationen. Ge-
nom detta förfarande vill vi göra en kvalitativ undersökning. Utöver intervjuerna har även 
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informella samtal ägt rum under arbetets gång och då behandlat frågeställningar rörande 
arbetet. I detta arbete har vi valt att använda oss av både direkta intervjuer och telefonin-
tervjuer beroende på vilket som varit lämpligast i varje enskild situation. Vid behandling av 
det insamlade materialet från intervjuerna har vi tagit hänsyn till etiska aspekter utifrån re-
spondenternas önskemål om exempelvis konfidentiella data.   

2.5.2 Nyckelpersoner på Svenska Möbel 

De personer som vi valt att intervjua i denna studie är i samtliga fall nyckelpersoner inom 
sina respektive ansvarsområden. Vi har valt dem därför att de i regel besitter de största 
kunskaperna inom sina avdelningar. De utvalda personernas ansvarområden är försäljning, 
ekonomi, produktion, inköp samt personaladministration. Genom att intervjua personer 
med positioner inom vitt skilda områden fås en bredare och djupare uppfattning, vilket är 
av stor vikt vid just kvalitativa studier (Bell, 2000).  

2.5.3 Intervjuer hos kunder och leverantörer 

Vi har valt att intervjua ett antal kunder och leverantörer för att undersöka hur respektive 
segments relationer med Svenska Möbel fungerar. De intervjuade företagen är valda utifrån 
att de står för en betydande del av försäljning respektive materialförsörjningskostnader och 
är viktiga ur ledtidssynpunkt. Intervjuerna har skett med utgångspunkt från ett standardise-
rat frågeformulär, men vi har valt att tillämpa en semistandardiserad intervju med låg grad 
av strukturering. Detta för att kunna följa upp intressanta uppslag i direkt anknytning till 
frågorna samt ge respondenten möjlighet till att utveckla sina resonemang. Vi har tillämpat 
telefonintervjuer samt direkta intervjuer. När intervjuerna med kunderna och leverantörer-
na var avklarade hade vi en uppföljande intervju med Stefan Fogelberg för att få Svenska 
Möbels bild av hur relationerna fungerar och vad de upplever att kunderna har för krav 
samt vad Svenska Möbel har för krav på sina leverantörer.  

De intervjuade personerna har det gemensamma att det är de som sköter kontakten med 
Svenska Möbel. Vi har intervjuat representanter för nio olika företag varav fyra är kunder 
och resterande är leverantörer. Informationen som framkommer i intervjuerna är till för att 
ska få fram generella synpunkter från kunder och leverantörer. Detta är för att inte inrikta 
sig på en specifik aktör utan att se till helheten.  

2.5.4 Observationer 

Det finns enligt Patel och Davidson (1994) olika slag av observationer. Författarna gör en 
indelning i strukturerad respektive ostrukturerad. En strukturerad observation känneteck-
nas av att problemet är välkänt och att forskaren därmed vet vilka aspekter som skall ingå i 
observationen. En ostrukturerad observation anpassas efter situationen och inget är förut-
bestämt (Lundahl & Skärvad, 1992). Patel och Davidson (1994) skriver dock att båda ob-
servationsformerna behöver förberedelser och att observatören är väl bekant med ämnet 
som skall studeras. En strukturerad observation ger normalt bättre utgångspunkter för stu-
dien men en nackdel kan vara att observatören missar vissa aspekter och beteenden (Lun-
dahl & Skärvad, 1992). 

Vi har valt att arbeta med observationer av både strukturerad och ostrukturerad karaktär. 
Inledningsvis var de ostrukturerade men efterhand som problemområdena preciserades 
och kunskaperna fördjupades övergick vi till mer strukturerade och systematiska observa-
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tioner. Våra iakttagelser har skett genom ett antal företagsbesök, där vi successivt har stu-
derat de olika flödena.  

2.5.5 Kartläggning  

Vi har gjort en kartläggning av företagets flöden och processer. De flöden som vi koncent-
rerat oss gäller material och information. Informationsflödet behandlar främst hur styrning 
av produktion sker, återrapportering från operatörer samt informationsöverföring mellan 
Svenska Möbel, dess kunder och leverantörer. Våra kartläggningar inleddes med en enklare 
form av mapping för att sedan bli mer detaljerade med processbeskrivningar av utvalda in-
tressanta funktioner.  

Mapping är ett verktyg som använder geografiska komponenter för att visualisera förhål-
landet mellan olika informationskällor. Genom att visuellt jämföra data såsom lokalisering 
av kunder och befolkningstrender så kan ett företag få reda på information som annars 
skulle förbli oupptäckt. Demografisk data har använts länge av små företag för att de lättare 
ska förstå sin marknad. Den sista biten är den geografiska informationen i informations-
kedjan som kan leda till förståelse för försäljning, företagets kunder och produktivitet. När 
ett företag kartlägger en process så syftar det till att på ett visuellt sätt visa verksamheten 
och sedan på ett schematiskt sätt försöka nå uppsatta mål (Rubin, 2002).  

2.6 Studiens reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär att undersökningen ska vara utan slumpmässiga fel vid mätningar, dvs. 
mätningen ska kunna utföras upprepade gånger med samma tillvägagångssätt och av olika 
personer och resultatet ska bli likartat. För att uppnå en god reliabilitet är det lämpligt att 
använda standardiserade undersökningsmetoder vilket innebär att mätningarna genomförs 
på likartat sätt, målet är att undvika slumpmässiga fel (Lundahl & Skärvad, 1992).  

Validitet betyder att rätt saker ska mätas för att relevant kunskap ska kunna härledas ur 
mätningen men även för att systematiska mätfel elimineras (Lundahl & Skärvad, 1992). Vi-
dare delas begreppet validitet upp i två delar inre och yttre validitet. Inre validitet innebär 
att mätningen mäter det som avses att mätas, exempelvis att frågorna i en intervju är rele-
vanta och berör rätt område. Att uppnå en hundraprocentig validitet är mycket svårt, detta 
är viktigt att vara medveten om när resultaten analyseras. Yttre validitet innebär exempelvis 
att svaren vid en intervju innehåller osäkerheter. Dessa kan vara både medvetna och omed-
vetna felsvar. Patel och Davidson (1994) vidhåller att god reliabilitet inte per automatik ger 
en hög validitet. Däremot ger låg reliabilitet en låg grad av validitet. Detta resonemang 
stärks av Lundahl och Skärvads (1992) påstående att reliabilitet är ett måste för att uppnå 
validitet. Merriam (1994) menar att yttre validitet handlar om i vilken omfattning resultaten 
av en undersökning kan användas i andra fall. Vidare hävdar författaren att kvalitativ studie 
ger en hög inre validitet och att detta är en grundförutsättning för yttre validitet.  

För att uppnå en hög inre validitet har vi fört diskussioner med vår handledare på högsko-
lan, Susanne Hertz, samt med Svenska Möbels VD Stefan Fogelberg angående vilka frågor 
som kan vara lämpliga att ta upp med kunder och leverantörer. Den yttre validiteten har 
försökt att uppnå genom att få respondenterna att svara i liknande terminologi och så ut-
förligt som möjligt. I de fall där det har uppenbarat sig osäkerheter i respondenternas svar 
har bett dem att utveckla eller förtydliga de svar de har angivit eller så har vi återkommit 
senare för att få kompletterande svar. Vid intervjuerna har båda författarna till rapporten 
medverkat för att minimera risken för feltolkningar av respondenternas svar. Varje intervju 
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spelades in och direkt efter intervjuerna gjorde vi en sammanställning av den information 
som framkommit för att härigenom inte förlora värdefull data.  

God reliabilitet uppnås lättare genom en kvantitativ studie då resultat kan jämföras i form 
av siffror och statistik (Lundahl & Skärvad, 1992). Vidare menar författarna att en god reli-
abilitet är svårare att nå i en studie av kvalitativ karaktär. Vår studie präglas av de intervjuer 
vi har gjort och de intryck som vi själva fått utifrån dessa och våra observationer. Utifrån 
detta kan vi inte bedöma studiens reliabilitet. Vi tror dock att det material som intervjuerna 
har gett skulle bli detsamma även om andra hade utfört dessa. Själva tolkningen av inter-
vjuerna varierar efter de kunskaper och erfarenheter som vi har. Efter intervjuerna har vi 
valt att kontakta respondenterna igen för att få återkoppling och stämma av så att vi upp-
fattat varandra korrekt. 

2.7  Metodkritik 

Den metod vi använt bygger mycket på kartläggningar och intervjuer av utvalda nyckelper-
soner. Valet av dessa personer har skett i samråd med Svenska Möbel AB och omfattar 
både interna och externa respondenter. De externa personerna har valts utifrån företagets 
kontaktpersoner hos leverantörer och kunder. Interna kontakter är personer som vi anser 
besitta värdefulla kunskaper inom intressanta områden för detta arbete. En svaghet är dock 
att alla personer som vi önskat intervjua inte har haft möjlighet ställa upp i den utsträckning 
vi hade hoppats på. När det gäller intervjumaterialet ska resultatet och slutsatserna som vi 
gjort sättas i relation till både respondentens förhållanden och vår bakgrund. Objektiviteten 
skulle därför kunna ifrågasättas men då vi varit två närvarande intervjuvare med olika bak-
grund och erfarenheter torde denna risk om inte elimineras så åtminstone minskas. Detta 
resonemang stöds av Patel och Davidson (1994) som menar att detta förfarande vid inter-
vjuer är en bra metod för att öka undersökningens reliabilitet. 

Kritik när det gäller intervjuer kan vara om vi har fått med frågor som är relevanta i förhål-
lande till syftet och problemdiskussionen. Vidare kan antalet intervjuer och medverkande 
personer i dessa diskuteras huruvida de är signifikativa för Svenska Möbel och dess för-
sörjningskedja. Genom att vi enbart har intervjuat de största kunderna och leverantörerna 
till Svenska Möbel får vi inte med vad de mindre aktörernas synpunkter.  

När det gäller vår kartläggning av material- och orderflödena har vi inte använt oss av nå-
gon standardiserad kartläggningsteknik utan har mest gjort kartläggningar som underlättar 
förståelsen för oss.   

2.8  Metodsummering  

Vår metod inleddes med en första sonderande intervju med företagets verkställande direk-
tör. Intervjun gav oss en första inblick i problemet och förutsättningarna för att gå vidare 
med våra undersökningar. Därefter fortsatte vi arbetet genom kartläggningar i form av 
mapping och fler semistandardiserade intervjuer med låg grad av strukturering för att ge 
oss en fördjupad insikt och förståelse angående företagets verksamhet och relationerna 
mellan intressenterna. Parallellt med våra empiriska undersökningar, har vi studerat och 
fördjupat oss inom teorin som behandlar det aktuella problemet och de ämnesområden 
som berörs av detta. Avslutningsvis har vi jämfört vår empiri med teorin för att i en analys 
söka alternativa lösningar på de problem som ligger till grund för arbetet. Analysen mynnar 
sedan ut i våra slutsatser.    
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3 Teoretisk Referensram 

Detta kapitel avser att ge en teoretisk grund till de begrepp som tas upp i arbetet. Teorin utgör sedan un-
derlag för vår empiriska undersökning, analysen och våra slutsatser. Kapitlet inleds med en kort disposition 
där vi kortfattat redogör för hur de olika ämnesområdena relaterar till syftet och den bakomliggande pro-
blemdiskussionen.. 

3.1  Disposition 

I detta kapitel har vi valt att belysa de tre huvudområden som vi anser vara grundläggande 
för att besvara uppsatsens syfte. Det första avsnittet som vi kallar materialförsörjning kan 
vi koppla till de ledtider som uppstår innan Svenska Möbels tillverkning. Vidare i andra av-
snittet skriver vi om hur produktionen stödjer kunders krav. Här belyser vi även de ledtider 
som kan vara relaterade till den egna tillverkningen. I den avslutande delen väljer vi att stu-
dera hur informationsöverföring kan förbättra och stödja en verksamhet så att processer 
och flöden kan effektiviseras för att stärka ett företag eller en försörjningskedjas konkur-
renskraft.    

Materialförsörjningsavsnittet innehåller inköp, supply chain management och materialpla-
neringsmetoder. I dagens tillverkningsindustri är det inte en enstaka aktör som agerar utan 
det är mer komplexa nätverk och försörjningskedjor. Genom att ha väl utvecklade relatio-
ner och samarbeten med sina leverantörer kan konkurrenskraften stärkas exempelvis i form 
av kortare ledtider, högre kvalitet och nöjdare kunder.  

Nästa huvudområde är produktion och behandlar hur företag kan stärka sin position ge-
nom att utnyttja de styrkor som de idag besitter för att svara mot kunders krav och behov 
på bästa sätt. Vi belyser vidare i detta avsnitt hur olika produktionssystem stödjer varieran-
de  kundkriterier och hur produktionssystemen inverkar på ledtider och andra möjligheter 
till leveransservice.   

Referensramen avslutas med ett avsnitt om affärssystem och informationsöverföring. En 
effektiv hantering av information är av mycket stor betydelse idag då informationen kan 
möjliggöra bättre förutsättningar för starkare konkurrenskraft i form av bättre planering, 
bättre leveransservice till kunder och en mer preciserad bild av kostnader.   

Vi avslutar kapitlet med en sammanfattning som belyser de viktigaste delarna i teorin.   

Teorin har flera engelska termer som saknar adekvat svensk översättning, därför används 
de engelska uttrycken.     

3.2  Materialförsörjning 

Oavsett vilken bransch det gäller är materialförsörjning en stor och betydande del i företaget och försörj-
ningskedjan. Vi tar här upp olika inköpsaspekter, relationer i försörjningskedjan samt olika materialpla-
neringsmetoder.  

3.2.1 Inköp 

Enligt Skoog och Widlund (2001) har inköpsmarknaden blivit allt mer globaliserad med 
hjälp av den förändring som skett inom informationsteknologin och som följd kan nu leve-
rantörer hittas runt hela världen. Vidare skriver författarna att genom att handla globalt kan 
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det på lång sikt ge konkurrensfördelar. På kort sikt kan det vara svårt att hitta stora fördelar 
på grund av den kostnad som uppstår i och med utvärdering, inhämtande av referenser, 
transportkostnader och utgifter för resor till leverantören. I ett Dupontschema (bilaga 1) 
visas på effekten av hur minskningen i kostnader för inköp ger en högre avkastning på in-
satt kapital. Under förutsättning att alla andra parametrar är oförändrade ger en minskad 
inköpskostnad med en krona en vinst ökning på en krona (Greve, 2003). Det är dock fler 
kostnader som uppstår vid köpet och det är inte bara att jämföra rakt av utan det måste tas 
hänsyn till andra indirekta kostnader som administration vid köpet och den bindning av 
kapital som lagerförning innebär (Gadde & Håkansson, 1993).  

Företagen har under senare år genomgått en förändring vad gäller inköpsavdelningarna, 
mer resurser har tilldelats och avdelningarna har fått personal med högre utbildning (van 
Weele, 1994). Tidigare fanns det en mer klassisk syn på inköp enligt Axelsson (1998) som 
innebar att företagen arbetade mer konkurrensinriktat och med fokusering på transaktio-
ner. Företagen hade flera alternativa leverantörer, multi sourcing, för att kunna pressa pri-
ser och säkerställa leveranser. Vidare skriver författaren att det på senare år skett en föränd-
ring mot att ha få leverantörer med ett närmare samarbete där de problem som uppstår lö-
ses tillsammans, att relationerna bygger på långsiktighet och fokus är på totalkostnaden för 
ett inköp.  

Gadde och Håkansson (1993) skriver att genom att bara ha en leverantör av en produkt, 
single sourcing, kan samarbetet med leverantören förbättras. Ett sådant samarbete kan leda 
till lägre priser, högre kvalitet och lager kan minskas genom informationsutbyte och sam-
ordning med leverantören. Nackdelar som kan uppstå är när det blir problem hos denna 
leverantör och inga alternativa leverantörer finns att få varor ifrån. Kostnaden för att byta 
en sådan betydelsefull leverantör är dock mycket stor och kan vara större än de fördelar 
som finns med att ha en enstaka leverantör (Gadde & Håkansson, 1993).     

Varje inköp måste analyseras för att se vad som är bäst för den situationen och det finns 
inget definitivt svar på om det är bäst med en eller flera leverantörer. I vissa fall kan det av 
monopol eller patentregler bara finnas en leverantör (van Weele, 1994).   

Enligt Anderson och Narus (1999) finns det tre olika inriktningar på inköp: Buying Orien-
tation, Procurement Orientation och Supply Management Orientation. 

Den första, Buying Orientation är den traditionella transaktionsinriktade där det är kortsik-
tiga relationer som gäller och där den enskilde leverantören är av mindre betydelse. Pris-
sättningen är av stor vikt liksom kvaliteten på produkten och man försöker att ha så stort 
inflytande som möjligt på leverantören.  

Procurement Orientation innebär att företagen arbetar med att fördjupa samarbetet med 
leverantören och genom detta uppnå kvalitetsförbättringar och kostnadseffektiviseringar. 
Detta sker genom att samordna logistiska aspekter som materialhantering, transporter och 
distribution. 

I Supply Management Orientation går samarbetet ytterligare ett steg och involverar andra 
organisationer och företag i försörjningskedjan. Detta kan ske när företag inser betydelsen 
av att alla företag som är med i kedjan tillför ett värde till slutkunden och att alla aktörer är 
av stor vikt för att målen nås. Företagen kan då fokusera på sina respektive kärnverksamhe-
ter och låta andra företag göra saker som de kan utföra bättre. Samarbetena bygger också 
på långvariga relationer med ett fåtal leverantörer som effektivt kan utför de arbeten som 
skall göras.  



 Teoretisk Referensram 

 12 

3.2.2 Supply Chain och Supply Chain Management 

Begreppet med supply chain har blivit allt vanligare under senare år bland annat genom den ökande globa-
liseringen i världen. Kunders krav har ökat på prestanda och att snabbare få den vara som eftersöks. Före-
tag har därför tvingats att hitta lösningar för att styra flödet av material till och från fabriker och en väg att 
uppnå detta är att etablera ett närmare samarbete med sina leverantörer (Mentzer, DeWitt, Keebler, Min, 
Nix, Smith & Zacharia, 2001).  

Definitioner av Supply Chain  

Supply chain management uppkom ur materialhanteringen och transporter av gods mellan 
företag (Dainty, Briscoe & Millet, 2001). Författarna hävdar att det är viktigt utvidga den 
synen från denna hantering och utbyte av produkter till att involvera andra värdeökande 
aktiviteter som packning, design, kunskapsutbyte men även specialistservice på vissa områ-
den. 

• En supply chain är ett antal företag som för material framåt i kedjan. Ofta är det 
flera oberoende aktörer inblandade i tillverkningen av en produkt till en slutkund. 
Det kan vara tillverkare av råmaterial, montering, grossister, återförsäljare och 
transportföretag (La Londe & Masters 1994).  

• En supply chain består av det fysiska-, finansiella- och informationsflödet för mate-
rial som ingår i flödet från råmaterial till leveransen av färdiga produkter ut till en 
slutkund. (Coyle, Bardi & Langley, 2003).    

 
En försörjningskedja består inte bara av en aktör i varje led utan det ingår i regel flera leve-
rantörer, distributörer och kunder. Det blir mer en form av försörjningsnätverk där företag 
ingår i flera olika försörjningskedjor (Mentzler et al. 2001). Företagen kan således ha olika 
roller i de olika försörjningskedjor som de ingår i, leverantör av komponenter i en kedja, 
kund i annan kedja och partner i en tredje. Olika roller och relationer gör det svårt för före-
tagen att ha en enkelt utstakad väg för att styra flödena som uppkommer i en försörjnings-
kedja men även osäkerheten i vad marknaden har för krav (Olsson, 2003).   

Samarbete och integrering  

Några av de skäl som företagen har till att utöka samarbeten med sina leverantörer och de-
ras processer är enligt Bergman och Klefsjö (2001):  

• Höga kostnader för brister på produktionskvalitet  

• Kapitalrationaliseringar och mer samordnat arbetssätt 

• Engagerade leverantörer för att kunna arbeta med ständiga förbättringar 

Företag som vill ha närmare samarbeten med sina leverantörer går mot att ha en mindre le-
verantörsbas för att kunna lägga mer resurser och tid på dessa. För att hitta en lämplig 
partner gäller det att se på vad företaget har för behov nu och i framtiden vad det gäller ka-
pacitet och teknologiska krav (McClellan, 2003).  

För att ha en så effektiv tillverkning som möjligt i dagens konkurrensutsatta marknad gäller 
det att integrera sina leverantörer och kunder. Det är viktigt att hela kedjan har en och 
samma filosofi med gemensamt mål och att deras medlemmar strävar efter att fokusera på 
att tillmötesgå kundens krav på produkter och service (Mentzler et al. 2001).  
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För ett mer integrerat samarbete finns det olika vägar att gå enligt Harald (1996). Det ena är 
att bredda nätverket av företag som ingår i försörjningskedjan. Det ger fördelarna att aktö-
rerna klarar av marknadsförändringar snabbare, lättare kan byta inriktning, få större tillgång 
på kunskap, de är kostnadseffektiva och klarar av osäkerhet bättre. Det andra som författa-
ren skriver om är tätare relationer i kedjan, vilket ofta innebär stabila företag som har ett 
gemensamt mål och framtidsvision. Dessa täta relationer och samarbeten kan resultera i 
nya innovationer där olika organisationer möts.  

Dainty et al. (2001) skriver att det kan finnas flera hinder som måste överbyggas innan det 
går att integrera eller fläta samman verksamheterna ytterligare. Författarna skriver vidare att 
det gäller att alla i försörjningskedjan måste ha förståelse för hur de andra bolagen fungerar 
och agerar samt utbildar personal om så behövs. Det är också viktigt att alla känner förtro-
ende för varandra och att de litar på varandra. Ingen skall utnyttja sina fördelar i informa-
tionsövertag utan dela med sig av informationen och resurser som kan komma till allas nyt-
ta.  

Enligt Whipple och Frankel (2000) finns det fler faktorer som påverkar ett samarbete. De 
skriver bland annat om att det är viktigt att parterna har förmågan att lära sig av varandra 
och att parterna förmår att nå upp till de mål som man gemensamt har satt ut. Vidare skri-
ver de att det är av stor betydelse att företagen tillsätter liknande resurser till samarbete 
både i personal och tekniska aspekter. De tar även upp vikten av att parterna litar på var-
andra och delar med sig av information som kan komma båda till nytta.  

3.2.3 Materialplaneringsmetoder 

Enligt Olhager (2003) är den vanligaste metoden för att anskaffa och planera inköp för ar-
tiklar med oberoende behov ett beställningspunktsystem. En beställning görs när lagerni-
vån når en viss punkt. Vidare skriver författaren att beställningspunktsystem är enkla att 
använda och görs även så i stor utsträckning, de kräver dock ett oberoende behov av andra 
artiklar och att efterfrågan är jämn. Beställningspunkten brukar räknas ut som säkerhetsla-
ger plus förväntad efterfrågan under ledtiden.  

Periodbeställningssystem innebär att en beställning av material görs vid bestämda tillfällen 
efter förutbestämda inspektionsintervaller. Den beställda kvantiteten varierar med tillgång-
en i beställarens lager och målet är att återfylla till en förutbestämd lagernivå. Återfyllnads-
nivån utformas efter parametrar som säkerhetslager, efterfrågan under ledtiden och beräk-
nad efterfrågan under inspektionsintervallet (Olhager, 1995). 

Fixerad orderkvantitet (fixed order quantity, FOQ) betyder att beställning görs med be-
stämd kvantitet varje gång. Exempelvis kan detta vara en lastbärare som innehåller ett visst 
antal enheter och leverantören kan inte bryta förpackningen. Beställning görs utifrån pro-
gnostiserad efterfrågan under ledtiden samt behov av säkerhetslager. Efterfrågan behöver 
inte vara jämn utan kan variera och därmed skiftar även beställningsintervallet. 

Fast behovstäckningstid (Fixed Period Requirements, FPR) innebär att behovet under en 
period tillgodoses. Behovet kan variera men perioden är densamma. 

Kundorderstyrd materialanskaffning betyder att material beställs efter varje kundorders 
specifika behov och inget råvaru- eller komponentlager finns hos tillverkaren. Detta med-
för att ledtider, innan en order kan levereras ut till kund, blir längre än vid situationer där 
lager finns, vilket kan vara en nackdel. Den stora fördelen med kundorderstyrd materialan-
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skaffning är att det inte binds något kapital i ett lager eller förråd (Andersson, Audell, Gi-
ertz & Reitberger, 2000).       

Leverantörsstyrda lager (Vendor Managed Inventory, VMI) innebär en materialförsörjning 
som till stor del styrs av leverantören. De utvalda leverantörerna åtar sig att med utgångs-
punkt i förutbestämda lagernivåer att återfylla lagret så att lagernivåerna är inom förutbe-
stämda intervall. För att VMI ska fungera bra krävs det i regel ett informationsutbyte mel-
lan kunden och leverantören. Information som utgör grunden kan vara försäljningsdata, 
förbrukning, prognoser och lagernivåer. Då samarbetet är mer intimt än vad som normalt 
är brukligt inom de andra systemen är också kraven på de inblandade parterna annorlunda. 
Mattson (2002) menar att ett ömsesidigt förtroende är grundläggande för relationen och för 
att underlätta detta kan ett avtal etableras. Avtalet kan reglera faktorer som servicenivå och 
ansvarsförhållanden. När det gäller tid för leverans samt kvantitet är vanligen leverantören 
fri att organisera och styra detta själv utifrån vad denne finner lämpligast (Waller, Johnson 
& Davis, 1999). Genom att skapa ett närmare samarbete med en leverantör kan parterna 
skapa ett "vinn-vinn" förhållande. Samarbetet ger möjligheter till att reducera lagerkostna-
der genom att kundens säkerhetslager avskaffas och i vissa fall även kundens hela lager om 
leverantören åtar sig att hantera och äga även detta. Rent praktiskt kan det gå till så att kun-
den äger det fysiska lagret men leverantören äger materialet och kunden betalar endast för 
det material som de förbrukar och först när de använder det. Kundens kostnader för or-
derhantering minskas också då leverantören planerar förfarandet själv.  

Leverantören har fördelen av att kunna styra och samordna såväl sin produktion som 
transporter om denne har flera kunder anslutna till samma princip. Genom detta upplägg 
kan leverantören erbjuda sina anslutna kunder bättre service samt nå skalfördelar i sin verk-
samhet (Möllerström & Staf, 2003). Nackdelar som litteraturen tar upp kan vara att kunden 
måste delge leverantörerna information, vilket kan vara känsligt och riskfyllt. Ett samarbete 
av sådan här intim karaktär kan också innebära att ett eventuellt uppbrott kan bli kostsamt 
och svårt att genomföra (Jansson & Kåre, 2003).  

3.3  Produktion 

I detta avsnitt, som vi valt att kalla produktion, tar vi upp olika faktorer som påverkar ett företags pro-
duktion och dess produktionsstrategier. Detta för att se hur olika produktionssystem svarar mot specifika 
kundkrav. Avsnittet inleds med hur valet av tillverkningsstrategi påverkar företagets ledtider.   

3.3.1  Kundorderpunkter  

Enligt Olhager (2003) beskrivs kundorderpunkten som den tidpunkt i tillverkningen där 
kundens order kan kopplas till en produkt. Ett företag kan ha flera olika kundpunkter be-
roende på vad det är för produkter som tillverkas och vilken strategi som företaget har valt.  

Det finns fyra huvudstrategier för att möta en kunds eller marknadens krav på produkter. 
Det första är tillverkning eller montering mot lager (Make To Stock, MTS). Det sker oftast 
med produkter som har standardiserats och har höga volymer. Kundorderpunkten blir här 
vid leveransen av varan och leveranstiderna är i regel mycket korta. Montering mot order, 
(Assemble To Order, ATO), är när det finns flera olika varianter som kunden kan välja på 
och det är ofta höga volymer. Leveranstiden blir här något längre än MTS. Det tredje alter-
nativet är tillverkning mot kundorder, (Make To Order, MTO) vilket är när produkter finns 
i fler varianter och i mindre volymer. Ingen tillverkning sker innan kunden har lagt sin or-
der och material anskaffas först när en order är lagd vilket leder till relativt långa leveransti-
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der. Det finns många valmöjligheter för kunden att få en unik produkt och tillverkningen 
sker oftast i små serier. Fjärde och sista är tillverkningen av en helt unik produkt som tas 
fram helt utifrån en kunds krav, (Engineering To Order, ETO).  Här är det i regel väldigt 
små volymer eller enstaka produkter som tillverkas med en lång leveranstid (Olsson 2003). 

 

 

Figur 3-1 Kundorderpunkter 

3.3.2 Ledtider 

Lumsden (1998) skriver om den starka koppling som finns mellan ledtid och leveransservice, han menar 
att ju kortare ledtid desto högre servicegrad. Den ökningen av leveransservice har enligt författaren även 
stort inflytande på ett företags intäkter.       

En allmän definition av ledtider kan enligt Mattson (1997) sägas vara ”den kalendertid som 
åtgår för att genomföra en aktivitet, från det att ett behov uppstår till det har uppfyllts”. 

Mattsson (1997) skriver vidare om de olika former av ledtid som finns ute på ett företag. 

Förrådsledtid är tiden som komponenter och råmaterial ligger lagerförda innan de börjar an-
vändas ute i produktionen. 

Genomloppstid som också kan benämnas som produktionsledtid är den tid som tas i anspråk av 
en produkt, från förberedelse av den första operationen tills dess att den sista är helt färdig. 
Desto längre en genomloppstid är desto svårare är den att följa upp och styra för produk-
tionsplaneringen.  

Anskaffningsledtid eller inköpsledtid är den tid som det tar från beställning av material till att en 
leverantör har skickat och företaget har tagit emot en leverans av det. Total ledtid är från 
att en order har kommit på en produkt till dess att den är producerad. Den består av an-
skaffningsledtid för material och genomloppstid för produktionen. 

Leveranstid är från kundens beställning tills att den har fått produkten levererad.  

Lumsden (1998) menar att det för kunden inte är viktigt att veta vad leveranstiden består av 
utan när en leverans kan ske.  

Minskade ledtider 

Enligt Järneteg och Eriksson (1991) finns det starka samband mellan de tekniska och icke 
tekniska avseenden när det gäller att försöka hitta orsakerna till långa ledtider. Det innebär 
att ett företags informationssystem och arbetsmetodik kan ha stor betydelse för hur de 
långa ledtiderna uppstår och det är viktigt med en helhetssyn på alla parametrar internt och 
externt.  
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De skriver om hur arbetet kan gå tillväga för att reducera ledtiderna. 

• Definiera, kartlägga flöden av nuvarande system och kvalitetssäkra det 

• Identifiera potentiella brister 

• Effektivisera enskilda operationer 

Det är först i det sista steget det handlar om nyinvesteringar, i de första två arbetas det bara 
med det befintliga systemet enligt Järneteg och Eriksson (1991).  

Genom att reducera genomloppstiden för en produkt med hälften och genom att reducera 
tiderna mellan operationerna, behövs det bara hälften så många produkter för att fullbeläg-
ga verkstaden. Det innebär hälften så många produkter att styra, halva utrymmet mot tidi-
gare och en reducering av det bundna kapitalet med hälften enligt Olsson (2003). Vidare re-
sonerar författaren om hur minskade genomloppstider och anskaffningstider även kan ha 
en positiv utveckling på förråd och lager vilket leder till en reducering av bundet kapital.   

3.3.3 Produktionsstrategi 

Bellgran och Säfsten (2005) definierar en produktionsstrategi som en agenda vilken inne-
håller de aktiviteter som behöver utföras för att nå företagets uppsatta mål. Hill (2000) me-
nar att en tillverknings- och produktionsstrategi består av de uppgifter som ska utföras av 
produktionen för att stödja marknadens krav. En produktionsstrategi är ett verktyg som 
möjliggör för företag att förena sin affärsidé med tillverkningen. Det krävs en strategi för 
att transformera affärsidén till en konkret produkt (Bellgran & Säfsten, 2005). Ett företag 
har normalt en övergripande strategi samt strategier för marknad, produktion och forsk-
ning (Hayes & Wheelwright, 1984). När det gäller att studera företags olika strategier och 
förstå vilka faktorer som skapar dessa strategier finns det ett flertal modeller att utgå ifrån. 
En av de mest kända modellerna är den Hill (2000) tar upp i sitt arbete. Han utgår ifrån en 
femstegsmodell som sedan ska resultera i en tillämpbar produktionsstrategi för företaget.  

1. Definiera företagets övergripande mål, visionen 

2. Fastställa marknadsstrategier för att nå de uppsatta målen 

3. Förstå hur företagets olika produkter kvalificerar sig respektive vinner order i kon-
kurrens med andra aktörer 

4. Implementera den mest lämpliga tillverkningsprocessen för att skapa produkterna 

5. Tillhandahåll erforderlig infrastruktur kring produktionen för att på bästa sätt stödja 
produktionen. 

Bellgran och Säfsten (2005) förtydligar och menar att marknadsstrategin ger signaler om 
vad som är företagets ordervinnare respektive orderkvalificerare, vidare påpekar de att pro-
duktionsstrategin ska ge ledning om hur dessa kriterier ska uppfyllas.  

3.3.4 Ordervinnare och orderkvalificerare 

Hill (2000) är den första att presentera begreppen orderkvalificerare och ordervinnare. En 
orderkvalificerare är ett kriterium som företaget måste uppfylla gällande den aktuella pro-
dukten för att ens betraktas som tänkbar leverantör till en kund. Ett bra exempel på ett så-
dant kriterium är idag att många företag måste vara certifierade enligt ISO-standard 9001 
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för att få vara med vid anbudsförfaranden. Kvalificerare är att jämföra med baskrav. Or-
dervinnare däremot är ett sådant kriterium som faktiskt ser till att företaget får ordern från 
kunden i konkurrens med andra aktörer. Det kan förslagsvis vara lägsta pris eller högst kva-
litet på produkten. Både ordervinnare och kvalificerare är viktiga att uppfylla och ingen av 
dem kan därför utelämnas. Exempel på ordervinnare och kvalificerare är pris (kostnad), le-
veranstider, leveransprecision, kvalitet, design, applikationer och service (Hill, 2000; Bell-
gran & Säfsten, 2005). 

Företaget måste följaktligen uppfylla orderkvalificerarna lika bra som konkurrenterna men 
vara bättre än rivalerna när det gäller ordervinnarna. Hill (2000) utgår mycket ifrån markna-
dens krav på produkten när han inför dessa begrepp och sätter de sedan i relation till hur 
produktionssystemet påverkas av marknadskraven. Genom att förstå sina ordervinnare och 
kvalificerare utarbetar företaget sedan sin produktionsstrategi.  

För att ett företag eller en organisation ska kunna bli konkurrenskraftigt krävs det en insikt 
och förståelse för vad som är ordervinnare och kvalificerare. Denna kunskap fås exempel-
vis genom att vara lyhörda och ha en kontinuerlig dialog med kunderna. Hill (2000) menar 
att nyckeln till framgång ligger i att förstå vad marknaden och kunderna eftersträvar. 

Då marknaden och kundkraven är av dynamisk karaktär skiftar också kundernas krav på 
produkter och dess egenskaper över tid. Detta får till följd att ett företags orderkvalificerare 
och ordervinnare också behöver justeras efter hand (Hill, 2000; Miltenburg, 1995). 

När ett företag gör sina processval i tillverkningen är det viktigt att veta vilka som är före-
tagets ordervinnare och detta är även det absolut viktigaste när en framtida tillverknings-
strategi formuleras (Hill, 2000).  

Det bör betonas att alla ordervinnare inte är produktionsrelaterade, exempel på sådana kri-
terier som är av annan karaktär är service till eftermarknaden, design eller ett attraktivt va-
rumärke. Hill (2000) menar dock att över en produktlivscykel så är de produktionsrelatera-
de kriterierna av störst vikt.  

Miltenburg (1995) benämner motsvarande kriterier som manufacturing outputs och de in-
nebär att produktionen måste klara av att tillgodose företagets ordervinnare och orderkvali-
ficerare för att vara konkurrenskraftiga.  

De olika outputs som finns är pris (kostnad), kvalitet, prestanda, leveranstid, leveranspreci-
sion, flexibilitet och innovationsförmåga. Miltenburg (1995) betonar att ett produktionssy-
stem inte kan vara bäst på alla kriterier samtidigt utan får inrikta sig på att vara bäst på den 
eller möjligen de två kriterier som prioriteras mest. När det gäller de övriga kriterierna så 
kan inte dessa bara lämnas åt sitt öde utan det gäller att ha en tillfredsställande hög nivå på 
dem även om företaget inte är bäst när det gäller dessa. Ett större företag kan därför tving-
as tillämpa olika produktionssystem inom olika avdelningar för att kunna nå det utfall som 
företaget eftersträvar gällande olika produkter och kunder. 

När ett företag väl utarbetat och förstått vad som är deras ordervinnare och orderkvalifice-
rare måste det ta beslut inom ett antal områden för att uppfylla sina konkurrensfördelar. 
Dessa områden benämns som beslutskategorier och gäller områden som produktionspro-
cess, kapacitet, anläggning, vertikal integration, kvalitet, organisation och produktionsplane-
ring. Ofta indelas beslutsområdena i strukturella respektive infrastrukturella varav de fyra 
förstnämnda innan tillhör de strukturella och resterande de infrastrukturella kategorierna 
(Bellgran & Säfsten, 2005; Miltenburg, 1995). 
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3.3.5 Produktprofilering och dess relation till produktionssystem 

De egenskaper och den profil ett företag ger sin produkt kan få stor betydelse för hur väl 
ett produktionssystem överensstämmer med kundernas behov (Bellgran & Säfsten, 2005; 
Hill, 2000). Produktprofilering är ett bra sätt att ta reda på hur företaget vinner order och 
kvalificerar sig gentemot konkurrenterna. När företaget fått den förståelsen är det i regel 
lättare att förstå hur och var förändringar kan göras i produktionssystemet. Bellgran och 
Säfsten (2005) fortsätter sitt resonemang med att produktprofilering är ett bra redskap för 
att klarlägga hur länken ser ut mellan marknad och produktion. Utöver att ge en bild av hur 
dagens situation ser ut jämfört med en tidigare situation kan produktprofileringen också 
användas för att jämföra olika framtida scenarion och förändringar av produkten och verk-
samheten och därmed ge en insikt om hur företaget kan påverkas (Hill, 2000). Författaren 
menar vidare att en produktprofilering dels kan användas för att utvärdera verksamheten 
och dels som förbättringsverktyg då profilen anger var eventuella problem och möjligheter 
finns och i vilken riktning företaget kan behöva förändras för att lösa problemet eller ta 
tillvara möjligheten. Förändringar kan göras både av produkt och marknad, av produk-
tionssystemet och infrastrukturer. Förändringar av produktionen tenderar dock att vara 
både kostsamma och ha en påverkan under en lång tid framöver medan produkten ofta ka-
rakteriseras av dynamik såsom kontinuerliga modifieringar.  

När en produktprofilering genomförs är utgångspunkten att studera förmågan i olika layou-
ter och processer gentemot produktens egenskaper och marknadens krav. För själva profi-
leringen har Hill (2000) presenterat en fyrstegsmodell. Första steget i den är att precisera 
vad som är nuläget och vilka perspektiv som ska jämföras, exempelvis kan investering och 
kostnad jämföras. Steg två är att se vilka avväganden som blir aktuella efter den inledande 
jämförelsen. Det tredje steget är att rita in i ett diagram hur jämförelsen ser ut mellan nulä-
get och en eventuell förändring. Slutligen fås en profil som visar hur väl dagens situation är 
förenlig med den framtida eller tidigare. Ju rakare profil desto bättre överensstämmer de 
båda tillstånden med varandra och mindre justeringar behöver göras. I de kategorier där det 
råder dålig kompatibilitet uppstår så kallade ”dog-legs”. Se även vår exemplifierande illust-
ration för mer info. När en produktprofil ska användas är det i varje enskilt fall viktigt att 
anpassa de olika kriterierna utifrån vilket företag som ska utvärderas.  

 

Figur 3-2 Produktprofil 
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Hill (2000) poängterar att jämförelsen inte är en exakt vetenskap utan enbart en modell för 
att ange ett tillstånd. Resultaten av en genomförd produktprofilering som i vårt exempel 
torde tydliggöra hur företagets marknad och produkten ligger till jämfört med produktions-
avdelningen. Är det stora skillnader ska det med utgångspunkt i profilen lättare kunna för-
stås var eventuella åtgärder bör genomföras. Det finns flera ageranden som kan vara rätt ur 
ett strategiskt perspektiv. Det första alternativet är att företaget lever med sin missanpass-
ning mellan marknad och produktion, men är medvetna om situationen. Alternativ två är 
att göra förändringar i företagets marknadsstrategi och alternativ tre är att förändra produk-
tionsapparaten eller infrastrukturen runt omkring. Det avslutande alternativet är att kombi-
nera anpassningen av marknadsstrategin med att förändra produktionen eller infrastruktu-
ren. Många gånger väljer företag att inte förändra något då det ofta kräver stora invester-
ingar i ny utrustning eller långa perioder med anpassningar. 

3.3.6 Produktionssystem och fabrikslayouter 

Valet av produktionssystem beror till stor del på vilken produkt det är som ska tillverkas 
och vad kunderna har för krav på den. Ett produktionssystem påverkar faktorer som kost-
nad, kvalitet, prestanda, leveranstid, leveransprecision, flexibilitet och innovationsbenägen-
heten. Följaktligen kan följande exempel användas på produkter som lämpar sig för olika 
system, en ståltillverkare har inte samma behov av flexibilitet och innovationer som en till-
verkare av mobiltelefoner utan koncentrerar sig istället på låg tillverkningskostnad och höga 
tillverkningsvolymer (Miltenburg, 1995).  

När ett företag funderar på vilket produktionssystem som kan vara lämpligt kan följande 
fråga var till viss ledning; ”vilken produkt ska tillverkas och i vilka volymer”? Svar på denna 
fråga kan vara antingen ”vi producerar den produkt som kunden eftersträvar och i de vo-
lymer som önskas” eller ”vi producerar en standardiserad produkt i mycket hög volym”. 
Beroende på vad svaret blir i varje enskilt fall så kan något av de olika produktionssystemen 
som förklaras nedan vara tillämpligt. Vissa företag kan dessutom ha en eller flera olika pro-
dukter som ska tillverkas i olika volymer, de företagen tvingas då ofta att använda sig av 
olika produktionssystem (Miltenburg, 1995).  

3.3.7 Fabrikslayouter 

Funktionell layout innebär att maskiner av samma typ är ordnade i grupper avdelningsvis. 
Operatörerna tillhör bara den avdelningen och är ofta mycket skickliga, vidare är flexibilite-
ten hög gällande olika sorters produkter (Andersson, Audell, Giertz & Reitberger, 1992). 
Cellayout innebär maskiner ordnas i grupper för att klara av tillverkning av en hel produkt. 
Operatören kan i regel hantera alla i cellen förekommande maskiner och har en hög grad av 
yrkesskicklighet. Linjelayout innebär att maskinerna ordnas i en viss ordning (linje) för att 
tillsammans kunna producera en hel produkt. Maskinerna och verktygen är framtagna spe-
ciellt för den produkt som ska tillverkas och operatörerna har ofta enkla arbetsuppgifter då 
maskinerna gör det mesta jobbet (Miltenburg, 1995). 

3.3.8 De vanligaste produktionssystemen 

Job Shop (JS): Kallas även för funktionell verkstad och gäller normalt många olika pro-
dukter i små volymer. Ofta används enkla maskiner och en låg grad av automation. Opera-
törerna är generellt sett skickliga när det gäller sin avdelnings maskiner. Inte sällan är mate-
rialflödet oregelbundet mellan avdelningarna och ibland uppstår det köer i systemet. En 
hög grad av produkter i arbete (PIA) är normalt och leveranstiderna är i regel rätt långa 
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(Miltenburg, 1995). Pris (kostnad) för produkten är oftast en kvalificerare mer än en order-
vinnare då kunderna ofta är beredda att betala för den kompetens och flexibilitet som finns 
tillgänglig (Hill, 2000). Krajewskij & Ritzman (2002) menar att JS ofta är aktuell när företag 
lämnar anbud på att tillverka en produkt och att kundorderpunkten är belägen som make-
to-order (MTO). 

Batch Flow (BF): Layouten är en kombination av cell och funktionell verkstad men exakt 
hur den utformas beror på produktens egenskaper. Det tillverkas ganska många olika pro-
dukter men i något högre volymer. Materialflödet är oregelbundet och varierar från order 
till order. Maskinerna är av enklare karaktär och PIA är relativ hög (Miltenburg, 1995). Va-
let av BF som produktionssystem indikerar enligt Hill (2000) att produkterna som ska till-
verkas är i något högre volymer och av mer återkommande karaktär jämfört med Job Shop. 
Vidare menar författaren att pris kan vara en ordervinnare i BF men då gällande produkter 
av återkommande karaktär och i höga volymer. Kundorderpunkten är ofta Assemble-to-
order (ATO) (Krajewskij & Ritzman, 2002). 

 

Figur 3-3 Produktionssystem och outputs 

Operator-Paced Line Flow (OPL): Här tillämpas linjelayout och systemet är lämpligt när 
tillverkningen gäller ganska många produkter men i varierande volymer. Produktionstakten 
kan varieras och operatörerna jobbar vanligtvis i team och är beroende av varandra (Mil-
tenburg, 1995). Trots att det finns många olika produkter är de ändå av likartad karaktär 
och kan benämnas som standardprodukter. Pris är en ordervinnare och leveransprecision 
en kvalificerare. Produktionsutrustningen är inriktad mot att producera produkter av likar-
tat slag (Hill, 2000). 

Equipment-Paced Line Flow (EPL): Linjelayout tillämpas och maskiner och operatörer 
är placerade i sekvensordning. Systemet är lämpligt då det råder stabil efterfrågan och få 
produkter tillhandahålls men i höga volymer. Tillverkningstakten är konstant och operatö-
rerna har i regel enkla arbetsuppgifter då automatiseringsgraden är hög (Miltenburg, 1995). 
Investeringskostnaderna gällande produktionsutrustning är tämligen höga medan mängden 
produkter i arbete kan hållas låg. En centraliserad organisation med höga overheadkostna-
der är normalt och de direkta kostnaderna för operatörerna relativt små i sammanhanget 
(Hill, 2000).  

För både OPL och EPL gäller att produktionsorder inte är direkt länkade till kundorder 
utan tillverkningen sker oftast med kundorderpunkten belägen i make-to-stock (MTS) 
(Krajewskij & Ritzman, 2002). 
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Continuous Flow (CF): Linjelayout med mycket hög grad av automatisering. I princip 
tillverkas endast en produkt men i mycket höga volymer. Kräver få operatörer men stora 
investeringar i utrustning. Oförutsedda störningar är ofta dyrbara för företaget. Ordervin-
nare är pris, särskilt vid stora order av standardprodukter. Detta medför att fokus är på låga 
tillverkningskostnader genom höga volymer och en hög utnyttjandegrad av systemets re-
surser. Mängden PIA är normalt låg men mängden färdiga varor är hög. Kostnaden för 
operatörer är låg men systemet kräver support o specialister varför andelen overheadkost-
nader är relativt hög (Hill, 2000). 

Här är en schematisk figur som redogör för hur de olika produktionssystemen presterar 
gällande aspekter som leveransförmåga, kostnad, kvalitet, flexibilitet och innovationsför-
måga.  

3.4 Information och affärssystem 

Informationsöverföring mellan olika parter är idag viktigt för att klara av en allt mer konkurrensutsatt 
marknad. Effektiv hantering av information kan ge dagens företag bättre underlag för att planera och styra 
sin verksamhet, sprids information vidare till andra aktörer i försörjningskedjan kan även hela kedjan 
uppnå högre effektivitet. För att underlätta informationshanteringen använder många företag ett affärssy-
stem. Ett affärssystem möjliggör ett större informationsunderlag och utbyte av data mellan exempelvis olika 
avdelningar eller företag i en försörjningskedja.  

3.4.1 Information 

Kunders krav på specifika produkter har ökat tydligt under senare tid och detta har med-
fört problem för företag vad gäller prognostisering och möjlighet till att klara svängningar i 
efterfrågan. Detta leder till att företagen möter större osäkerhet vilket kan leda till kost-
nadsökningar och minskad effektivitet. En annan tydlig trend är att produkter har allt kor-
tare livscykler vilket också leder till ökad osäkerhet. Information har blivit allt viktigare då 
företag kan använda det till att bli mer effektiva och tillmötesgående mot sina kunder 
(Chopra & Meindl, 2001). En effektiv styrning av informationsöverföring kan enligt Coyle 
et al. (2003) göra så att logistiska krav från kunder såsom leveransprecision, lagernivåer och 
orderstatus lättare uppfylls. Genom att ha rätt information kan rätt beslut lättare fattas.   

Sprids informationen mellan hela försörjningskedjans aktörer, kunder och leverantörer, kan 
samordning ske i det dagliga arbetet. Detta kan leda till att effektiviteten i produktionen 
ökar i alla led och bidra till att större vinstmöjligheter för hela försörjningskedjan (Chopra 
& Meindl, 2001). 

För att underlätta informationsutbytet mellan olika avdelningar och företag kan användan-
det av ett affärssystem vara ett förenklande verktyg. Vidare är det av stor vikt med rätt in-
formation till de inblandade och att alla parter är överens om vad som skall inbegripas (Co-
yle et al., 2003).  

Inom företag och organisationer sker normalt den största delen av informationsöverföring 
genom muntlig kommunikation. Denna typ av informationsspridning kan ske antingen ge-
nom personliga möten eller via telefon (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999). Vid denna 
kommunikation är det viktigt att alla parter som är inblandade i konversationen förstår och 
tolkar varandra på ett korrekt sätt. För att underlätta detta är det av stor betydelse att den 
som ämnar sprida sitt budskap är extra tydlig i sin kommunikation.   
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Informationsöverföringen kan ske på flertalet sätt exempelvis kan det vara Electronic Data 
Interchange (EDI) där information kan ske direkt utan behov av papper. Det är ett effek-
tivt sätt att överföra information då det möjliggör en reducering av pappershantering och 
korrespondens. Internet är ett annat alternativ som har den fördelen att alla har tillgång till 
Internet och det inte krävs någon speciell standard mellan företagen vid överföringen. Ett 
tredje alternativ är ett ERP, Enterprise Resource Planning, där ett system övervakar alla 
data om material som är tillgängligt i företaget eller hela försörjningskedjan och används till 
att förbättra beslutsunderlag för tillverkning (Chopra & Meindl, 2001).   

3.4.2 Affärssystem  

Planering av sina resurser är inget nytt utan har alltid skett i fabriker och verkstäder, tidigare 
var det ofta ledarna som skötte hanteringen av materialanskaffning och produktionsplane-
ring men det har blivit allt svårare med allt mer information som skall behandlas. Utveck-
lingen av datorer, där de blev billigare och mindre, gjorde det möjligt för små och medel-
stora företag att skaffa sig datoriserade system för hanteringen av information. I början var 
det till största del i produktionen som informationssystemen användes och då var det 
främst för se till att det fanns tillräckliga resurser, detta benämns som MRP (Material Re-
quirements Planning). Med utvecklingen av datorer blev det fler och fler moduler i syste-
men och det var inte bara planering utav material utan innefattade även maskinkapacitet, 
ställtider och planering av arbetskraft, dessa kallades då MRP II. De MPS system (Material 
och Produktions Styrning) som finns är baserade på MRP II eller på ERP (Enterprise Re-
source Planning) där hela företagets resurser är involverade och kallas numera för affärssy-
stem (Olhager & Rapp, 1995).  

Ett företag har som mål att leverera produkter och tjänster vid rätt tidpunkt, till rätt pris, 
rätt antal och till rätt kvalitet. MPS är systemet som skapar underlag för att kunna ge bättre 
service till kunden, bättre kontroll på företaget, bättre planeringsunderlag, mindre bundet 
kapital, mindre tid som läggs på administration och för att mer tid kan läggas på kvalitets-
styrning (Olsson 2003).  

Ett MPS-system ökar företagets möjligheter till att göra kalkyler på varje produkt så att den 
bär sin egen kostnad och ett rätt pris till kund (Olsson 2003).  

Olhager och Rapp (1995) skriver om MPS systemets olika moduler, vilka byggs upp av ett 
antal funktioner och rutiner. Företag kan anpassa och välja vilka moduler de anser sig ha 
nytta av och köpa in dessa vid behov.  
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Figur 3-4 MPS-moduler 

Grunddataregister är ofta de som måste läggas in först i MPS-systemet och i grunddatamodu-
len för att andra moduler skall kunna användas. I denna modul finns det artikelregister, 
strukturregister, operationsregister och produktionsgruppsregister.   

Huvudplaneringsmodulen innehåller övergripande planering av produktion, material och resur-
ser, där produkter kopplas till rätt produktionsgrupper och avdelningar inom fabriken. 
Denna planering är till för att balansera de trögrörliga resurserna mot förväntad efterfråga. 
Planering sker på årsbasis och knyts samman med försäljningsprognoser. Ett resultat av 
huvudplaneringen är en grovplanering där planeringen sker per order eller produktions-
grupp. Den talar om när viktiga moment skall startas och gör en uppskattning av vad kapa-
citetsutnyttjandet blir. För att huvudplaneringen skall kunna revideras gäller det att det sker 
en återrapportering när en planerad order är utförd. I kundordermodulen behandlas allt som 
har med en kundorder att göra. Det kan vara kundregister och uppgifter om dessa som 
adresser, krediter och eventuella rabatter. Orderbevakning där kunden kan få svar om or-
derstatus och besked om när leverans kan ske.  

Materialplaneringsmodulen är till för att säkerställa anskaffningen av material på ett så effektivt 
och kostnadsbesparande sätt som möjligt. Materialplaneringsmodulen ger inköpsförslag, 
produktionsorderförslag, lagersaldon, ABC-analyser, inventeringsunderlag och avvikelse-
rapporter. Den ger även en bild av produkter i arbete (PIA) och vad de medför för kostna-
der i bundet kapital. Utifrån den övergripande planeringen och kundorder skapas behovspla-
nering av slutprodukter. Dessa bryts ned till en behovsbild som innehåller produktens alla 
ingående artiklar. Det kan ske genom brutto- eller nettobehovsplanering där det i den sena-
re ingår lagerstatus och ledtider att ta hänsyn till. Data att föras in i denna modul kommer 
ifrån kundorder och prognoser. För att modulen skall fungera korrekt krävs det att struk-
turregistret är rätt och att uppdateringar sker vid förändringar av slutprodukter. Dessutom 
måste lagersaldon stämma överens med de faktiska förhållanden samt att ledtider finns för 
alla ingående artiklar. Detta kan leda till en ökad synkronisering av order och behov vilket 
leder till minskade lagernivåer samt att kundservicen kan förbättras då det kan ske en exak-
tare angivelse om när leverans sker. Utifrån behovsplaneringen skapas det ett inköpsförslag. 
Inköpsförslaget skickas till inköpsplaneringsmodulen som administrerar och skapar in-
köpsordern samt bevakar godsmottagning och orderuppföljning av leverans från leverantö-
ren. I beläggningsplaneringsmodulen planeras när en order kan och skall tillverkas. Den 
kan delas in i två olika ändamål där det första är tidsplanering av produktionen som talar 
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om när och var operationen skall utföras. Det andra ändamålet är att bestämma i vilken 
turordning operationerna skall ske och vilken ordersekvens som skall användas.  

I detaljplaneringsmodulen initieras en start av tillverkningen ute på verkstadsgolvet och det sker 
återrapportering och uppföljning av de operationer som sker. Utifrån återrapporteringen 
kan tider justeras så att de överensstämmer med de tidigare inlagda uppgifterna om exem-
pelvis stycktider, ställtider och ledtider. En beräkning av vad en produkt kan kosta innan 
den har tillverkats och vad den kräver i form av resurser kan göras med en förkalkylering 
det sker kalkyleringsmodulen. Det går också att beräkna den faktiska kostnaden som en pro-
dukt har inneburit för tillverkaren. Detta genom att se vilken tid produkterna har utnyttjat i 
maskiner och i avseende på materialåtgång det kallas då för efterkalkyl (Olhager & Rapp 
1995). 

3.5  Sammanfattning av teorin 

I första sektionen studerar vi materialanskaffning närmare och de områden som kan för-
knippas i samband med detta. Inköp står för en stor del av en produkts och ett företags 
kostnader. Ett annorlunda förhållningssätt till inköp kan leda till aspekter som kanske tidi-
gare inte har fokuserats på. Vidare leder det in på hur företag kan förhålla sig till varandra 
när det gäller samarbete och mer integrerade relationer. Genom att en hel försörjningskedja 
fokuserar på slutkundens behov och den totala effektiviteten och kostnaden kan företagen 
nå bättre resultat i förhållande till den transaktionsinriktade (Buying Orientation) inköpsfi-
losofin.  

Andra sektionen behandlar produktion och tar upp olika produktionsstrategier samt tar 
upp faktorer som ligger till grund för dessa. Begreppen ordervinnare och orderkvalificerare 
fokuseras det extra på då dessa har stor inverkan på produktionssystemet. Detta då de åter-
speglar marknadens och därmed kundernas krav och vilka kriterier tillverkningen måste 
uppfylla för att tillfredsställa kunderna.  

Den tredje och avslutande delen i den teoretiska referensramen behandlar affärssystem och 
vad de kan tillföra en verksamhet i form av informationsöverföring, kontroll och planering. 
Information är av allt större betydelse i dagens företag och ett bra affärssystem kan exem-
pelvis ge förutsättningar till att effektivisera planering och uppföljning av kostnader. Det 
kan även förbättra kundservice då mer precisa besked kan ges angående order- och  pro-
duktionsstatus.     
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4 Empiri 

I detta kapitel redovisar vi vårt empiriska material som består av intervjuer, kartläggningar och observatio-
ner. Intervjuer har skett med såväl företagsrepresentanter från Svenska Möbel samt externa kontakter som 
leverantörer och kunder. Vi har här valt en annan struktur i kapitlet än i teorikapitlet därför att vi finner 
det lämpligare då de olika områdena är tätt sammanvävda. 

Företagsbeskrivningen syftar till att ge en bakgrund om hur dagens situation i företaget ser 
ut och hur processerna sker i orderhanteringen och produktionen. Genom att studera dessa 
områden skapade vi oss en bild av vilka ledtider som finns i verksamheten och få en inblick 
i hur produktionen kan tillmötesgå kunder och marknadens krav. Vidare har vi tittat hur 
Svenska Möbel och deras största kunder och leverantörer ser på relationen sinsemellan.  
För att få en tillförlitlig bild av relationerna har vi uteslutande valt att tillämpa intervjuer där 
vi får fram respondenternas åsikter och tankar kring viktiga faktor som exempelvis ledtider 
och leveransprecision. Vi avslutar med en produktprofilering som jämför produktionens 
egenskaper med de kundkrav som framkommit vid våra intervjuer. Informationshantering 
tas inte upp som ett enskilt avsnitt utan diskuterades i intervjuerna och tas även upp i före-
tagsbeskrivningen.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Vi valde att börja vårt arbete med ett par inledande intervjuer för att på så vis få en förståelse för verksam-
heten och till viss del även den del av möbelbranschen där de är verksamma. Dessa intervjuer skedde med 
Svenska Möbels VD Stefan Fogelberg som också är vår kontaktperson på företaget. Frågorna till den 
andra intervjun finns bifogade i bilaga 5, den allra första intervjun byggde på ett informellt samtal och var 
inte styrt av ett frågeformulär.  

Företaget har idag 45 anställda i Bodafors och omsätter cirka 46 miljoner årligen. Nuvaran-
de ägare är Stefan Fogelberg, VD, och Anders Borefur, produktionschef. Företagets verk-
samhet är uppdelad i två grenar där den ena är ren legotillverkning av möbler och den 
andra är tillverkning av glas- och väggpartier under egna varumärket Morgana. Affärsidén 
bygger på att tillsammans med kund anpassa och ta fram unika produkter efter specifika 
krav och önskemål.  

 

Figur 4-1 Organisationsschema Svenska Möbel 

Tillverkningen sker mestadels mot direkta kundorder eller i enstaka fall mot blockorder där 
ett visst antal skall levereras under en viss period. En normal kundorder består av några 
hundra enheter som skall produceras men kan även bestå av fler och färre enheter. Specifi-
kationer på produkter och kundorder kan variera men ofta sker tillverkning av återkom-
mande karaktär. Efterfrågan på företagets produkter varierar kraftigt sett över en längre 
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tidsperiod. Tillverkningen har god kapacitet tack vare en modern och flexibel maskinut-
rustning samt skickliga operatörer vilket gör att företaget kan erbjuda sina kunder en så 
kort leveranstid som möjligt. Detta menar företaget är deras största styrka och tillsammans 
med produktionens flexibilitet är det ett sätt att överleva på en allt hårdare marknad där 
många valt att anpassa sin produktion mot stora globala jättar som kräver storksalig pro-
duktion och hårt pressade priser och marginaler.     

Trots att företaget idag enligt egen utsago vinner order på sin flexibilitet och korta leverans-
tider vill de ytterligare förkorta leveransledtiden för att på så vis stärka sin position. För att 
klara detta vill företagsledningen förkorta sina ledtider inom såväl materialanskaffning som 
den egna produktionen. Flexibilitet definierar företaget som möjligheten till snabba om-
ställningar i produktionen, en flexibel utrustning samt den mycket kunniga personalen. 

Idag har företaget leveranstider på mellan 6 till 8 veckor från det att en order är mottagen 
tills kunden får sina varor. Dagens produktionsplanering sköts av produktionschefen, som 
vid planeringen utgår ifrån underlag ifrån beredarna. Planeringen görs sedan med detta som 
utgångspunkt efter det upplägg som produktionschefen finner lämpligast. Svenska Möbels 
materialanskaffning innebär i nuläget ungefär tre veckors ledtider och det är svårt att veta 
när gods inkommer. Detta trots att företaget vid beställning får angivet vilken veckodag 
som de aktuella varorna ska inkomma. En annan svårighet med inkommande gods är att 
det i regel är måttanpassat till varje enskild kundorder men ofta dåligt uppmärkt. Detta gör 
att det ibland kan ta lång tid att finna rätt material när en tillverkningsorder ska påbörjas. 
Företaget har inte heller något fysiskt lager för inkommande gods utan materialet ställs på 
fria uppställningsplatser på fabriksgolvet i väntan på vidare bearbetning. Samma förfarande 
gäller vid utgående gods.   

Ingen produktion startas förrän allt material i en ingående order är inrapporterat till admi-
nistrationen som sedan delger produktionschefen denna information genom att placera föl-
jesedlar i olika produktionsmappar.  

Företaget har idag ett affärssystem som används för att ta fram produktionsunderlag samt 
för att få en överblick av vilka maskiner som ska beläggas vid produktion. Systemet är vis-
serligen några år gammalt men företager anser ändå att det innehåller de erforderliga modu-
ler som kan behövas för att styra och kontrollera företagets resurser. Den information som 
systemet idag utarbetar som underlag för produktionsplaneringen används inte i någon 
större utsträckning. Det enda som används är den överblick av vilket material som ska ingå 
i en order samt vilka operationer som ska utföras. Företaget har funderingar på att byta af-
färssystem inom något år då supporten upphör gällande det nuvarande systemet. Övrig in-
formation delges mellan personalen genom informella kontakter eller anslag. 

Ställtider och operationstider redovisas i efterhand genom att operatörerna själva fyller i 
sina arbetskort manuellt efter egna uppskattningar och dessa kort lämnas sedan till ekono-
miansvarig för återrapportering. Det är idag inte möjligt att följa en order genom produk-
tionen via MPS-systemet utan en sådan uppföljning måste göras manuellt. Det finns inte 
heller några terminaler eller liknande ute i produktionen där en sådan återrapportering av 
avklarade moment skulle vara möjlig att göra.    

4.2 Kartläggning av orderflödet 

En förenklad bild av orderflödet finns nedan i figur 4.1, för mer detaljerad bild, se bilaga 6. 
Marknadsansvarige Stefan Fogelberg håller i alla kundkontakter och arbetar fram nya pro-
dukter tillsammans med kunderna. Är det helt nya produkter måste beredarna lägga upp 
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nya strukturer för dessa, gäller ordern befintliga produkter kan beredning göras utifrån de 
strukturer som redan är gjorda. Beredarna får genom MPS-systemet fram de olika leveran-
törer som ingår i produktstrukturerna och en order skickas iväg till dessa via fax. Tiden från 
order till beställning av material ifrån leverantörerna varierar från fem minuter vid tillverk-
ning av kända produkter med känd struktur till ett par dagar för en helt ny produkt. Sist-
nämnda tid är dock beroende på vad det gäller för produkt, är det en helt ny sorts produkt 
med speciella specifikationer kan detta förfarande ta längre tid. När en order är mottagen 
får produktionsansvarige Anders Borefur en tidig indikation på vad som skall tillverkas ge-
nom att en följesedel på material som beställts skickas till honom. Inköpsorder för material 
som har beställts placeras sedan i en orderspecifik mapp och materialanskaffningen bevakas 
sedan av beredaren Per Ekman som även har kontakten med leverantörerna. Han överva-
kar inkommande gods och har därmed vetskap om det skulle uppstå problem hos leveran-
törerna.  

 

Figur 4-2 Förenklad bild av orderflödet.  

Inkommande gods tas emot av Hans (godsmottagare) som lastar av varor och placerar des-
sa där de får plats inom uppställningsplatsen. Han får inte någon indikation på vad som ska 
inkomma utan tar emot det gods som inkommer och kontrollerar detta mot den med-
följande följesedeln. När alla i en order (produktstruktur) ingående artiklar är hemma åter-
rapporteras detta manuellt genom att de orderspecifika mapparna flyttas över till en låda 
där order som kan startas finns. Ur den kan sedan den produktionsansvarige välja vilka or-
der som ska påbörjas. Vid den tidpunkt när hela ordern är färdigbearbetad avslutas rappor-
teringen genom att produktionsordern med rapporteringen om operationstiderna lämnas in 
till Rolf Nilsson på ekonomiavdelningen. Han rapporterar sedan ordern i MPS-systemet 
som slutförd men redovisar inte de tider som har skrivits i för varje operation av operatö-
rerna. Då allt är återrapporterat och klart för leverans skickar Rolf ut en faktura till kunder-
na. 

Detta sätt att hantera order och produktionsplanering idag fungerar enligt företagets repre-
sentanter inte helt tillfredsställande. Det svåra är att veta när inkommande gods verkligen 
kommer ifrån leverantörerna och sedan hur den egna produktionen ligger till. Sistnämnda 
problem blir särskilt tydligt när Svenska Möbels kunder hör av sig och vill veta hur långt 
deras order kommit i hanteringen. Ett annat problem är när företaget måste omplanera 
produktionen, exempelvis vid sena produktmodifieringar, för att leva upp till sin flexibilitet 
gentemot kunderna.  
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4.3 Beskrivning av Svenska Möbels produktionssystem 

Denna beskrivning av företagets produktionssystem har vi grundlagt genom egna observationer och intervju-
er på företaget.  

Produktionsavdelningen består av en flexibel maskinpark med CNC-maskiner och andra 
enklare maskiner som kan bearbeta många olika sorters produkter och material. Upplägget 
på produktionssystemet är enligt Batch Flow-principen. Företagets kundorderpunkt är be-
lägen som MTO det vill säga tillverkning mot order. Företaget anser själva att deras order-
vinnare är korta ledtider och flexibilitet. Deras orderkvalificerare är kvalitet, fanerkunnande 
och priset. 

En normal tillverkning av en order innebär att anskaffat måttanpassat skivmaterial först be-
läggs med faner i en maskin. Därefter förflyttas skivan till en kantlistmaskin där kantlisterna 
läggs på. Nästa moment varierar utifrån vilken sorts produkt det gäller men det kan exem-
pelvis vara fräsning eller borrning. Ytbehandling är nästföljande process där kundens speci-
fika krav angående ytfinish tillgodoses. Det kan gälla olika färgnyanser eller lacker. Sedan 
tar montering vid om kunden har dessa önskemål, annars emballeras materialet och skickas 
till kund. 

 

 

Figur 4-3 Produktionsflödet 

Ute i produktionen rapporteras när varje delmoment i en order är slutförd, då skrivs det in 
hur lång tid som det har tagit i anspråk. Rapporteringen görs på varje medföljande produk-
tionsorder och efter avslutad operation lämnas ordern vidare till nästföljande operation och 
dess personal. Detta sker genom att personalen fyller i på baksidan av produktionsorder-
lappen.  

4.3.1 Företagets position i försörjningskedjan 

Svenska Möbel är leverantör i första ledet när det gäller den del av företaget som är syssel-
satt med legotillverkningen. När det gäller Morganadelen hamnar är deras position istället 
som det fokala företaget i centrum. I nedanstående illustration har vi använt Aspen som 
exempel på fokalt företag, detta för att visa hur ett normalt flöde i försörjningskedjan kan 
se ut. 
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Figur 4-4 Exempel på företagets position i försörjningskedjan 

4.4 Kund- och leverantörsrelationer 

Vi beskriver först lite kort om företagen och hur orderhantering samt materialförsörjning sker i respektive 
företag. Därefter går vi in djupare på vad kunder och leverantörer generellt har för uppfattning angående re-
lationerna samt vad de ser för potentiella förändringsmöjligheter. Detta upplägg är gjort för att inte peka ut 
enstaka åsikter utan för att ge en generell bild av hur kunder och leverantörer ser på sina relationer med 
Svenska Möbel.  

4.4.1 Beskrivning av ingående kundföretag 

Aspen 

Följande beskrivning om Aspen AB är en sammanställning av en personlig kommunikation med  ägaren 
och VD:n Jan Asplund, 2005-12-09. 

Aspen AB är ett relativt ungt företag som grundades 2002 av Jan Asplund och företaget är 
beläget i Jönköping samt har 13 anställda. De säljer badruminredningar såsom skåp, stom-
mar, luckor, porslin och belysningsprodukter. Deras kunder finns bland dem som köper 
helhetskoncept med en lite exklusivare prägel direkt från VVS-företag, exempelvis Com-
fortbutikerna. Företaget har ingen egen tillverkningen utan köper in komponenter från sina 
leverantörer och monterar därefter ihop dessa. Monteringen sker mot direkta kundorder 
och produkterna levereras färdigmonterade. De har som mål att kunna leverera en order på 
en vecka. För att klara detta ligger Aspen på lager av de ingående komponenterna och dessa 
beställs efter beställningspunkter som baseras på prognos. Prognosen i sin tur baseras på 
tidigare försäljningsstatistik och eventuella effekter av kampanjer och liknande. 

Aspen har haft ett samarbete med Svenska Möbel i princip sedan starten och de köper in 
fanerat material såsom stommar och luckor samt även vitlackerade produkter. Order till 
Svenska Möbel överförs via fax och övriga kontakter sker via telefon eller ibland personliga 
möten. Svenska Möbel är en nyckelleverantör till Aspen. 
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Martela  

Följande beskrivning om Martela är en sammanställning av en personlig kommunikation med inköpsche-
fen Mikael Svensson, 2005-12-07. 

Martela är kund till Svenska Möbel och har den unika egenskapen att de huserar i samma 
byggnad samt är ursprunget till dagens Svenska Möbel. Detta då Svenska Möbel bildades 
då Martela valde att sälja av sin egen produktionsanläggning och sluta tillverka möbler själ-
va. Martela säljer kontorsmöbler företrädesvis till företag och institutioner. Företaget har 
idag 72 anställda i Bodafors. Martela har även ett säljkontor i Stockholm men företaget här-
stammar ifrån Finland där de också har anläggningar. Martela har en försäljning i Sverige på 
cirka 95 miljoner. Försäljningen är uppbyggd kring ett fast sortiment som mestadels säljes 
mot kundorder. När en order inkommer till Martela skickar företaget ut offerter till under-
leverantörer och den bäst passande får ordern. De kan teckna avtal på ett år för standard-
produkter och leverantörer får då stå för lager för att snabbt kunna leverera produkter ut 
till Martelas kunder. Svenska Möbel och Martela har haft ett samarbete under flera år men 
de har medvetet minskat ned på omfattningen för att inte bli för beroende av varandra. Fö-
retagen har inga problem med kommunikationen då deras närhet möjliggör personliga mö-
ten vid problem eller förfrågningar. Kommunikation sker även via telefon, mail och intern-
post. 

ITAB 

Följande beskrivning om ITAB Shop Concept Nässjö AB är en sammanställning av en personlig kom-
munikation med strategisk inköpare Niklas Forsberg, 2005-12-15. 

ITAB Shop Concept har produktion på ett flertal platser i Sverige och i utlandet. Totalt 
omsätter de 1,3 miljarder svenska kronor. Den enhet som har kontakt med Svenska Möbel 
ligger i Nässjö och står för träproduktion. Deras omsättning ligger på ungefär 180 miljoner 
svenska kronor och de har idag 75 anställda vid enheten i Nässjö. Svenska Möbel levererar 
exempelvis provhytter, hyllplan, vägg- och glaspartier. ITAB köper in material utifrån 
blockorder där Svenska möbel får 6-8 veckor på sig att producera och leverera material. 
Vid enstaka tillfällen kräver de kortare leveranstider och det kan då röra sig om 3-5 veckor. 
Samarbetet mellan företagen har varat sedan 2001 och kommunikationen sker mestadels 
genom telefon och fax, det senare vid orderläggning. Personliga möten sker när nya pro-
dukter skall introduceras. 

Lundbergs Produkter AB 

Följande beskrivning om Lundbergs Produkter AB är en sammanställning av en personlig kommunika-
tion med inköpschef Tomas By, 2005-12-16. 

Lundbergs har ingen egen tillverkning utan lägger ut sin produktion på olika legotillverkare 
för att sedan sälja sina produkter under varumärket Lundbergs. Exempel på produkter är 
staket, dörrkarmar, valv, lister och bänkskivor. Företaget distribuerar dessa produkter till 
byggvaruhandeln som sedan säljer till slutkund. Lundbergs har i dagsläget 45 anställda vid 
sitt kontor och centrallager i Nyköping.  

Företaget lägger sina inköpsorder till sina legotillverkande leverantörer utifrån prognoser av 
framtida försäljning och försäljningsstatistik ifrån byggvaruhandlarna. När Lundbergs läg-
ger order i sitt system har de beräknat en leveranstid på sex veckor ifrån Svenska Möbel. 
För att förbereda Svenska Möbel skickas prognoser om framtida försäljning. Relationen har 
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funnits i ungefär tio år och kommunikationen sker via telefon, fax och mail. Lundbergs be-
traktar Svenska Möbel som en leverantör i mängden då de är en av åttio leverantörer.  

4.4.2 Beskrivning av ingående leverantörsföretag 

Lundby Fanerpartner 

Följande beskrivning om Lundby Fanerpartner är en sammanställning av en personlig kommunikation 
med delägare Niklas Jönsson, 2005-12-09. 

Lundby Fanerpartner i Mjölby är en leverantör av faner i format och legotillverkar åt andra 
snickerier. Företaget har 10 anställda och startade sin verksamhet 1997 och har toppmo-
dern utrustning. Lundby har ett samarbete med Svenska Möbel som pågått i 5-6 års tid och 
Svenska Möbel är en av de större kunderna. Tillverkning sker mot kundorder och normal 
ledtid från inkommande order till leverans är en numera en vecka mot tidigare två. För att 
klara leveranstiden krävs det ett råvarulager. Leverans av utgående material sker en gång 
per vecka och då skickas allt material som är färdigt, det vill säga ofta skickas material till 
flera olika order. Vid nyutveckling av produkter hos Svenska Möbel är det vanligt att före-
tagen tillsammans tar fram lämpliga material. Detta sker då via personliga möten som sedan 
mynnar ut i ett order- och tillverkningsunderlag. Annars sker kontakterna mellan företagen 
mestadels via telefon och fax. Order tas emot via fax. När en order inkommit skickas en 
bekräftelse via brev i vilket det anges mått, kvalitet och pris. När en order inkommer till fö-
retaget görs det först en kontroll om material finns tillgängligt för bearbetning. Om materi-
al finns hemma startar produktionsprocessen så fort tillfälle ges. Genom sin, enligt egen ut-
sago, toppmoderna produktionsutrustning kan företaget minimera sina produktionsledti-
der. Om inte material finns tillgängligt beställs detta ifrån Lundbys leverantörer, normal le-
veranstid är ett dygn. 

Byggelit  

Följande beskrivning om Byggelit är en sammanställning av en personlig kommunikation med regionssälja-
re Kim Pettersson, 2005-12-09. 

Byggelit är en av Nordens ledande leverantörer av spånskivor och relaterade produkter. Fö-
retaget har två fabriker i Sverige (Jämtland och Värmland) och för närvarande 180 anställ-
da. Byggelit grundades 1965 och omsätter 300 miljoner SEK. Samarbetet med Svenska 
Möbel har pågått sedan början av 1990-talet. Tillverkning sker mot kundorder men vissa 
produkter av standardkaraktär är lagervara. Dock är det i Svenska Möbels fall mestadels 
kundorderstyrd produktion av specialanpassade produkter. Det kundunika gäller främst 
måttanpassning. Ledtiden från order till leverans är mellan tre till fyra arbetsveckor. Leve-
rans sker normalt när ett antal order tillsammans utgör en viss vikt som då gör att frakten 
blir kostnadsfri för köparen. Mindre vikter kan förekomma i speciella fall men då får köpa-
ren betala frakten. Detta upplägg baseras på ett ramavtal som normalt löper under ett år. 
Syftet med transportupplägget är att samordna transporterna för att minska dessa kostna-
der. Order skickas via mail eller fax till Byggelit. Vid nya produkter diskuteras först materi-
alval, lämplig kvalitet och priser med säljaren som sedan upprättar avtal som följs vid order-
läggning. Vid order från Svenska Möbel ställs kravet från Byggelit att en order skall vara 
tillräckligt stor, annars måste de betala extra för en omställningskostnad. För att kunna kor-
ta sina ledtider i produktionen har Byggelit ett mellanlager med skivor i utgångsformat som 
sedan kundanpassas efter en order. Mellanlagret är dock begränsat i storlek för att minime-
ra lagringskostnaderna. För att nå upp till de uppställda transportvolymerna samlas ett antal 
olika order för gemensam transport. Svenska Möbel tillhör inte de större kunderna. 
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Carstens 

Följande beskrivning om Carstens är en sammanställning av en personlig kommunikation med  VD:n 
Lars-Åke Andersson, 2005-12-07. 

Carstens AB är en leverantör av insatsprodukter till inrednings- och möbelindustrin. Detta 
innebär att de levererar produkter som exempelvis kantlister, laminat, lim och tjänster kring 
maskiner som arbetar med dessa material. Företagets huvudkontor och huvudlager är belä-
get i Bankeryd och har 15 anställda och en omsättning på 75 miljoner SEK. Utöver detta 
har de försäljningskontor och lager i Stockholm. De bedriver ingen egen tillverkning utan 
är ett handelsföretag. Deras leverantörer finns mestadels inom EU-området och där främst 
i Tyskland, Italien och Frankrike. Leveranstider är beroende på vilken produkt det gäller, 
finns de i lager kan leverans ske samma dag. Finns det inte hemma kan det ta två till fyra 
veckor. Sistnämnda leveranstid kan kortas ned i extrema fall till hälften. Leverans kan an-
tingen ske från lagret i Bankeryd eller direkt från Carstens leverantörer. Samarbetet har på-
gått under ett flertal år. Order tas normalt emot från Svenska Möbel via telefon, fax eller 
mail. Kontakterna med Svenska Möbel sker någon gång per vecka. Svenska Möbel är en 
medelkund för Carstens. 

Jopens 

Följande beskrivning om Jopens är en sammanställning av en personlig kommunikation med ekonomian-
svarig Joakim Pettersson, 2005-12-16. 

Jopens är ett företag som finns i Bankeryd och är ett grossistföretag som har inriktat sin 
verksamhet mot skivmaterial såsom MDF och spånskivor. Deras leverantörer finns i Tysk-
land, Österrike, Estland och Ryssland men stödköp kan förekomma från svenska leveran-
törer. De lagerför skivor av standardformat men kan även måttanpassa skivor då de har en 
egen formatsåg, det normala förfarandet är dock att då Svenska Möbel beställer material så 
sker denna måttanpassning vid leverantörernas fabriker. Leveranstider från fabriken i Est-
land är två till tre veckor, räknat från att Jopens har fått order till att leverans skett till 
Svenska Möbel i Bodafors. Denna transport går direkt från Estland till Bodafors om det är 
en större order, annars sker det en samtransport till Bankeryd där mindre order lastas om 
och distribueras ut till de olika kunderna. De vanligaste kommunikationsmedlen är telefon 
och fax. Jopens i sin tur mailar över en order till Estland.    

Ceos 

Följande beskrivning om Ceos är en sammanställning av en personlig kommunikation med säljare Lars 
Skoglund, 2005-12-16. 

Ceos är en av Sveriges största distributörer av skivmaterial med bortåt 1000 kunder i lan-
det. Det är ett handelsföretag som köper sitt skivmaterial från utlandet och Sverige. Företa-
get finns representerat på flertalet ställen i Sverige exempelvis Forserum, Norrköping och 
Skellefteå. De har 50 anställda inom träbearbetningsavdelningen. Ceos har ett lager baserat 
på prognostiserad efterfrågan och om material finns hemma kan de leverera standardskivor 
på ett par dagar. Gäller beställningen måttanpassade skivor, som därför behöver bearbetas 
hos Ceos, kan leveranstiden öka till 14 dagar. Saknas material i Ceos lager kan det ta upp till 
åtta veckor innan lagret är återfyllt och nya leveranser kan ske av det aktuella materialet. 
Ibland kan företaget tillämpa expressleveranser men detta förekommer endast i extrema 
fall. Ceos har inga speciella krav angående volymer eller kvantiteter för att en leverans kan 
göras utan har en turbil som kör ut material till närområdet två gånger per vecka.  
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Svenska Möbel och Ceos har nästan daglig kontakt och denna kommunikation sker oftast 
via telefon och fax. Relationen har funnits sedan långt tillbaka och Ceos anser att Svenska 
Möbel är en av de viktigare kunderna. Orderhanteringen innebär att när en order med 
kundspecifika mått mottagits utfärdas en tillverkningsorder till sågavdelningen. Där bearbe-
tas skivmaterialet så att rätt mått erhålles och därefter emballeras materialet och skickas 
med nästa turbil.  

4.4.3 Kundernas samlade syn på relationen 

De kommunikationsmedel som används idag är främst telefon och fax men mailbaserad in-
formationsöverföring förekommer och tenderar att öka i omfattning. Utöver dessa vardag-
liga kontakter gällande exempelvis förfrågningar, order och leveranstider förekommer även 
personliga möten. De sistnämnda brukar dock ske när nya produkter ska utvecklas och im-
plementeras och då informationsutbytet är av större vikt. Närheten till Svenska Möbel och 
Bodafors är en klar fördel när kunderna väljer företaget som leverantör. Med detta menas 
speciellt att de personliga mötena underlättas av det korta fysiska avståndet. Kontakterna 
sker normalt sett inte dagligen men någon gång per vecka hörs företagen av, på olika nivåer 
och beroende av olika orsaker. Telefonkontakterna är vanligast när det gäller leveransbe-
sked och allmänna förfrågningar medan fax, mail och brev används vid själva orderlägg-
ningen.  

Kunderna anser överlag att kommunikationen och relationen fungerar bra idag och tycker 
att det blivit mycket bättre på senare år och har märkt en tydlig förbättring angående fakto-
rer som leveranssäkerhet och information. De områden där kunderna tycker att det finns 
förbättringspotential är främst information gällande pågående produktion och leveranssä-
kerhet. Kunderna upplever att de själva får förhöra sig om hur en order ligger till i produk-
tionsförfarandet hos Svenska Möbel och hade önskat mer information om detta och po-
ängterar särskilt att detta är viktigt om en order blir försenad. Det här är viktigt för att kun-
derna i sin tur ska kunna ge sina kunder besked om eventuella förseningar. En annan syn-
punkt som framkommit vid våra intervjuer är att kunderna poängterar att det är viktigt att 
ha en relation där ingen av parterna tar den andra för givet utan är lyhörd för förändringar 
och nya idéer och angreppsvinklar. Detta är en process som ska ske tillsammans för att 
uppnå ett så kallat vinn-vinn samarbete. 

Gällande ordervinnande och kvalificerande kriterier från kunderna på Svenska Möbel är det 
en tydlig distinktion mellan leveranstid och leveransprecision. Den förstnämnda är en up-
penbar kvalificerare men precisionen framstår som det viktigaste kravet att ta hänsyn till. 
Pris är en annan kvalificerare och kvalitet nämns som en ordervinnare hos någon kund 
medan en annan framhåller Svenska Möbels flexibla produktion som en vinnare. Leverans-
tiderna är givetvis av stor vikt men kunderna tycker de är acceptabla för att vara möbel-
branschen. Dessutom menar de att Svenska Möbels flexibilitet i produktionen som ibland 
kan ge kortare ledtider genom omställd produktion utifrån kundönskemål är ett bra sätt att 
snabbt få ut specialorder. Leveranstiden i dessa fall varierar naturligtvis utifrån faktorer som 
tillgång på material, kvantiteter och kostnader för åtgärden. Kvaliteten på produkterna, 
möbelkunnandet och fanerkunnandet hos Svenska Möbels personal verkar också vara en 
starkt bidragande orsak till att kunderna väljer Svenska Möbel som leverantör.            

4.4.4 Leverantörernas samlade syn på relationen 

Informationsutbyten sker idag främst med telefon, fax och mail men det förekommer även 
korrespondens med vanligt brev. Det sista sker då en order skall bekräftas. När det gäller 



 Empiri 

 34 

nya produkter brukar företagen dock träffas och diskutera val av kvaliteter på material och 
vad som är lämpligt för respektive produkt. Kontakterna mellan Svenska Möbel och deras 
leverantörer sker en till ett par gånger per vecka och då är det främst frågor kring order 
som diskuteras.  

Leverantörerna upplever att relationerna och kommunikationen fungerar bra och de flesta 
samarbeten har varat under ett flertal år. Relationerna har utvecklats successivt och fördju-
pats. I vissa fall etableras ramavtal vars villkor förhandlas en gång årligen mellan Svenska 
Möbel och leverantörerna. I andra fall tillämpas inte detta förfarande utan då baseras rela-
tionen på vanliga inköpsrutiner.  

Leverantörerna som vi pratat med tror att de största anledningarna till att Svenska Möbel 
valt dem som leverantörer är korta leveranstider och hög kvalitet på produkterna. Kvalitet 
definieras som material som är lätt att bearbeta och innehåller rent råmaterial, det vill säga 
materialet är fritt från grus och annat skräp. Pris är naturligtvis viktigt hävdar leverantörer-
na men det är inte avgörande för att betraktas som en bra leverantör. De menar att svenska 
leverantörer inte kan hålla konkurrenskraftiga priser jämfört med utländska aktörer och 
produktion i större volymer. Vidare menar de dock att det segment av möbelbranschen 
som Svenska Möbel befinner sig i samt för de volymer detta innebär så är inte priset det 
avgörande kriteriet. Andra faktorer anses därför viktigare, exempelvis kundanpassade pro-
dukter och flexibilitet. Flexibilitet har nämnts av flera leverantörer som en avgörande faktor 
och med flexibilitet menas att en order kan tidigareläggas eller skyndas på vid behov. För 
att detta ska kunna uppnås måste de i vissa fall be sina leverantörer att skynda på. En flexi-
bilitet angående leveranstiderna verkar finnas överlag menar leverantörerna och det finns 
därmed möjligheter att korta ledtiderna. De korta leveranstiderna som vissa leverantörer 
hävdar är ordervinnare beror till stor del på att de tillhandahåller ett lagerfört sortiment. 
Någon leverantör påpekar att miljökraven har ökat under senare tid och att de har imple-
menterat nya rutiner så att de nu uppfyller alla gällande krav.   

Flera leverantörer hävdar att det är problematiskt att konkurrera då många utländska kon-
kurrenter har möjlighet att hålla lägre priser ut till kund genom att deras kostnadsnivåer inte 
är lika höga som de svenska leverantörernas. För att kompensera mot denna nackdel får de 
därför vara bättre inom andra områden såsom kortare leveranstider och högre kvalitet. Ett 
annat problem som togs upp är att order kommer in kontinuerligt under veckan och gör 
planering av produktion svårare, de hade föredragit att få en samlad order en gång per 
vecka. Någon leverantör uttrycker att det vore önskvärt att ha fler personliga möten för att 
ytterligare förstärka samarbetet och få en större förståelse för varandras situationer. Anled-
ning till att detta inte sker i större utsträckning anser leverantören beror på tidsbrist, dock 
främst hos denne själv. Det verkar som leverantörerna i nästa led i försörjningskedjan be-
finner sig i EU-området.  

4.4.5 Svenska Möbels syn på relationerna 

Svenska Möbels leverantörer finns till 90 % inom 20 mils avstånd från Bodafors. Detta är 
dock inget medvetet strategiskt val utan bara logiskt då det finns en lång tradition av träin-
dustrier i regionen och många importerande leverantörer till denna industri. Det finns även 
goda logistiska förutsättningar, såsom bra järnväg och placeringen emellan de tre storstads-
regionerna. De ordervinnande kriterierna som Svenska Möbel har på sina leverantörer är 
enligt företaget pris och leveranssäkerhet. Leveranstid och kvalitet är kvalificerare, det vill 
säga ett baskrav för att överhuvudtaget vara en tänkbar leverantör. För att nå en hög leve-
ranssäkerhet har företaget valt att ha flera leverantörer av material, detta är ett medvetet val. 
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Det gäller främst material som skivmaterial och fanerprodukter. Böter kan förekomma vid 
extrema förseningar men detta sanktionssystem är inte vanligt förekommande, och i så fall i 
enlighet med branschens gällande normer. Det finns inom företaget ingen uttalad inköps-
strategi men de tar stor miljöhänsyn och ser till att de arbetar med produkter och material 
som inte är skadligt för miljön. Svenska Möbels ordervinnare gentemot sina kunder anser 
de vara sin flexibilitet, som de definierar som snabba produktionsomställningar, flexibel 
maskinpark, tillverkning av olika material och personalens kunnande.   

4.5  Produktprofilering 

Genom att göra en produktprofilering på Svenska Möbel vill vi få en uppskattning om hur 
pass väl företagets produktionssystem och infrastruktur matchar kundernas krav, profilen 
gjordes tillsammans Stefan Fogelberg. Produktprofilen kommer inte att ge någon exakt bild 
av hur väl områdena faktiskt stämmer överens men ger oss en fingervisning om hur företa-
get uppfattar de olika delarnas förhållning gentemot varandra.  

 

Figur 4-5 Produktprofil hos Svenska Möbel 

Det optimala är när man kan dra en rak linje uppifrån och ned. Detta innebär att det finns 
en bra anpassning mellan marknadens krav och produktionssystemets möjligheter att till-
mötesgå dessa krav. Företagets produktvidd är tämligen stor och produktfloran förändras i 
hög takt utifrån kundernas beställningar av nya produkter. Ordervinnaren enligt profilen är 
någonstans mellan leveransförmåga och pris (kostnad). Tillverkningen sker med generell 
teknologi, i det här fallet företrädesvis med hjälp av moderna CNC-maskiner. De många 
olika produkterna som tillverkas innebär att volymerna för varje parti inte blir höga. För-
ändringsförmågan gällande antalet produkter i produktion och antalet omställningar är på 
en mycket hög nivå. När det gäller infrastruktur utanför den rena produktionsutrustningen 
är företagets nuvarande utvecklingsorientering mitt emellan att utveckla nya produkter och 
att arbeta aktivt med processförbättringar. Produktionsledningens uppgift idag är fokuserad 
på att både möta tidskrav och att producera enheter effektivt. Inget av dessa områden har 
företräde framför det andra.    
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4.6 Sammanfattning av empirin 

Det viktigaste som vi tycker har framkommit angående kundernas krav är att Svenska Mö-
bel bör bli bättre på att klara av de utsatta leveranstiderna, det vill säga ha en högre leve-
ransprecision. Under de senaste åren tycker dock kunderna att de har märkt en förändring 
till det bättre hos Svenska Möbel. En viktig aspekt angående leveransprecision är att om det 
uppstår förseningar eller problem i produktionen eller hos leverantörer vill kunderna få del 
av detta så att de i sin tur kan meddela sina kunder.  

De grundläggande kraven som kunderna har är att Svenska Möbel håller rätt kvalitet och 
rätt prisnivå samt kunna leverera sina produkter med leveranstider som kunderna anser ac-
ceptabla. Närheten ses inte som ett krav men det underlättar samarbetet, någon av kunder-
na har en mer eller mindre uttalad strategi om att ha sina leverantörer nära.  

Informationsöverföring sker idag i första hand med telefon och fax men även till viss ut-
sträckning via mail. Personliga kontakter sker främst vid utveckling av nya produkter då det 
gäller att komma överens med kunder och leverantörer om vilka material som skall använ-
das.   

Flera av leverantörerna är inga tillverkare i den bemärkelsen att de producerar eget material 
utan de är handelsföretag med lagerförda produkter. Dock kan viss bearbetning av material 
ske såsom exempelvis måttanpassning för kundspecifika order. Eftersom de ligger på lager 
har de enbart ledtid för bearbetning och/eller transport, detta gäller om det är en standard-
produkt.  

Svenska Möbel har idag ingen uttalad strategi när det gäller leverantörsurval och inköp. De 
har dock vissa ordervinnare som leverantörerna måste uppfylla, dessa är pris och leverans-
säkerhet. För att öka leveranssäkerheten har de valt att ha flera leverantörer av de vanligaste 
förekommande materialen som skivor och faner.  

Avslutningsvis ger produktprofileringen indikationer på hur dagens produktion motsvarar 
marknadens krav. Företaget har en generell utrustning och en omfattande produktflora vil-
ket ger många omställningar i produktion. Vidare så har de ordervinnaren belägen mellan 
pris och leveransförmåga och produktionsledningen fokuserar på att både möta tidskrav 
och att genomföra processförbättringar.  
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5 Analys 

I detta kapitel jämför vi vårt empiriska resultat med de teorier som finns med i den teoretiska referensra-
men. Kapitlet inleds med en kort disposition om hur det är uppbyggt. Vi använder oss här av den över-
gripande strukturen som finns i referensramen, detta för att de underliggande områdena tangerar varandra.  

Första området handlar om hur Svenska Möbel och försörjningskedjans närmaste aktörer 
arbetar med sin materialförsörjning. Vi går här igenom hur deras inköpsförfarande fungerar 
och relaterar detta till de olika torier som finns inom området. Genom en sådan här jämfö-
relse försöker vi hitta faktorer som bidrar till de olika ledtider som förekommer. Vidare be-
lyser vi vad det finns för olika förhållningssätt när det gäller materialplanering och Supply 
Chain Management och ställer dessa i relation till dagens situation. Nästa område att stude-
ra är produktionen där vi tittar på hur olika kundorderpunkter svarar mot olika strategier 
och ledtider samt hur produktionen kan stödja marknadens krav. Målet är att identifiera 
områden som stödjer kundernas krav som framkommit vid våra intervjuer. Avslutningsvis 
tittar vi på hur information och affärssystem kan tillämpas för att underlätta planering, pro-
duktion och logistik.  

5.1 Materialförsörjning  

Här presenteras vårt första avsnitt i analysen som behandlar materialförsörjning och dess ingående delar så-
som inköp, Supply Chain & Supply Chain Management och materialplaneringsmetoder.  

Svenska Möbel säger sig inte ha någon uttalad inköpsstrategi men de har valt att ha flera 
olika leverantörer av de viktigaste materialen och komponenterna. Deras förhållningssätt 
till leverantörerna av dessa material kan benämnas som transaktionsinriktad (buying orien-
tation) och fokus är på kvalitet och pris (Anderson & Narus, 1999). Företaget har valt detta 
förhållningssätt för att säkra sin materialförsörjning och kunna påverka priser som liten 
kund, vilket Svenska Möbel är i sammanhanget. Axelsson (1998) kallar förfarandet med fle-
ra leverantörer för multisourcing. Leveranstiden anses viktig men är inte det avgörande kri-
teriet hos kunderna trots att Svenska Möbel tycker att kort leveranstid är en av deras vikti-
gaste egenskaper. Vid anskaffning av andra material såsom faner har de ett djupare samar-
bete, detta är särskilt tydligt vid utveckling av nya produkter.  

Svenska Möbels leverantörer finns till största del i dess närområde. Det är inget medvetet 
val utan snarare en naturlig följd av träindustrins utveckling i området under en längre tid. 
Flertalet av leverantörerna i detta område är dock grossister som importerar material från 
utlandet främst från Baltikum och Västeuropa. Grossisterna har valt denna strategi för att 
hålla nere sina kostnader och de utländska tillverkarna kan hålla lägre prisnivåer jämfört 
med de svenska konkurrenterna. Strategin och materialförsörjningen är följaktligen globali-
serad i detta led av försörjningskedjan. Detta har möjliggjorts genom effektiv informa-
tionsöverföring och ett väl utvecklat transportupplägg (Skoog & Widlund, 2001). Flera av 
leverantörerna menar att de är flexibla i den bemärkelsen att de kan skynda på sina leveran-
törer och skaffa fram material snabbare när så krävs.  

Ett mer integrerat och fördjupat samarbete kan leda till förbättringar och gällande kostna-
der och kvalitetsaspekter (Bergman & Klefsjö, 2001). För att kunna lägga ned mer resurser 
på sina leverantörer och samarbete arbetar företag mot att reducera antalet leverantörer.  
Vidare gäller det att se till företagets nuvarande och framtida behov för att välja ut lämpliga 
samarbetspartners (McClellan, 2003). Genom att integrera sina leverantörer och kunder 
menar Mentzler et al. (2001) att företag lättare kan tillmötesgå kundernas krav samt skapa 
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en effektiv tillverkning. Svenska Möbel har i dagsläget en position i försörjningskedjan som 
innebär att de är en leverantör i första led. Varken deras kunder, som vi talat med, eller de 
själva säger sig arbeta aktivt med integrering. Relationerna verkar hållas med en armslängds 
avstånd där leverantörer kan bytas ut med kort varsel. Trots detta har flertalet av relatio-
nerna varat under flertalet år och anses fungera tillfredsställande men med förbättringspo-
tential.   

Svenska Möbel har kundorderstyrd produktion och inget eget råvarulager. Detta upplägg 
innebär att material anskaffas först när en kundorder erhållits och bekräftats. Då material 
inte finns hemma på lager medför detta en anskaffningstid som är upp till tre veckor. Själva 
orderläggningen tar inte lång tid i anspråk utan det är tillverkningen eller anpassningen hos 
leverantörerna samt transportupplägget som tar största delen av tiden. En faktor som kan 
bidra till längre ledtider är att transportuppläggen inte baseras på när en order är färdig för 
leverans utan efter schema eller när en viss volym uppnås hos leverantören. 

En kundorderstyrd materialanskaffning för med sig att inget av de traditionella beställ-
ningssystemen är tillämpbart. En övergång till något annat vedertaget beställningssystem 
skulle medföra att Svenska Möbel skulle få beställa mot prognostiserad efterfrågan eller att 
företaget istället för att beställa kundanpassat material från leverantörerna beställer stan-
dardprodukter som sedan anpassas efter kundspecifikationer hos Svenska Möbel. Enligt 
Mentzler et al. (2001) skulle ett upplägg med Vendor Managed Inventory (VMI) medföra 
att både företaget och leverantören skulle kunna tjäna på det. Leverantören kan, om flera 
kunder är anslutna till samma upplägg, samordna produktion och transporter av produkter. 
De kan även erbjuda större servicegrad och nå skalfördelar i sin egen verksamhet (Möller-
ström & Staf, 2003).  Genom att tillämpa VMI skulle Svenska Möbel få tillgång till ett råva-
rulager färdigt för bearbetning. Därmed kan ledtiden reduceras men det tillkommer en be-
arbetningstid istället. För att ett VMI-samarbete skall fungera krävs det ett omfattande in-
formationsutbyte och ett ömsesidigt förtroende mellan parterna (Mattson, 2002). Dessut-
om kräver det en investering i lagerutrustning och lageryta.   

5.2 Produktion 

Här tar vi upp de produktionsrelaterade begreppen såsom kundorderpunkter, ledtider, orderkriterium och 
hur dessa aspekter påverkar företagets produktionsstrategi.   

Svenska Möbels kundorderpunkt är belägen som MTO, vilket betyder att tillverkning initie-
ras först när en reell kundorder erhållits. MTO karakteriseras av små tillverkningsvolymer 
och många olika varianter. När kundorderpunkten är belägen vid denna punkt medför det 
längre leveranstider än vid andra förfaranden som MTS och ATO (Olsson, 2003). 

Dagens tillverkning medför en total ledtid för kunden på sex till åtta veckor. Den inbegri-
per en anskaffningsledtid på cirka tre veckor och en genomloppstid på ungefär detsamma. 
Företaget upplever idag att den totala ledtiden samt leveransprecisionen ej är tillfredsstäl-
lande. Lumsden (1998) menar att det finns en stark koppling mellan ledtid och leveransser-
vice, ju kortare tid desto högre servicegrad. Dock skriver författaren vidare att det inte är 
viktigt för kunden att veta vad ledtiden består av utan bara när en leverans kan ske. Detta 
resonemang styrks av våra intervjuer med kunderna som överlag tycker att leveranspreci-
sionen är viktigare än leveransledtiden. Tiden är emellertid en orderkvalificerare som bör 
beaktas. Järneteg och Eriksson (1991) menar att det finns aspekter som kan bidra till en 
kortare ledtid och de har främst att göra med information och arbetssätt hos företaget. Vi-
dare tar de upp tre steg för att arbeta med reduktion av ledtider där det första steget är att 
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kartlägga flöden av både material och information. Därefter gäller det att identifiera var 
eventuella brister finns och reducera effekterna av dessa samt i det avslutande steget effek-
tivisera enskilda operationer. Denna trestegsmodell kan utföras såväl internt på företag som 
på hela försörjningskedjor.  

Utöver leveranstid är även pris en orderkvalificerare enligt de intervjuer vi gjort med kun-
derna. Både Svenska Möbel och kunderna belyser att som aktör på den svenska marknaden 
idag är det svårt att konkurrera med pris som främsta konkurrensmedel. Det är dock inte så 
att marknaden är prisokänslig utan det måste hållas på en rimlig nivå. Denna nivå verkar 
aktörerna ha funnit trots att någon kund uttrycker önskemål om lägre priser.  

Kunderna framhåller leveransprecision, flexibilitet och kvalitet som de främsta ordervin-
narna. Flexibiliteten definieras som möjligheten till att kunna göra sena ändringar i en 
kundorder och möjligheten till produktmodifieringar. Svenska Möbel har ett tillägg på flex-
ibiliteten där de menar att de kan tillverka produkter i många olika material och en anpass-
ningsbar maskinpark och kunniga medarbetare. Det är viktigt för ett företag att förstå 
marknadens krav och vilka som är deras ordervinnare och orderkvalificerare. För att få 
denna kunskap bör företaget vara lyhört och föra en dialog med kunderna om detta då de-
ras krav och behov förändras över tiden (Hill, 2000).  

Enligt Miltenburg (1995) kan ett företags produktionssystem inte vara bäst på alla kriterier 
utan företaget får koncentrera sig på att vara bäst på ett eller möjligen två områden som 
prioriteras högst. Både ordervinnare och orderkvalificerare är lika viktiga för att få en order 
och ingen utav dem kan uteslutas (Hill, 2000). När ett företag vet vilka som är deras order-
vinnare och orderkvalificerare måste de med utgångspunkt från dessa ta beslut om olika ka-
tegorier såsom kapacitet, produktionsteknologi, produktionsplanering och vertikal integra-
tion (Bellgran & Säfsten, 2005; Miltenburg, 1995). Vidare är ordervinnare och orderkvalifi-
cerare en viktig komponent när företag definierar sin produktionsstrategi (Hill, 2000). Pro-
duktionsstrategin ska stödja marknadsstrategin och ge ledning om hur kundernas behov ska 
uppfyllas (Bellgran & Säfsten, 2005).   

Ett annat verktyg för att förstå hur pass väl produktionen stämmer överens med markna-
den är att utföra en så kallad produktprofilering. Genom att utföra en produktprofilering 
erhålls en förståelse för vilka aspekter som är föremål för förändringar och förbättringar. 
Verktyget kan användas för att jämföra nuvarande situation med antingen framtida situa-
tion eller en tidigare. Detta för att se inom vilka områden förändringar kan göras i företaget 
(Hill, 2000). Svenska Möbels produktprofil visar på hur deras nuvarande situation ser ut. Vi 
har inte jämfört den med hur något annat scenario utan är mer intresserade av att se hur väl 
produktionen svarar mot marknadens behov i dagsläget.  

Överlag ser produktprofilen bra ut men eventuella förbättringsområden finns inom infra-
strukturen och innebär att mer fokus bör vara på att möta tidskrav och ha en effektiv pro-
cess för att tillverka nya produkter. Ett annat område där det finns förbättringspotential är 
de ordervinnande kriterierna där företaget skulle kunna koncentrera sig mer på att uppfylla 
leveransförmågan istället för att som idag vara positionerad mitt emellan pris och leverans-
förmågan som har att göra med marknad. Ett alternativ till att inte göra dessa förändringar 
vore att positionera om de områden som har att göra med produktionen.  
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Figur 5-1 Produktprofil med positioneringsalternativ.  

 

Med utgångspunkt i Svenska Möbels ordervinnare, orderkvalificerare och kundorderpunk-
ten kan valet av produktionssystem analyseras. Ordervinnarna anses enligt kunderna vara 
flexibilitet, leveransprecision och kvalitet. Orderkvalificerare är pris och leveranstid. Kund-
orderpunkten är belägen i MTO vilket innebär att ingen tillverkning sker förrän kundor-
dern är lagd och bekräftad. Med hänsyn till dessa aspekter kan vi jämföra de olika produk-
tionssystem och vad de stödjer för funktioner.  

 

Figur 5-2 Produktionssystemens karakteristiska drag 

Job Shop karaktäriseras av en flexibel tillverkning med många olika produkter i små voly-
mer, låg grad av automation och skickliga operatörer (Miltenburg, 1995). Vidare har detta 
system oregelbundna materialflöden och relativt långa leveranstider. Pris är ofta en order-
kvalificerare, flexibilitet är en ordervinnare och kundorderpunkten är belägen i MTO (Hill, 
2000). Batch Flow liknar Job Shop men innebär något högre volymer och mindre produkt-
utbud av återkommande karaktär (Krajewskij & Ritzman, 2002). Kundorderpunkten är ofta 
belägen vid ATO och pris kan vara en ordervinnare men är normalt sett en orderkvalifice-
rare. Övriga produktionssystem (OPL, EPL & CF) innebär en mindre produktvariation 
och högre volymer med en högre grad av automatisering än Job Shop och Batch Flow. Or-
dervinnare för dessa är framförallt pris men i vissa fall även leveranstid och leveranspreci-
sion (Hill, 2000).   
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Bild 5.2 visar vilket produktionssystem som företaget har idag och vilka olika kriterier som 
det stödjer. Svenska Möbels tillverkningssystem verkar enligt bilden vara Batch Flow. Var-
ken JS eller BF stödjer leveransförmågan eller kostnad (pris), skall dessa kriterier uppfyllas 
är det något av de andra systemen som bör tillämpas (Miltenburg, 1995).     

Svenska Möbels tillverkning sker med flexibla maskiner som klarar av ett varierat produkt-
utbud. Det kan röra sig om många olika produkter men de har alla liknande karakteristiska 
drag angående materialval. Tillverkning sker i regel satsvis med upp till några hundra enhe-
ter och ofta är det produktion av återkommande order med samma specifikationer eller nå-
gon mindre förändring.      

5.3  Information och affärssystem 

I detta avsnitt behandlas informationsrelaterade aspekter och hur affärssystem kan användas för att förenk-
la och effektivisera flöden i och emellan företag.  

Svenska Möbel har idag ett affärssystem som används bland annat för att skapa underlag 
för produktionsplanering och vid behandling av produktstrukturer inför beställning av ma-
terial. Systemet innehåller många funktioner och moduler som ej används i dagsläget, det är 
exempelvis huvudplanering, kundorder, materialplanering, kalkylering och detaljplanering. 
Mycket av informationsspridning och planering sköts manuellt utan affärssystemets stöd. 
Informationsflödet internt sker huvudsakligen via informella kontakter mellan personalen 
och externt används företrädesvis telefon, fax och mail.  

Kunderna upplever att kommunikationen och informationsöverföringen inte alltid fungerar 
tillfredsställande, detta gäller särskilt vid förfrågningar angående en orders status i Svenska 
Möbels produktion. Företagets leverantörer är av uppfattningen att kommunikationen ge-
nerellt fungerar bra. När Svenska Möbel får en kundorder läggs denna produkt och dess 
struktur in i systemet och därefter beställs material från leverantörerna via fax och mail. 
Denna beställningsprocess tar normalt maximalt en arbetsdag. 

Informationen är allt viktigare för att ta reda på vad det är som kunderna verkligen vill ha 
och att dessa kriterier uppfylls. Genom att ha en effektiv informationsöverföring mellan 
såväl företagets personal som andra aktörer i försörjningskedjan kan en effektiv produktion 
och logistik uppnås (Chopra & Meindl, 2001). Till största del sker dock informationsöver-
föringen i och emellan företagen via muntlig kommunikationen och den kan ske via möten 
eller telefon. Det är viktigt att inblandade parter förstår och tolkar informationen rätt och 
vara tydlig vid framförande av information (Bakka et al., 1999). Detta kan underlättas ge-
nom att företagen använder sig av ett affärssystem och delger information sinsemellan (Co-
yle et al., 2003). Genom tillämpning av affärssystem kan företaget exempelvis övervaka ma-
terialflöden i försörjningskedjan och hur produktionen ligger till. Denna information kan 
användas både som underlag för planering och för att delge kunderna orderstatus eller leve-
ransbesked (Chopra & Meindl, 2001). Utöver att ge stöd för planering kan ett affärssystem 
även ge underlag för kalkylering av produkters kostnader före och efter bearbetning. Detta 
kan användas till offertunderlag eller till att kunna sätta rätt pris så att en produkt bär sina 
kostnader (Olsson, 2003).  
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6 Slutsatser 

I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi funnit genom denna studie. Slutsatserna följer samma struktur 
som vi tidigare har tillämpat i rapporten och våra slutsatser baseras på analysen i tidigare kapitel. Avslut-
ningsvis har vi kortfattat tagit upp det som vi de områden som vi finner viktigast att fokusera på.  

Vid våra inledande kontakter med Svenska Möbel framgick det att deras syn på hur de vin-
ner sina order var genom korta leveranstider och flexibilitet.  

Enligt våra intervjuer är de främsta ordervinnarna inte leveranstid utan kvalitet, leverans-
precision och flexibilitet. Den leveranstid som finns anses acceptabel för möbelbranschen, 
men är inte oviktig utan skall betraktas som en orderkvalificerare.  

6.1 Materialförsörjning 

Inköp och materialanskaffning sker idag inte med uttalade inköpsstrategier men Svenska 
Möbel har dock vissa metoder för att få en högre leveranssäkerhet, detta genom multisour-
cing av de viktigare komponenterna som exempelvis skivmaterial. Den största delen av fö-
retagets leverantörer finns inom 20 mils avstånd, detta har sin förklaring i att träindustrin 
och möbelindustrin har långa traditioner i regionen. Flera av leverantörerna som vi har in-
tervjuat har talat om en flexibilitet som går ut på att de har möjlighet att snabba på order-
förloppet vid extraordinära behov.  Utifrån detta anser vi att det borde vara möjligt att re-
ducera leveransledtiden för material, dock inte i lika hög grad som dessa specialfall med en-
staka leveranser.  

De leverantörer som vi har pratat med har idag fastlagda rutiner för hur deras transporter 
sker ut till Svenska Möbel och deras övriga kunder. Det sker i regel genom schemalagda tu-
rer en eller två gånger i veckan. Någon leverantör har även det kravet att en viss volym skall 
fyllas innan en leverans kan ske vilket kan innebära att en order kan behöva vänta tills att 
volymen fylls upp av en senare order. Genom ett förändrat transportupplägg torde en för-
ändring kunna ske som resulterar i en förkortning i leveransledtid. Möjligen kommer detta 
att kräva en omförhandling av gällande avtal som berör detta. Ett annorlunda upplägg som 
gynnar Svenska Möbel och andra företag i samma situation borde också gynna de svenska 
leverantörerna som har svårt att konkurrera med utländska aktörer som har lägre tillverk-
ningskostnader. Ett samarbete där alla aktörer kan betraktas som vinnare torde kunna eta-
bleras. Möjligen kan relationerna med Svenska Möbel och deras leverantörer förstärkas yt-
terligare genom att de företagen ändrar sin inställning och satsa på färre leverantörer men 
med djupare samarbete med dessa. Detta skulle öka inköpsvolymen hos leverantören och 
stärka Svenska Möbels position hos den utvalda leverantören och därmed få bättre avtals-
villkor. Samarbeten av denna karaktär kan dock föra med sig vissa risker såsom sårbarhet, 
beroende och kostsamma uppbrott av relationer. För att möjligaste mån undvika detta bör 
samarbetet bygga på tillit, förtroende, lyhördhet och gemensamma mål. Fokus bör vara på 
att ha en optimal försörjningskedja där slutkundens krav och behov tillgodoses.  

Svenska Möbel har en kundorderstyrd produktion där material införskaffas till varje speci-
fik order. Det medför att leveranstiden blir relativt lång i jämförelse med en tillverkning där 
material finns på lager. Nackdelen är de längre leveransledtiderna men samtidigt så är det 
mindre bundet kapital i lager och förråd. En övergång till att ha ett förråd skulle kunna kor-
ta ledtider, högre leveransprecision och därmed högre servicegrad gentemot kunder. Samti-
digt skulle det föra med sig att de skulle ha behov av ett fysiskt lager, vilket de inte har idag. 
För ett sådant eventuellt lager ser vi två möjligheter det ena är att de själva lagrar standard-
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material och tar över den bearbetning som idag utförs hos leverantörer. Det andra är att de 
lagerför alla olika förekommande material och storlekar. Vi tror dock att det sistnämnda 
vore svårt att genomföra då deras produktflora ofta har en kundspecifik karaktär och lagret 
skulle därmed bli stort och kostsamt i form av hög kapitalbindning. För att minska kapital-
bindningen i det första alternativet kunde det vara ett alternativ med ett VMI-upplägg där 
leverantören äger lagret och ansvarar för att det finns material till förfogande. Svenska Mö-
bel får då själva anpassa materialet så att det stämmer med kundernas specifikationer. För 
att klara en sådan bearbetning krävs det en investering i ny utrustning. Vi förordar inget av 
de nämnda alternativen även om de skulle korta ledtiden utan tror mer på ett närmare sam-
arbete med utvalda leverantörer då det krävs investering i lagerutrustning, maskiner och 
personal. Det fordrar troligen högre volymer för att det skulle bli lönsammare att utföra 
bearbetningen själva.   

6.2 Produktion 

Dagens produktionsutrustning och layout anser vi verka fungera väl och ser därför inga di-
rekta förändringsbehov. Flera kunder har nämnt Svenska Möbels kunskaper inom faner, 
kvalitativa möbeltillverkning och flexibilitet som en starkt bidragande orsak till att de har 
valt Svenska Möbel som leverantör. Det som framkommit både internt och externt är vissa 
förbättringsbehov av informationshanteringen, detta i avseende på planering, uppföljning, 
orderstatus och leveransbesked. Kunderna har uttryckt att de borde vara i Svenska Möbels 
intresse att delge information om orderstatus, särskilt när det uppstår problem som kan 
medföra försening av leverans och inte som idag att kunderna själva måste söka denna in-
formation. Företaget har idag ett affärssystem som enligt egen utsago har moduler som 
skulle kunna stödja de flesta av dessa funktioner. Dock används det inte idag i denna ut-
sträckning.  

Dagens produktionssystem hos Svenska Möbel (BF) stödjer kvalitet, flexibilitet och innova-
tionsbenägenhet. Det är mindre bra när det gäller tillverkning till låg kostnad, korta leve-
ranstider och hög leveransprecision jämfört med exempelvis linjetillverkning. Då det är 
svårt att byta produktionssystem är det lättare att inrikta sig på de förmågor som produk-
tionssystemet stödjer och använda dessa som sina ordervinnare gentemot kunderna. För att 
åskådliggöra samspelet mellan marknadens krav, produktionen och övrig infrastruktur ut-
förde vi en produktprofilering där vi fann vissa områden med lite sämre samspel. Dessa 
områden var ordervinnare, utvecklingsorientering och produktionsledningens huvudupp-
gift.    

6.3 Information och affärssystem 

Vid intervjuer har det framkommit att kunderna efterfrågar bättre informationsutbyte när 
det gäller orderstatus och leveransbesked. Idag ringer de ofta och frågar Svenska Möbel hur 
deras order ligger till. Den som kan svara på dessa frågor är för närvarande produktions-
chefen som planerar och styr produktionen utan att använda stödet från affärssystemet. 
Andra i företaget upplever det som en begränsning att inte själva kunna svara vid förfråg-
ningar från kunder och önskar att någon form av information angående en orders status i 
produktionen. Vi anser att eftersom det finns ett system som stödjer många av de applika-
tioner som krävs för att sprida denna information bör det användas i större utsträckning än 
vad som görs idag. Vidare skulle en bättre uppföljning kunna nås av både pågående och 
färdig order genom att återrapportering sker vid varje enskild station ute i produktionen. 
Förslagsvis skulle det kunna ske genom terminaler vid dessa stationer anslutna till affärssy-
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stemet. Det skulle även vara möjligt att ha någon sorts koppling till Internet/mail där kun-
der kan få besked om sina order. Genom en bättre återrapportering torde även kostnads-
uppföljningen bli mer exakt för de olika produkterna. Då dessa förändringar innebär nya 
rutiner för personalen tror vi att det kan vara lämpligt att införa dessa i samband med det 
eventuella bytet av affärssystem som företaget har i åtanke.   

6.4 Kortfattade slutsatser 

Våra intervjuer med kunderna indikerar att leveranstiden överlag är acceptabla för att vara 
möbelbranschen. De är idag 6-8 veckor varav materialanskaffning står för tre veckor. Kun-
derna anser att det som är viktigare än leveranstiden är att produkterna levereras i tid, det 
vill säga leveransprecisionen.  

Genom närmare samarbeten med både kunder och leverantörer och fokus på hela försörj-
ningskedjans effektivitet och möjlighet till att tillgodose kundernas behov torde konkur-
renskraften öka. En bättre planering tror vi kan leda till förbättrad leveransprecision och att 
kunderna kan få ett exaktare datum för leverans och därmed en ökad leveransservice. 

Återrapporteringen bör kunna bli bättre om det affärssystem som finns idag utnyttjas till 
större del och därmed möjliggör kontinuerlig återrapportering ute i produktionen. Detta 
borde kunna ske genom ett användande av terminaler vid de olika stationerna vilket kunde 
förenkla återrapporteringen och även ge indikationer på vart i flödet en produkt befinner 
sig.  

Avslutningsvis tar vi upp de punkter som vi anser vara av stor vikt med hänsyn till uppsat-
sens syfte.    

• Vill företaget satsa på kortare ledtider bör de satsa på färre leverantörer och djupare 
samarbeten samt förändrade transportupplägg och genomföra en grundlig analys av 
den egna produktionen samt styrningen av denna.  

• Planeringen och informationsdelning bör ske så fler kan få del utav den internt och 
externt, detta sker lämpligen genom att använda affärssystemet i större utsträck-
ning.  

• Företaget bör koncentrera sig på rätt ordervinnande kriterier som är kvalitet och le-
veransprecision och vara mer lyhört för förändringar hos kunderna. Flexibiliteten 
sker på bekostnad av leveranstiden.  

• Förbättra informationsspridning till kunderna då förändringar sker av leveransda-
tum och meddela berörda parter.   
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7 Avslutande reflektioner om uppsatsen 

I detta kapitel belyser vi de reflektioner som uppstått under arbetets framskridande. Vidare diskuterar vi 
även upp den kritik som vi anser vara relevant på arbetet. Kapitlet avslutas med en diskussion angående 
vidare studier inom ämnesområdet.  

7.1 Reflektioner 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur ledtider och leveransprecision kan förändras så 
att Svenska Möbels konkurrenskraft stärks. Detta genom att undersöka relationen både 
med kunder och leverantörer i närmsta led samt Svenska Möbels interna material- och in-
formationsflöden. Med en kvalitativ metodansats försöker vi att identifiera faktorer som 
påverkar ledtid och leveransprecision. Denna gav oss en möjlighet att få en bild av hur rela-
tionerna fungerar samt respondenters åsikter och tankar kring samarbetet med Svenska 
Möbel. Vi har arbetat med främst intervjuer för att få erhålla denna insikt i Svenska Möbels 
försörjningskedja. Respondenternas svar har varit av likartad karaktär både i kund- och le-
verantörskategorin. En reflektion som vi tycker är värd att nämna är att det inte verkar fin-
nas någon helhetssyn hos branschens aktörer och ingen verkar enligt oss arbeta med fokus 
på den totala försörjningskedjans effektivitet och möjligheter att tillfredsställa kunden. En 
annan aspekt som vi tycker är intressant är att flera av kunder och leverantörer talar om en 
flexibilitet i branschen som ofta verkar innebära att ledtider är möjliga att förkorta vid be-
hov men ingen vill ta initiativ till förändring. 

Vi tycker att det har varit svårt att finna lämplig teori som kan appliceras på vårt ämnesom-
råde och appliceras på uppsatsens syfte. En stor del av den litteraturen som finns är relate-
rad till stora företag och andra branscher än möbelbranschen. Detta har inneburit att vi har 
applicerat denna teori med det här i åtanke och försökt att anpassa den utifrån gällande 
bransch och storlek på de inblandade aktörerna.  

Arbetet med att insamla material till vår empiri har troligen formats av vår relativt låga erfa-
renhet gällande intervjuer. Dessutom torde vår tolkning av det empiriska materialet ha 
präglats av våra tidigare erfarenheter och bakgrunder. Vi har dock försökt att vara så objek-
tiva som möjligt men vi menar också att våra tidigare erhållna kunskaper även kan vara till 
en fördel. Med detta menas att vi kan bidra med nya infallsvinklar och vi observerar bran-
schen utan förutfattade meningar.   

7.2 Förslag till vidare forskning 

Fokus i detta arbete har varit på försörjningskedjan och dess första led uppåt och nedåt ut-
ifrån Svenska Möbels position. För att öka förståelsen skulle fler led av kunder och leveran-
törer involveras i en vidare undersökning. Genom detta förfarande skulle en bättre bild ges 
av den totala försörjningskedjans effektivitet och förbättringspotential. Vidare skulle även 
en studie om hur pass effektiv produktionen på Svenska Möbel är och vad det kan finnas 
för förbättringsområden där och kunna leda till en insikt i hur konkurrenskraften skulle 
kunna stärkas.  

Ett annat område som företaget har visat intresse om är ett annat produktionsstyrnings-
upplägg än idag. Företagets egen idé är att införa självstyrande grupper där personalen skö-
ter planering och disponering av tid. Vi valde att inte studera detta närmare då vi anser att 
det ligger utanför vårt ämnesområde. Dock kan det vara intressant att studera vilka effekter 
en sådan produktionsstyrning kan ge och hur arbetssättet skulle kunna implementeras.      
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Bilaga 1: DuPontschema 

 

 

 

Minskad inköpskostnad inom parentes ger effekt på avkastning på kapital då övriga parametrar är konstanta.  

Källa: Greve, J. (2003). Modeller för finansiell planering och analys. Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 2: Intervjuformulär för leverantörer 

Företagsbeskrivning 

1. Vad tillverkar ni för produkter? 

2. Hur många anställda har ni? 

3. Var finns ni lokaliserade? 

4. Vad har DU för funktion/roll i företaget? 

5. Har ni en kundorderstyrd produktion eller arbetar ni mot lager? Hur arbetar ni? 

Relation 

6. Hur ofta har ni kontakt med Svenska Möbel? 

7. Hur sker denna kontakt? 

8. Hur fungerar kommunikationen? 

9. Hur länge har ni arbetat tillsammans? 

10. Hur ser ni på relationen? Hur fungerar den? 

11. Vad ställer Svenska Möbel för krav enligt er? Ställer SM några specifika krav på er som 
leverantörer? Välj de två viktigaste; 

• Pris 

• Kvalitet 

• Leveranssäkerhet 

• Leveranstid 

• Flexibilitet/anpassning 

• Förmåga till produktutveckling 

• Långvarig relation 

• FoU-samarbete 

• Annat 

12. Hur viktiga är Svenska Möbel för er? 

13. Vad tror ni gör er till en utvald leverantör till Svenska Möbel?  

14. Finns det något som ni skulle vilja förbättra/förändra i relationen med Svenska Möbel? 
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Tillvägagångssätt 

15. Hur arbetar ni när ni får en order? Berätta vad som sker? 

16. Vad är det för olika delar som hanteringen innebär? 

17. Hur fortgår ordern i företaget? 

18. Hur lång är er ledtid, från order till leverans? 

19. Vad tar tid i hanteringen? 

20. Ser ni några möjligheter till förbättringar vid tillverkning respektive orderhantering? 

21. Ser ni möjligheter till att korta ledtider? 

22. Hur sker leveransen till Svenska Möbel? 

23. Vad har ni för orderhantering, använder ni någon form av datoriserat system? 

24. Vad har ni för kommunikationsmedel? Data, Fax, Tele.  
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Bilaga 3: Intervjuformulär för kunder 

Företagsbeskrivning 

1. Vad tillverkar ni för produkter? 

2. Hur många anställda har ni? 

3. Var finns ni lokaliserade? 

4. Vad har DU för funktion/roll i företaget? 

5. Hur jobbar ni angående tillverkningsstrategier? Kundorderstyrt, prognos, annat? 

Relation 

6. Hur ofta har ni kontakt med Svenska Möbel? 

7. Hur sker denna kontakt? 

8. Hur fungerar kommunikationen? 

9. Vad har ni för kommunikationsmedel? Data, Fax, Tele. 

10. Hur länge har ni arbetat tillsammans? 

11. Hur ser ni på relationen? Hur fungerar den? 

12. Vad ställer ni för krav på era leverantörer? Vad är avgörande faktorer när ni väljer leve-
rantörer? Välj de två faktorer av nedanstående som du anser är viktigast. 

• Pris 

• Kvalitet 

• Leveranssäkerhet 

• Leveranstid 

• Flexibilitet/anpassning 

• Förmåga till produktutveckling 

• Långvarig relation 

• FoU-samarbete 

• Annat 

13. Vad har fått er att välja Svenska Möbel som en leverantör?  

14. Hur viktiga är Svenska möbel för er? 

15. Finns det något som ni skulle vilja förbättra/förändra i relationen/kommunikationen? 
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Tillvägagångssätt 

16. Hur arbetar ni när ni lägger en order? Berätta vad som sker? 

17. Hur delger ni order till Svenska Möbel idag, är det datoriserat system? 

18. Vad är det för olika delar som hanteringen innebär? 

19. Ser ni några möjligheter till förbättringar vid tillverkning respektive order hantering? 
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Bilaga 4: Intervjuformulär för Svenska Möbel  

Frågor till Svenska Möbel angående leverantörer 

1. Har ni någon uttalad policy angående era leverantörers lokalisering? Var finns era leve-
rantörer lokaliserade? 

2. Vad är avgörande faktorer (ordervinnare) när ni väljer leverantörer? Välj de två främsta. 
Vilka är baskraven? 

• Pris 

• Kvalitet 

• Leveranssäkerhet 

• Leveranstid 

• Flexibilitet/anpassning 

• Förmåga till produktutveckling 

• Långvarig relation 

• FoU-samarbete 

• Annat 

3. Finns det flera leverantörer till ert material eller har ni bara en av varje? 

4. Vad är avgörande kriterier för de leverantörer vi har fått listade? 

5. Har ni någon inköpsstrategi, vad grundar ni i så fall den på? 
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Bilaga 5: Inledande intervju frågor till Svenska Möbel  

1. Hur ska materialet anskaffas nu och sedan efter förändringen? 

2. Hur fungerar inköpsrutinerna idag? 

3. Hur och när läggs order till leverantör idag? 

4. Vad köper ni in för material? 

5. Hur fungerar lagret? Råmaterial i form av MDF, kapat och färdigt? 

6. Vad används det för beställningssystem, kanban? 

7. Vilka är kunderna mer specifikt, (byggbolagen)? 

8. Hur långt in i tillverkningsprocessen är det möjligt att ändra på beställningen för 
kunden? Fryses ordern efter en viss tid eller hur fungerar det? 

9. Används preliminär order, prognostiseras behovet, beställningssystem? 

10. Hur lång tid behöver leverantörerna för att leverera? 

11. Antal leverantörer, större respektive mindre, finns det olika leverantörer av samma 
material?  

12. Hur påverkas leverantörerna av en eventuell förändring? 

13. Får leverantörerna information om kundorder när den läggs hos Svenska Möbel? 

14. Hur är beställningarna organiserade i glaspartisektionen? 
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Bilaga 6: Orderflöde 

 

 

• Kunder lägger order efter diskussioner med försäljare och beredare. 

• Beredare lägger in produktstrukturer i MPS-systemet vid behov och beställer mate-
rial från leverantörer.  

• Leveransbevakning av Per Ekman. 

• Material inkommer till godsmottagningen.  

• När allt material till en order är hemma kan produktionen startas.  

• När produktionen är avslutad emballeras materialet och levereras till kund.  

• Fakturering sker vid leverans till kunden. Därefter sker betalningen till Svenska 
Möbel.  

• Här med är ordercykeln tillända.   


