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Abstract 

The increasing globalization has resulted in increased business competitiveness. 
This in turn has led to more complex markets that are the basis for more global 
and complex supply chains which bring challenges for corporations in terms of 
management and control. It is extremely complex to manage and lead multiple 
concurrent processes. The management of a supply chain is a complex task. This 
report is a study that analyzes the company Alpha’s need for improved 
information management in their supply chain. The use of an information system 
would improve decision making and control of Alpha. 
 
The report aims to ensure the needs of system for the company Alpha. The 
purpose is answered by breaking it down into two issues of concern: 
 

1. What kinds of functions are vital in an information system based on the 

procurement flow activities of Alpha? 

 

2. What kinds of functions are vital in an information system based on the 

distribution flow activities of Alpha? 
 

A theoretical framework is used to link Alpha's situation and what the theory 
describes. The approach in this report have been conducting interviews to find 
out how Alpha's supply chain is made, based on design/structure and 
management/planning nowadays. Data from interviews with Alpha has been used 
to make the analysis and conclude result. Based on the current state description, 
the authors have linked it to the theory.  
 
There are a number of shortcomings in Alpha's flow of information today. The 
result that the authors conclude is to show what is limited today and what could 
be improved in Alpha's supply chain. In order to improve Alpha's management 
and leadership, there are proposals for features that the company should consider 
in an information system. Some features that are essential for Alpha to consider 
the support features part from a purchasing system and inventory system. These 
systems support the logistical part of the flow, distribution and purchasing 
process. 
 
Finally, the key features recommended the company to consider: calculation 
functions, statistical functions, reporting functions, registry functions and order 
functions. If these features are not paid attention to, it will influence Alpha's 
customer service and their flows in the supply chain negatively. Alpha's future 
work can proceed further by selecting an appropriate system support based on 
this study. 
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Sammanfattning 

Den växande globaliseringen har resulterat i ökad konkurrens mellan företag. Detta har 
lett till mer komplexa marknader som står till grund för mer globala och komplexa 
försörjningskedjor med utmaningar för ledning och styrning av dessa.  Det är ytterst 
komplext att styra och leda flera parallella processer. Ledning och styrning av 
försörjningskedjan är en komplex uppgift. Denna rapport behandlar ett studiefall där 
analys kring företaget Alphas behov av informationssystem i deras försörjningskedja. 
Användningen av ett informationssystem skulle innebära bättre beslutsunderlag och 
kontroll för Alpha.  
 
Syftet med rapporten är att se vilka behov av systemstöd som finns hos företaget Alpha. 
Syftet besvaras genom att bryta ner det i två problemfrågor:  

 
1. Vilka systemstödsfunktioner bör ingå i Alphas materialförsörjningsfas?  

 

2. Vilka systemstödsfunktioner bör ingå i Alphas distributionsfas? 

Ett teoretiskt ramverk sammanställts och har använts för att se koppling mellan Alphas 
situation och vad teorin beskriver. Tillvägagångssättet i rapporten har varit att genomföra 
intervjuer för att få fram hur Alphas försörjningskedja är upprättad med design/struktur 
och styrning/planering idag. Data från intervjuer med Alpha har använts till att göra en 
nulägesbeskrivning. Utifrån nulägesbeskrivningen har författarna kopplat den till teorin  
och bedrivit en nulägesanalys.  
 
Det finns ett antal brister i Alphas informationsflöde idag. Resultatet som författarna 
kommer fram till visar vad som är mindre bra och vad som skulle kunna förbättras i 
Alphas försörjningskedja. För att underlätta Alphas styrning och ledning har förslag tagits 
fram för vilka funktioner som företaget bör överväga i ett eventuellt systemsystem.  
Några funktioner som är utav vikt att Alpha bör överväga gällande systemstöd är de 
funktioner som bl.a. ingår i ett inköpssystem och lagersystem. Dessa system stödjer den 
logistiska delen i flödet, distributions- och inköpsprocessen.  
 
Slutligen sammanfattas de viktigaste funktioner som rekommenderas för företaget att 
överväga: beräkningsfunktioner, statistikfunktioner, rapporteringsfunktioner, 
registerfunktioner och orderfunktion. Om dessa funktioner inte uppmärksammas 
påverkas Alphas kundservice och deras flöden i försörjningskedjan negativt. Alphas 
framtida arbete kan fortsätta genom att välja ett lämpligt systemstöd utifrån denna 
rapport.  

 

Nyckelord 

Informationssystem   Systemstöd 
Supply chain management   Informationshantering 
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Förteckning över definitioner 

 
Term Definition (Plan, 2012-04-16). 

Aktör Person, institution eller verksamhet som handlar och 
agerar  

Applikation Tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett 
för en viss tillämpning i praktiskt arbete  

Beslutsprocess De steg i process som behöver tas för att komma till 
ett beslut  

Beslutsunderlag Den information/referens som påverkar 
besluttagande  

Cykeltid Minsta tid för att kunna åstadkomma något 

Databas Sorterade, sparade och registrerad information för ett 
databehandlingssystem 

Distributionskanal Kedja av företag och funktioner som används för att 
leverera en produkt från en punkt till annan  

Efterfrågan Den mängd av en viss vara eller tjänst som köpare är 
villiga att köpa vid ett visst pris 

Försörjningskedja Nätverket av involverade aktörer och kunder för ett 
visst ändamål 

Informationsteknologi Ett samlingsbegrepp för allt som är relaterat till 
datateknik så som nätverk, hårdvara, mjukvara, 
Internet och de människor som arbetar med 
teknologin. 
 

Ledning Ö vergripande och långsiktig drift mot ett uppsatt mål 
för en verksamhet 

Ledtid Den faktiska tid som tar för att få en produkt 
levererad från en punkt till en annan 

Optimering Teori och metod för att bestämma bästa värde eller 
tillstånd 

Realtid Det faktiska tidsförloppet då en process pågår.  

Strategi Ö vergripande, generella aktivitetsstrukturer som 
sträcker sig under längre tid i en verksamhet 

Styrning Åtgärder som ledningen i en organisation vidtar för 
att påverka dess processer och resultat. 

Tredjepartsleverantör 
(3PL) 

Extern person/organisation/institution med egna 
intressen 
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1 Inledning 
Här beskrivs bakgrund och problembeskrivning till detta examensarbete som ingår i 
högskoleutbildningen Industriell Organisation och Ekonomi med inriktning Logistik och Ledning vid 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Syfte och frågeställningar presenteras nedan, vilka är baserade på 
bakgrund och problembeskrivning. Omfång, avgränsningar och rapportens disposition erhålls även i detta 
kapitel. 
 

1.1 Bakgrund 

Den växande globaliseringen har resulterat i ökad konkurrens mellan företag. Detta 
påverkar flera olika marknaders utveckling, så som ökade produktvariationer, ökat antal 
av kundspecifika produkter och kortare produktlivscykler (Christopher et al., 2004). 
Detta i sin tur har lett till mer komplexa marknader som står till grund för mer globala 
och komplexa försörjningskedjor med utmaningar för ledning och styrning av dessa 
(Hilletofth, 2008). Det som möjliggör för ett företag att lättare globalisera sin verksamhet 
är främst tre faktorer (Hilletofth et al. 2007):  
 

1. Minskning av handelshinder som möjliggör ett friare flöde av varor, tjänster 
och kapital. 

 
2. Utvecklingen inom informationsteknologin som gör det möjligt för företag 

och kunder att kommunicera globalt.  
 

3. Utvecklingen av transporttekniken och infrastrukturen som gör att företag 
kan verka över hela världen. 

 
En försörjningskedja kan definieras som ett nätverk av leverantörer, tillverkare, 
distributörer, återförsäljare samt externa tjänsteföretag som tillhandahåller service. Dessa 
är involverade i olika processer och aktiviteter som tillför värde i form av produkter och 
service till kunden (Christopher, 1998). Utifrån denna definition kan försörjningskedja 
inte ses som en kedja av relationer mellan två parter eller två företag, utan mer som ett 
nätverk av flera affärsrelationer (Lambert & Cooper, 2000). Det är ytterst komplext att 
styra och leda flera parallella processer samtidigt som rätt produkt ska bli levererad i rätt 
kvantitet, till rätt plats, i rätt tid på det mest kostnadseffektiva sättet till kunden. 
 
Omfånget av en försörjningskedja utgår från källan där försörjningen börjar och slutar 
där konsumtionen börjar. Dessa så kallade ultimata försörjningskedjor återfinns sällan i 
verkligheten (Hilletofth, 2011). Istället utgår verksamheter från ett mer avgränsat 
perspektiv. Exempelvis kan tillägg till den ultimata försörjningskedjan vara en direktkedja 
som är kopplad till fokusföretaget mellan första ledet av leverantörer och kunder 
(Mentzer et al. 2001). Därefter kan ytterligare kedjor kopplas samman med det första 
ledet och utgör då de andra leden av leverantörer och kunder som i en förlängd kedja.  
 
Det mest förekommande omfånget som studeras i en försörjningskedja (vilket också är 
använd för denna rapport) är mellan leverantörer i det första ledet till kunder längst ut i 
fronten, se Figur 1 (Lumsden, 2006).  
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Figur 1. Försörjningskedja (Lumsden, 2006) 

 
Inom varje organisation inkluderar försörjningskedjan alla processer och aktiviteter som 
bidrar till att uppfylla kundbehov. Processerna kan vara olika mellan olika typer av 
organisationer, men består huvudsakligen av anskaffning, tillverkning och distribution 
(Hilletofth, 2011). Idag är det vanligt att företag fokuserar på sin kärnverksamhet och 
outsourcar resterande processer till en tredjepart. Detta betyder att externa företag kan 
styra några av de interna processerna, t.ex. produktion. Därför kan organisationer vara 
uppbyggd på olika sätt och ha olika ingående processer. 
 

1.2 Problembeskrivning 

I dagens samhälle expanderar verksamheter ständigt och får konkurrens från inhemska 
(lokala) eller utländska (internationella) aktörer på marknaden. För att kunna förbli 
konkurrenskraftiga på marknaden vill verksamheter utforska nya alternativ, exempelvis 
samverkan med utländska aktörer och på så sätt globalisera verksamheten. I och med att 
verksamheter har en mer global försörjning leder detta till att flera försörjningskedjor blir 
alltmer komplexa att styra och kontrollera (Hilletofth, 2009). 
 
Försörjningskedjan och dess ledning och styrning är av högsta prioritet inom många 
industrier och företag (Gibson et al., 2005). Ledning och styrning av försörjningskedjan 
handlar huvudsakligen om insamling och analys av data för att kunna ge ett bättre 
beslutsunderlag för ett företag. Detta är en i högsta grad komplex uppgift i och med att 
försörjningskedjan innehåller avdelningar på flertalet olika nivåer (Gimenez & Ventura, 
2005). Den ökande globaliseringen leder till ökad komplexitet då enheter ofta befinner 
sig utspritt geografiskt sett med ett antal barriärer emellan (Hilletofth, 2009). 
 
Den globala handeln har ökat märkbart de senaste årtionden och har således påverkat 
evolutionen av logistik och tekniken för hantering och kontroll i försörjningskedjor. 
Tillväxten av den globala handeln har underlättats av de reducerade handelsbarriärerna 
(såsom byråkrati och handelsrätt) mellan länder och regioner, vilket gör det enklare att 
bedriva handel på global nivå (Mangan et al., 2012). Ytterligare barriärer (antingen 
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kulturella, finansiella, tekniska eller organisationsmässiga) som klassificeras som hinder 
för en verksamhet att utvecklas kräver således en verksamhetsstrategi (Miltenburg, 2005).  
 
Den starka påverkan från globalisering och en intensivare konkurrens har medfört att 
outsourcing fått en roll som en betydande strategi för verksamheter (Bravard & Morgan, 
2009). Termen outsourcing kan definieras som en upphandling med en 
tredjepartsleverantör för förvaltning och tillhandahållande. Hos tredjepartsleverantörerna 
utförs och slutförs en viss mängd arbete under en viss tid, för en viss kostnad och till en 
bestämd servicenivå (Oshri et al., 2009).  
 
De största fallgroparna med outsourcing är den förlorade kontrollen över de delar eller 
avdelningar i försörjningskedjan samt ett utvecklat beroende för en leverantör (Oshri et 
al., 2009). Kontroll över till exempel kvalitet kan bli en diskussionsfråga om inte båda 
parter är överens om vad kvalitet innebär. Konsekvensen av dålig kommunikation och 
otydliga direktioner kan medföra kvalitetskostnader och försämrad kundservice gentemot 
kunden (Bravard & Morgan, 2009). För att motverka dessa risker kan användningen av 
en utvecklad och integrerad informationsteknologi möjliggöra visualisering, transparens 
och kontroll i verksamheten. Detta gör att verksamheten blir mer kundorienterad och 
mer flexibel mot efterfrågan (Mangan et al., 2012). 
 
Ett utvecklat systemstöd skulle innebära bättre beslutsunderlag och kontroll för företag. 
Systemstöd kan framställas och upprättas på flera olika sätt (Power, 2002). För att göra 
försörjningskedjan med dess ingående subsystem (delar) mer effektiv i dynamiska och 
komplexa miljöer måste systemstödet förse beslutstagaren med korrekt information, samt 
kunna förutsäga resultaten av deras beslut och hur dessa påverkar hela försörjningskedjan 
(Hilletofth et al., 2010).  
 
Studien grundar sig på ett företag vid namn Alpha (fiktivt namn på grund av sekretesskäl) 
är ett företag som har expanderat genom ett utökat produktsortiment, kundkrets och 
leverantörsantal. Detta har inneburit förändringar i deras försörjningskedja och dess 
ingående logistikaktiviteter. Det betyder att Alphas försörjningskedja blivit mer komplex 
och global, där deras beslutsprocesser får mer avancerade och svårförutsedda 
konsekvenser. Därmed måste företaget arbeta med att effektivisera sin försörjningskedja 
för att kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga på marknaden. I dagsläget har Alpha 
inget systemstöd för sina logistiska processer.  
 
Alpha har valt att kontakta konsultföretaget Logicent för att få konsultering i frågan hur 
informationsteknologin kan bidra till en effektivisering av deras företag. För att kunna 
tillgodose sina kunder och leverantörer på ett effektivare sätt och kunna styra och leda 
deras försörjningskedja på en mer avancerad nivå utreds vilka funktioner i ett systemstöd 
som är nödvändigt för Alpha. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att se vilka behov av systemstöd som finns hos företaget Alpha. 
 
Syftet besvaras genom att bryta ner det i två problemfrågor:  

 

1. Vilka systemstödsfunktioner bör ingå i Alphas materialförsörjningsfas?  

 

2. Vilka systemstödsfunktioner bör ingå i Alphas distributionsfas? 

Problemfrågorna besvaras genom att kartlägga Alphas försörjningskedja och genom att 
analysera fram vad det finns för behov av stöd i de olika faserna materialförsörjnings- 
och distributionsfasen. 
 

1.4 Omfång och avgränsningar 

I denna rapport ligger fokus på Alphas försörjningskedja. Det är inom områdena 
försörjning utav färdiga produkter från tredjepartsleverantörer och distribution till 
återförsäljare och kunder. I distributionsprocessen har författarna valt att placera in 
kundorderprocessen då detta föll ut till en sammanhängande text i nulägesanalysen. I 
Figur 2 visas omfånget utav studien. 
 

 
 
 
 
Rapporten kommer att fokusera på de processer som finns i fokusföretaget, försörjning 
och distribution och dess ingående delar, detta med anledning av att dessa hör till de 
logistiska delarna och därför anses mest relevanta fallstudien hos Alpha. Dock kommer 
det inte finnas aspekter kring det logistiska returflödet av Alphas produkter, då detta inte 
har efterfrågats. Produktion är en outsourcad del och tas ej upp i examensarbetet. 
 
Rapporten fokuseras kring Alphas nuvarande situation och försörjningskedja där de 
befintliga aktörerna är kartlagda. Ingen större hänsyn har tagits till framtida scenarion 
eller möjliga förändringar som kan komma att ske i framtiden för Alpha. Med anledning 
att projektets omfattning i det fallet skulle bli för övergripande, samt att osäkerheten 
kring vilka faktorer som påverkar och påverkas i framtiden är det inte möjligt att 
kartlägga för ett okänt scenario. 
 
  

Figur 2. Alphas försörjningskedja. 
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Denna rapport är avgränsad från att inte lägga fokus på kostnadsfaktorer såsom vad ett 
systemstöd kostar att implementera eller hur Alphas förändringsarbete påverkar deras 
egna kostnader. Examensarbetets slutliga resultat påvisar endast vilka funktioner som är 
relevanta för vad ett eventuellt systemstöd bör innehålla.  
 

1.5 Disposition 

Inledningen i rapporten börjar med en bakgrund som beskriver hur försörjningskedjor kan 
se ut idag. I bakgrunden definierades även vilka faktorer som möjliggör globalisering och 
hur detta i sin tur påverkar informationsflöde och materialflöde i komplexa nätverk. 
Utifrån bakgrunden har sedan en problembeskrivning gjorts där problematiken tydligt 
framställts och hur detta i sin tur är relaterat till en fallstudie på ett mindre företag, Alpha.  
 
Problembeskrivningen beskriver detaljer kring hur företag kan kontrollera globaliserad 
och komplex försörjningskedja utifrån ett välutvecklat och anpassat systemstöd för bättre 
informationshantering.  Författarna har sedan tydliggjort vad syftet med rapporten är 
och brutit ned problembeskrivningen till två frågeställningar som kommer att besvara 
problematiken kring vilka behov av systemstöd som finns hos Alpha. Besvarandet av 
frågeställningarna och syftet återfinns sedan i kapitel ”Nulägesanalys”. För att inte 
ämnesområdet för rapporten skall bli alltför stort har avgränsningar och omfång gjorts.  
 
Teoretiskt ramverk är det efterkommande kapitlet som är avgränsat och anknutet till de 
frågeställningar som besvaras i denna rapport. Det teoretiska ramverket behandlar teori 
och litteratur som ingående komponenter för vilka relevanta områden som beaktats. 
Ramverket omfattar struktur/design och planering/styrning av en försörjningskedja, de 
delar som ingår i Alphas försörjningskedja (försörjning och distribution) samt länkarna 
till leverantör och kunder. Struktur och design som förklaras i det teoretiska ramverket 
syftar till hur bestämmelser kring logistiken påverkar försörjningskedjan.  
Dimensionering för planering och styrning i kedjan beskrivs ingående med de olika 
metoder och tillvägagångssätt samt skillnaden mellan dessa. Kundservice som är ett annat 
centralt begrepp som tas upp och som påverkar utredningen kring informationshantering 
och försörjningskedjor. I det teoretiska ramverket framgår även supply chain 
management som ett relevant och kritiskt område till kontroll och styrning i alla 
försörjningskedjor.  
 
Metod och genomförandet har tydligt beskrivits och motiverats i det kapitlet som följer efter 
det teoretiska ramverket. Här har författarna valt en abduktiv ansats till utförandet och 
beskriver även den arbetsprocess som gjorts för detta examensarbete. I arbetsprocessen 
har de olika ingående processerna beskrivits och förklarats. Metodiken och valet av dessa 
processer diskuteras sedan i kapitel ”Diskussion och Slutsatser”. 
 
Nulägesbeskrivning är ett resultat av det som framkommit under datainsamlingen hos 
Alpha. I nulägesanalysen skildras brister i Alphas försörjningskedja och vad som kan 
förbättras. I nulägesanalysen analyseras det fram vilka funktioner som är utav vikt för 
Alpha i ett eventuellt systemstöd.  
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Diskussion och slutsatser börjar med diskussion kring resultatet som sammanställts och på 
vilket sätt utfallet hade kunnat se annorlunda ut. I detta kapitel diskuterar författarna 
även för- och nackdelar med metodvalen och den problematik som uppståtts i 
exempelvis problemformulering. Aspekter kring litteraturstudier och fallstudien har också 
gjorts där författarna tydligt beskriver hur metodiken kring detta kan förbättras för 
framtida, liknande arbeten.  
 
I metoddiskussionen har diskussioner kring hur datainsamlingen har bedrivits där 
författarna förklarar syftet med de olika typer av intervjuer och hur detta påverkar 
informationsvalet för detta examensarbete. Författarna väljer även att nämna och 
spekulera kring relationen till företaget Alpha som fallstudien utfördes på. Författarna 
förklarar även syftet med att endast använda uppdaterade informationskällor till detta 
examensarbete. Kapitlet avslutas med slutsatser och rekommendationer till Alpha för 
fortsatt arbete.   
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel behandlas den teori som är anknutet och berör de frågeställningar som finns i denna 
rapport. Det teoretiska ramverket är baserat på tryckt litteratur och artiklar från databaser. Teorin 
kommer att vara referenser för slutsatser och diskussioner i slutresultatet av denna fallstudie.  
 

2.1 Komponenter i ramverket 

Det teoretiska ramverket är uppbyggt utifrån de huvudsakliga områdena som är utvalda 
till studien, försörjning och distribution. Utifrån dessa områden har olika teoretiska 
komponenter kopplat samman för att utgöra det teoretiska ramverket. Se i Figur 3.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ingående komponenter i referensramverket. 

 
Inom det teoretiska ramverket behandlas design och struktur av materialförsörjningen 
från leverantör till fokusföretaget. Design och struktur kring distribution från 
fokusföretag till kund är också beskrivet. För att kunna designa en lämplig 
försörjningskedja är det även viktigt att se till kundorderpunkternas påverkan och 
placering i kedjan. En annan komponent av vikt är styrning och planering av kedjan med 
planering och styrning av materialförsörjningen och utleveranser som förklaras. För att 
knyta an de olika komponenterna med IT-system finns ett särskilt kapitel kring IT-
systemens roll i en försörjningskedja och systemstöd för bättre styrning i kedjan. Alla 
dessa komponenter i det teoretiska ramverket är relevant för effektivare 
försörjningskedjor och bättre kundservice gentemot kund.   
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2.2 Supply chain management 

Supply chain management (SCM) har blivit uppmärksammad i litteraturen sedan 
konsulter introducerade den i tidigt 1980-tal (Oliver & Webber, 1982). Fler och fler 
organisationer har förstått vikten av att skapa en integrerad relation till deras leverantörer 
och kunder samt till övriga aktörer i försörjningskedjan (Al-Mudimigh et al., 2004). 
Integrerade relationer har blivit ett sätt att förbättra kundservice och effektivitet i 
försörjningskedjan med ökat samarbete och informationsutbyte.  
 
SCM är en filosofi som handlar om att styra och leda hela flödet av 
distributionskanalerna från leverantör till slutkund. Syftet är att uppnå mål som gynnar 
hela flödet och inte bara optimera enstaka faser i en logistikkedja. Ett vanligt mål kan 
vara att öka produktiviteten genom att reducera lagernivåer och cykeltider för order 
(Helo & Szekely, 2005). 
 
Teknologins framsteg vad gäller informationssystem och det ökande användandet av 
internet i den dagliga verksamheten har skapat möjligheter för mjukvarubaserat SCM. 
Detta är till hjälp när det gäller styrning och ledning av en verksamhets försörjningskedja 
(Helo & Szekely, 2005). I dagens dynamiska och globala konkurrenskraftiga samhälle har 
systemstöd börjat fokusera mer på verksamhetens förbättring och styrning av komplexa 
försörjningskedjor (Lam et al., 2011). 
 
Den traditionella synen på vad SCM ska tillföra är att minimera totala försörjningskedjans 
kostnader för att lyckas möta fast och given efterfrågan. För att bygga en modell för 
specifika planeringsproblem väljs oftast en del ut av ett företags hela försörjningskedja ut 
och dess kopplade kostnader. De kopplade kostnaderna till planeringsproblem är t.ex. de 
som följer nedan (Shapiro, 2007): 
 

 Anskaffningskostnader 

 Inkommande transportkostnader 

 Investeringskostnader för anläggningar 

 Direkt och indirekt distributionscenterkostnader 

 Lagerhållningskostnader 

 Kostnader för intern transport inom lageranläggningen 

 Transportkostnader för utgående gods. 

 

2.3 Struktur och design av en försörjningskedja 

Logistik kan delas upp i två olika frågeställningar, antingen med strukturkaraktär eller av 
styrningskaraktär (mer information om styrning och planering går att läsa i kapitel 2.4). I 
strukturfrågeställningarna behandlas de frågor som handlar om hur distributions-, 
produkt-, produktions- och materialstrukturen skall utformas (Jonsson & Mattson, 2005). 
 
Strukturfrågeställningarna handlar till exempel om hur stor andel färdiga enheter som ska 
köpas in, hur mycket som ska tillverkas i företaget, vem ska vara leverantör, hur 
leveransen ska ske och hur mycket ska lagerhållas (Jonsson & Mattson, 2005). Då 
produktion inte är en del i Alphas försörjningskedja utan är outsourcad, tas 
produktionsdelen inte upp i detta teoretiska ramverk.  
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2.3.1 Materialförsörjningsstrukturer 

Verksamheter som har outsourcat sin produktion och använder sig av grossistföretag, har 
relativt höga inköpskostnader i jämförelse med tillverkande företag med egen produktion. 
Därför har betydelsen att ta fram optimala försörjningsstukturer och kostnadseffektiva 
leverantörer och leverantörsstrukturer ökat (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 
Försörjningsstrategier och leverantörsrelationer har inte enbart med kostnader att göra 
utan även med företagets konkurrensförmåga, kvaliteten på produkterna och hur 
leveranstider kan hållas. Det är både taktiska och strategiska frågor att utveckla och 
implementera lämpliga försörjningsstrukturer och försörjningsstrategier. På den 
strategiska nivån arbetas det med strategier och strukturer som utgör ramarna för vad 
som kommer vara utförbart med de operativa materialförsörjningsprocesserna (Jonsson 
& Mattsson, 2005).  
 

Försörjningsstrategier 

Varianter på försörjningsstrategier är single sourcing, multiple sourcing, hybrid sourcing. 
Single sourcing innebär att företaget endast använder en leverantör för en specifik artikel 
trots att det finns ett antal fler leverantörer att välja mellan. Detta väljs oftast på grund av 
(p.g.a.) kostnadseffektivitet vid små volymer och mindre administrativt arbete. Det kan 
även bero på att det är svårt att hitta jämbördiga alternativ eller att ett integrerat 
partnerskap vill uppnås (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
Multiple sourcing handlar om att företaget använder flera leverantörer parallellt till varje 
artikel. På så sätt kan företaget spela ut leverantörerna mot varandra och få en bättre 
förhandlingsposition. Risktagandet minskar också i och med att det finns andra 
leverantörer att välja på om någon skulle få leveransproblem (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
Hybrid sourcing är en kombination av single- och multiple sourcing. Kortfattat beskrivs 
den som en kombination av det bästa av varje del från single- och multiple sourcing. 
Vanligt är att multiple sourcing används på artikelgruppsnivå och för de individuella 
artiklarna i grupperna används single sourcing (Jonsson & Matsson, 2005).  
 

Antal leverantörer 

Oftast försöker verksamheter att minska leverantörsbasen i så stor utsträckning som 
möjligt. Dock kan det finnas fördelar att ha en stor leverantörsbas vid vissa tillfällen. 
Antalet leverantörer bestäms utifrån företagets inköpsstrategi. Traditionellt sett så har 
inköpsavdelningen på ett företag haft sin främsta uppgift att förse företaget med material 
till det möjligt lägsta priset, vilket leder till att många leverantörer används i en multiple 
sourcing. Men kvalitet, leveranstider och liknande faktorer har då haft en mindre 
betydelse (Jonsson & Mattson, 2005).  
 
Drivkrafter för att minska sin leverantörsbas beror på att företag numera vill ha en 
partnerskapsliknande relation med sina leverantörer. Genom att uppnå en mer integrerad 
relation blir försörjningskedjan mer effektiv (Jonsson & Mattson, 2005).  
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Leveransmönster 

Det finns ett antal olika leveransmönster för hur ett flöde från företagets leverantör sker 
till fokusföretaget. Företaget kan använda produkten själv eller distribuera den 
(distribution fokuseras i detta fall) och nedan följer fyra olika alternativ (Jonsson & 
Mattson, 2005):  
 

1. Leverans till lager: innebär att leverantören levererar på kundens begäran utifrån 
en ekonomisk orderkvantitet som motsvarar en prognostisering av något slag. 
Den begärda kvantiteten levereras till kundens lager.  
 

2. Leverans via logistikcenter: betyder att om leverantören skickar kompletta 
leveranser så att en order med exempelvis flera orderrader till nästa kund kan 
skickas vidare direkt istället för att enskilda artiklar mot behov ska sändas. 
 

3. Leverantörs styrda lager: innebär att leverantören inte bara levererar materialet 
utan även tar ansvaret för dimensionering av företags lager. Detta kallas även för 
Vendor Managed Inventories (VMI). 
 

4. Direktleverans till kund: innebär att produkterna går direkt till kunden från 
företagets leverantör utan att passera företaget för t.ex. kontroll. 
 

Leverantörsrelationer 

Traditionellt sett har leverantörer och kunder haft ett konkurrensförhållande till varandra. 
På senare tid har partnerskapsrelationer utvecklats där fokus ligger på att utveckla nära 
relationer med ett fåtal leverantörer, detta för att kunna uppnå acceptabla priser där båda 
parter är vinnare i relationen. Relationen mellan två parter där båda drar vinnande 
fördelar kan stärka försörjningskedjans gemensamma konkurrenskrafter. Har 
verksamheter en nära relation till sina leverantörer kan de till exempel utveckla produkter 
tillsammans och anpassa sina tillverkningsteknologier och materialval (Jonsson & 
Mattson, 2005).  
 
Risker med nära relationer mellan leverantörer och fokusföretaget kan till exempel vara 
när den ena parten vill avveckla förhållandet, att leverantören ej kan leverera i tid eller att 
konkurs hotar någon utav parterna (Jonsson & Mattson, 2005).  
 
P.g.a. den omfattning av outsourcing som sker idag har goda leverantörsrelationer varit 
en faktor för framgång hos en verksamhet. Därför är det relevant med hur verksamheters 
val av leverantörer går till och hur policyn är utformad för hur företaget ska agera emot 
sina leverantörer (Jonsson & Mattson, 2005). 

2.3.2 Distributionsstrukturer 

Verksamheters val av hur distributionsstrukturen ska utformas har ofta en avgörande roll 
för hur företaget ska kunna konkurrera mot sina konkurrenter. Det handlar om att få sina 
produkter tillgängliga på marknaden på ett kostnadseffektivt och lönsamt sätt för den 
egna verksamheten (Jonsson & Mattson, 2005). Det spelar även en stor roll för hur 
leveransservicen kan hållas på en hög nivå.  
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Distribution kan uppfattas som en del där försörjningskedjor knyts samman. Exempelvis 
där materialflöden och försörjningsflöden mellan det produkttillverkande företaget till 
den konsumerande kunden kopplas ihop (Lumsden, 2006). 
 
Det enklaste sättet att transportera gods är direkt från leverantör till kund utan något 
stopp. Det uppstår då gap i försörjningskedjan och det är inte ekonomiskt hållbart. 
Istället måste en mer avancerad distributionskanal användas som inkluderar olika 
mellanhänder för att kunna överbygga dessa gap (Jonsson & Mattson, 2005). Se Tabell 1 
som påvisar positiva faktorer vad det gäller direktleverans och mellanhänder. 
 

Tabell 1. Positiva faktorer angående direktleverans respektive mellanhänder i 
distributionskedjan (Jonsson och Mattson, 2005). 

 

Direktleverans Mellanhänder 

Få förbrukare Många småförbrukare 

Produktion mot order Frekventa order 

Anbudsförfarande Krav på snabba leveranser 

Återköp aktuella Spridd kundkrets 

Branschgrossist saknas Etablerad standardprodukt 

 

Lagerstrukturer 

För att verksamheter ska kunna förse sina kunder med den bästa servicen är inte alltid ett 
lager tillräckligt mellan företaget och slutkunden. Det är ofta nödvändigt med en 
hierarkisk fördelning av lager. Det skulle exempelvis kunna vara ett lokalt eller ett 
regionlager som försörjs av ett större centrallager. Detta är beroende på storleken hos 
företaget och hur stor kundkrets företaget har. Faktorer som lagerstrukturer och graden 
på centralisering påverkar möjligheterna till att uppnå följande (Jonsson & Mattson, 
2005): 
 

 Låga transportkostnader 

 Närhet till kund 

 Korta leveranstider 

 Skalfördelar 

 Små kaskadeffekter 

 Reduktion av icke värdeökande aktiviteter 

 Små inkuransrisker 

Genom att ha en hög grad av centralisering får företag skalfördelar i distributionen. Har 
ett företag få lagerpunkter så ökar materialflödet på varje lagerställe. Detta leder till att 
förutsättningarna att investera i ett automatiserat lager blir bättre. Genom att istället ha 
låg centraliseringsgrad ökar närheten till kund och leveranstiderna blir säkrare(Jonsson & 
Mattson, 2005). 
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Kundorderpunkt 

Beroende vilken slags kundorderpunkt som kommer in i systemet och hur punkten 

påverkar efterkommande operation kan de benämnas olika, Figur 4, (Lumsden, 2006). 

 

 

Figur 4. Kundorderpunkter (Lumsden, 2006). 

 
MTS – (Make-to-stock) är en punkt som initierar att fylla upp en lagerpunkt eller 
lagerplats. 
 
ATO – (Assemble-to-order) är en monteringsorderpunkt som indikerar till att sätta samman 
färdiga produkter till kundens order. 
 
MTO – (Make-to-order) är en punkt som kopplar samman order med en specifik kund. 
  
STO – (Source-to-order) är en punkt där försörjningsprocessen initieras mot order. 
 
ETO – (Engineer-to-order) är en punkt där ordern och produkterna anpassas, konstrueras 
eller designas efter den specifika kundens behov. 
 
En tidig kundorderpunkt i kedjan är viktigt då det påverkar direkt de olika ledtiderna till 
kunden (Jonsson & Mattson, 2005). Långa ledtider kan orsaka kostnader och påverkar 
materialflödet negativt om dessa inte sker med rätt styrning. Information om order som 
kommer in i kedjan är därför en kritisk faktor för hur efterföljande operationer styrs från 
det momentet (Hariharan & Zipkin, 1995). 

2.3.3 Produktstrukturer 

En produkt kan antingen vara en fysisk produkt av material eller någon typ av tjänst. I 
distribuerande företag är det flöden av produkter in till och ut från fokusföretaget som är 
av vikt vid struktur och design av försörjningskedjan. Oftast finns ett stort antal olika 
flöden att styra över när det gäller produkter. Desto fler produkter företaget har i sitt 
sortiment desto fler krävande arbetsinsatser krävs. Detta innebär att ett logistiksystem 
blir komplexare och mer svåröverskådligt (Jonsson & Mattson, 2005).  
 
Valet av företagets variation på produktsortiment har stor betydelse. Om företaget t.ex. 
har ett brett sortiment så sprids riskerna ut, t.ex. att kunder går förlorade p.g.a. att 
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sortimentet är för otillfredsställande. Detta kan vara viktigt för att företaget 
överhuvudtaget ska kunna konkurrera. Är det däremot ett begränsat produktsortiment 
innebär det att den administrativa biten blir mindre krävande, lättare att upprätta 
prognoser och även styrningskvaliteten kan förbättras. Ett produktsortiment 
karakteriseras av sin bredd och djup på olika varianter. Att tillgodose att företaget har 
produkter av olika kvaliteter och varianter är en förutsättning för att konkurrera och 
kunna tillfredsställa sina kunder (Jonsson & Mattson, 2005).  
 
Produkter kan delas in efter standardprodukter, kundorderspecifika produkter och 
kundspecifika produkter. Skillnaden mellan de olika produktkategorierna kan kopplas till 
vart kundorderpunkten (KOP) är placerad (Jonsson & Mattson, 2005). 

 

2.4 Styrning och planering av försörjningskedjor 

Styrningsfrågor av försörjningskedjan innebär att styra och planera effektiva 
materialflöden genom att verkställa en upprättad planering i den befintliga strukturen. 
Inom detta område ingår det att styra och planera inleverans och utleverans (Jonsson & 
Mattson, 2005). 
 
Styrningen av effektiva materialflöden omfattar strategiska och operativa aspekter av 
materialflödet (Persson et al., 2003). Ur ett strategiskt perspektiv innebär det att 
verksamheten styr ur ett materialorienterat synsätt med fokus på yttre effektivitet, t.ex. att 
göra rätt saker. Den operativa aspekten är också syftet med att erhålla hög inre 
effektivitet, här handlar det om att göra det på rätt sätt (Jonsson & Matsson, 2005).  

2.4.1 Styrning och planering av inleveranser 

Materialflöden och resursförbrukning kan styras effektivt så att produkter från en 
verksamhet kan finnas på marknaden och tillfredsställa efterfrågan. För att kunna 
åstadkomma detta har logistiken en stor betydelse (Jonsson och Mattson, 2005). Att styra 
materialflödet effektivt innebär att arbeta fram en balans mellan efterfrågan och 
verksamhetens kapacitet inom material och distribution (Mattson, 2003).  
 
Styrning av efterfråga och inleveranser sker genom två olika typer av administrativa 
processer (Jonsson & Mattson, 2005): 
 

 Kundorderprocessen – process som omfattar den kända och givna efterfrågan.  

 Prognosprocessen – process som baserad på uppskattningar av efterfrågan.  

 
En kundorder är ett åtagande från kund för att köpa en viss mängd produkter, till ett 
visst pris vid en viss tidpunkt. Kundorder som kommer in i systemet vid ett visst tillfälle 
benämns även för kundorderpunkt i försörjningskedjan. (Lumsden, 2006). 
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Kundorderprocessen 

Kundorderprocessen sett ur ett logistiskt perspektiv är en övergripande och beskrivande 
process om vad som händer efterföljande när en kundorder har bekräftats från kund. I 
kundorderprocessen kan informationsflöden och materialflöden uppvisas, se Figur 5 
(Jonsson & Mattson, 2005).  
 

 

 

 

Prognosprocessen 

Okänd efterfrågan måste uppskattas av något slag för att efterföljande operationer i 
försörjningskedjan inte skall gå in i viloläge (Lumsden, 2006). Information om framtida 
efterfrågan kan inte uppskattas alltför långt fram och därför behöver verksamheter i mer 
eller mindre utsträckning använda sig utav prognostisering (Jonsson & Mattson, 2005)  
 
Prognoser används i samband med beslut som berör resursanskaffning och 
resursanvändning och huvudsakligen skall bedömningar göras på en framtida 
efterfrågning av verksamhetens produkter (Jonsson & Mattson, 2005). Prognoser 
påverkar såväl taktiska och operativa beslut och har en avgörande betydelse för både 
styrning av materialflöden och produktion (Lumsden, 2006).  
 
  

Figur 5. Kundorderprocessen (Jonsson och Mattson, 2005). 
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För att tillhandahålla och underlätta framtida prognoser av efterfrågan är det viktigt med 
tillgång till information om den historiska efterfrågan. Den historiska efterfrågan skall 
därför vara lagrad i någon form av databas och utgöra en statistik för prognoser. All 
historik bör sparas och uppvisas i olika typer av serier, exempelvis tidsserier där månad 
för månad kan uppvisas i historiken (Jonsson & Mattson, 2005).  
 
Utifrån historiken är det väsentligt att hitta efterfrågemönstret bland all data. 
Trendförändringar, minskning av efterfrågan under vissa månader och även en konstant 
efterfrågan kan urskiljas som mönster ur historiken. Detta utgör då bra 
informationsunderlag till prognostisering (Mattson, 2003.)  
 
Det finns olika metoder kring hur prognostisering går till och det kan antingen vara av 
bedömande karaktär (uppskattning av försäljningschef exempelvis) och beräknande 
karaktär. Beräkningsmetoder för prognostisering utgår från historiken och de tidsserier 
som uppvisas samt försäljnings- och förbrukningshistorik. Följande beräkningsmetoder 
omnämns för prognostisering (Jonsson & Mattson, 2005):  
 

 Glidande medelvärde – enklaste formen bland beräkningsmetoderna. 

Medelvärdet tas fram genom att anta att nästa periods förfrågan är exakt lika stor 

som föregående.  

 

 Exponentiell utjämning – i princip liknande som glidande medelvärde, dock 

antas det att nyaste värden i efterfrågan är av mer vikt än historiska.  

Prognoser är dock alltid mer eller mindre fel eftersom det endast är en uppskattning och 
inget verkligt utfall. Därför är det av vikt att lägga in kontinuerliga 
prognosfelsberäkningar, prognoskontroller och uppdaterad information för en bättre 
styrning av materialflöden (Lumsden, 2006).  
 

Materialstyrning 

Allt material som kommer in i kedjan behöver på något sätt styras och planeras rätt för 
att sedan genomgå en värdeförädling i de olika processerna (Mattson, 2005). 
Materialstyrning kan ske genom ett antal olika principer och syftet är att det material eller 
de antal produkter som finns skall förflyttas från en punkt till en annan, styrt utav 
efterfrågan (Lumsden, 2006). 
 
Efterfrågan kan vara varierande av diverse skäl, för att material skall passera nätverket på 
ett optimalt sätt med lägst kostnad är det effektivt om materialet kan delas upp och 
partiformas. Partiformning innebär gruppering av de olika artiklarna som förflyttar sig 
gemensamt genom flödet, delar av det eller genom en gemensam länk (Lumsden, 2006).  
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Det finns olika matematiska beräkningar och kalkyler till att hitta den optimala 
partiformningen. Bland dessa finns den klassiska Wilson-formeln som baseras på en 
konstant efterfrågan och utgår från lagerhållningskostnad och orderkostnad (Jonsson & 
Mattson, 2003). Andra metoder vid partiformning är exempelvis (Lumsden, 2006): 
 

 Känslighetsanalys: där avvikelser från olika kostnadsparametrar blir avgörande 

till partiformningen. 

 

 Partiformning med tillåten brist: restriktioner tas bort och eventuella 

materialbrister räknas ut. 

 

 Partiformning med begränsad produktionskapacitet: för att undvika 

kostnaden för överkapacitet. 

De olika beräkningarna och formler som finns för partiformning är många vars 
varierande behov av detaljer från försörjningskedjan påverkar de olika resultaten som 
beräkningarna ger. Partistorlekarna som dimensioneras fram blir viktiga för relationen 
mellan leverantören och även de interna avdelningarna som levererar och tar emot 
material. Beroende på hur partistorlekarna ser ut påverkas efterföljande aktiviteter i 
produktion och distribution (Lumsden, 2006).  
 
Vid inleverans kan beställningar av inkommande material ske på olika sätt. Ett sätt är 
beställningspunktssystem där styrning av allt material kan ske kontinuerligt och vid fasta 
tidpunkter (Mattson, 2003).  
 
Beställningspunktssystem utgår från att vid en viss tidpunkt så kommer lagernivån att 
underskrida bestämd lagernivå. För att få en återfyllnad och kunna dimensionera en ny 
inleverans skall inkommande material täcka efterfrågan under en beräknad tid. 
Materialförbrukning tar även hänsyn till ett eventuellt säkerhetslager. Fördelen med 
beställningspunktssystem är att den är konstant när den väl är bestämd. Nackdelen med 
systemet är att den aldrig går att förutsäga exakt tid för order vilket innebär att 
leverantören behöver ett lager för att möta behovet (Lumsden, 2006). 

2.4.2 Styrning och planering av utleverans 

Allt materialflöde kan ses som en förflyttning mellan olika processer i olika takter. Dessa 
flöden är inte alltid kontinuerliga utan frikopplade stopp. Lagrets funktion är just en 
sådan frikoppling och utleveranser från dessa måste styras rätt för att inte orsaka 
störningar i nästa led (Jonsson & Mattson, 2005).  
 
Styrning av dessa lager behöver någon form av lagerredovisning som uppvisar 
information om aktuella lagersaldon. Detta påverkar direkt när utleveranser sker om 
material är rätt inplanerat och styrt (Lumsden, 2006). Det finns två olika sätt att redovisa 
lagersaldo: transaktionsvis lagerredovisning och periodisk lagerredovisning.  
Transaktionsvis lagersaldo syftar till att visa saldo i takt med de händelser som händer vid 
lager och utleveranser/uttag. Periodiska lagerredovisningar innebär att uppdateringar 
endast görs när behov finns och information som visas är den kvantitet som återfinns i 
lager (Mattson, 2003).  
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I lager är det även väsentligt med kvalitetskontroller vars syfte är att säkerställa 
kvantiteter för utleveranser är användbara för nästa mottagare. Utleveranser görs i 
samband med uttag och kan antingen ske av kundorder, tillverkningsorder eller 
överföring mellan olika lagerplatser (Jonsson & Mattson, 2005).  
 
Uttagsartiklar som görs i lager enligt efterfrågan kan fördelaktigt delas upp i två olika 
kategorier för lättare kontroll av materialuttagen: högvärdesartiklar och lågvärdesartiklar. 
Högvärdesartiklar behöver rapporteras mot varje order för att styras mot mindre 
riskkostnader, medan lågvärdesartiklar kan göras uttag mot lager som förbrukas konstant 
utan koppling till order (Lumsden, 2006).  
 
Efter en tidsintervall av inleveranser och uttag från lager är det lämpligen att periodiskt 
göra inventeringar. Alla uppdateringar i lagersaldo under en viss tid kan ibland vara 
felaktiga och för att inte tappa styrningen är lagerinventeringar av vikt. Lagerinventering 
är en process för att korrigera de felaktigheter som eventuellt uppstått som syftar till att 
upprätta lagersaldovisning av verkligt fysiskt lager (Jonsson & Mattson, 2005).  
 

2.5 Kundservice 

Kundservicens ändamål är att förse produkten som ska levereras till kund med ett högre 
värde. Kundservice har blivit ett viktigare område för företag, därför finns det idag 
strategier för hur värde ska tillföras genom en hög kundservice (Lumsden, 2006).  
 
Kundservice involverar alltifrån kund och leverantör till tredjeparter. Det används som 
ett övergripande begrepp för att förklara alla kringtjänster som erbjuds runt produkten. 
Därför klassificeras det idag att produkten är en kombination av fysisk vara och en tjänst, 
se Figur 6. Detta kan ibland innebära att tjänsten har större betydelse än själva varan när 
kunden ska ta beslut om vilken återförsäljare kunden ska välja (Lumsden, 2006).  
 
 
 
  

 Produkt 
  
 
 
  

 Tid   

 
 
  

Figur 6. Produkten som en mix utav vara och tjänst (Lumsden, 2006 samt Jonsson & 
Mattsson, 2005). 

Vara 

Tjänst 
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Det finns olika kundserviceåtaganden under fyra olika tidsfaser (Jonsson & Mattson, 
2005): 
 

1. Service före ordern innebär vad kunden har för förutsättningar att lägga en 

order. Finns det klargörande och tydlig information om dessa förutsättningar så 

som leveranstid och aktuella lagernivåer. 

 
2. Service från ordertill leverans handlar om enkelheten att lägga in en order och 

vilka anpassningar till hur kundens önskemål angående orderrutiner kan göras. Är 

det möjligt att förmedla tidig information om till exempel leveransförseningar. 

Även leveransflexibilitet går under denna rubrik. 

 
3. Service under leverans är i vanliga fall det som innefattas i logistiksystemets 

kundservice. Kan vara information om att spåra vart produkten befinner sig just 

nu. 

 
4. Service efter leverans innebär möjligheten att spåra ursprungsmaterialet, 

resurser för reservdelar, hantering av returer och reklamationer och även 

omhändertagande av återvinning av förbrukade produkter och förpackningar. 

Logistikens kundservice består mer specifikt av leveransservice, logistiktjänster och 
informationsutbyte, dessa tillför varan värde i olika stadier  
(Lumsden, 2006 samt Jonsson & Mattson, 2005): 
 

 Leveransservice är främst kopplat till de olika faserna från order till leverans och 

under leverans. Det är servicen som handlar om genomförandet av order till 

leveransprocessen. Här ingår leveransserviceelement som leveranstid, 

leveransflexibilitet, lagerservicenivå, leveransprecision och leveranssäkerhet.  

 

 Logistiktjänster finns för att förenkla till exempel orderläggning och packning 

av produkterna i kundens önskade förpackningar samt för att förse förpackningar 

med streckkoder.  

 

 Informationsutbyte finns i olika faser, före ordern innebär det bland annat 

leveranstider, leveranskvantiteter och lagersaldon. Från ordern till det att leverans 

sker och även under leveransen är information som förseningar och vart den 

befinner sig utav vikt. Efter leveransen kan uppgifter om reservdelar vara 

relevant.  

Det är svårt att veta vilken kundservicenivå som verksamheten skall uppnå då det kan 
vara ekonomiskt kostsamt. Därför måste en ökad kundservicenivå följas av en ökad 
inkomst för att täcka kostnaderna. Det är viktigt att en analys görs på kundsegmentet för 
att se vilka krav och behov de har för att undvika att verksamheten befinner sig på en för 
låg eller hög kundservicenivå (Lumsden, 2006). 
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2.6 Informationsteknologins roll i en försörjningskedja 

Information är en samling av olika uppgifter som hämtas genom olika 
kommunikationskanaler och medel. Dessa kan exempelvis vara människor, tidningar och 
TV. Information utgör en viktig roll för att dra slutsatser och tekniken för 
informationsinsamling utvecklas med fokus på effektivitet och korrekthet (ITL, 2011).  
 
Informationssystem som är baserad på informationsteknologin är kritiska för att kunna 
effektivisera en försörjningskedja genom att stödja och koordinera försörjningsprocesser, 
se Figur 7 (Hilletofth, 2010). Försörjningsprocesserna kan antingen vara individuella eller 
integrerade, dock så är det relevant att olika informationssystem som återfinns i en 
försörjningskedja (som understöder olika delar av kedjan) kan samverka (Kumar och 
Diesel, 1996). 
 

 
 

 
 
Genom att använda informationssystem kan en verksamhet få stöd i de egna processerna 
så som förståelse för helhetsperspektiv, skapa, följa och leverera efterfrågan från kunder. 
För att möta kundförväntan ur bästa kostnadsperspektiv krävs det en strategisk 
integration mellan de olika delar och processer i försörjningskedjan för bättre styrning 
och kontroll. På så sätt kan även bättre kvalitet, leveranstid och flexibilitet uppnås 
(Hilletofth, 2010).  
 
Användingen av ett implementerat informationssystem har visat sig innebära flera 
fördelar på de olika nivåerna i en försörjningskedja. På en strategisk nivå möjliggör 
informationssystem ökad effektivitet i försörjningskedjan genom bättre samverkan av 
affärsorientering och processorientering. På den operativa nivån kan bredare 
produktsortiment och högre kundservice uppnås (Hilletofth, 2010).  
 

Figur 7. Informationsteknologi i en försörjningskedja (Hilletofth, 2010). 
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Informationssystemen måste huvudsakligen kunna stödja en verksamhets förmåga att 
tillgodose de differentierade kund- och marknadssegmenten med egenskaper att kunna 
tillhandahålla beslutstagaren med olika lösningar. Framtagning och strukturering av olika 
typer av informationssystem bör därför baseras på de behov i de olika processerna av 
försörjningskedjan samt vilken koordination som sätts upp (Jüttner et al., 2007).  

2.6.1 Supply chain management systems 

SCM-relaterade applikationer kan delas upp i två olika kategorier, applikationer inom 
företaget eller applikationer mellan olika företag. Dessa i sin tur kan sedan bli uppdelade i 
två olika klasser, transaktions - och analytiska mjukvaruapplikationer (Helo & Szekely, 
2005): 
 

 Transaktionsgruppens applikationer är ihopkopplade med försörjning, 

behandling och kommunikation av data från verksamhetens föregående och 

nuvarande försörjningsnätverk. Med hjälp av detta kan verksamheter bygga upp 

ett Point of Sales-system (POS), kvartalsförsäljningsrapporter och  

E-handelssystem med mera.  

 

 Analytiska applikationsgruppen är verksam inom utveckling och 

tillämpningssystem för att utvärdera och sprida beslutsmodeller baserade på 

försörjningskedjans databas information. Det kan till exempel vara 

produktionsschemaläggning, optimering av försörjningskedja eller 

prognostiseringssystem.  

Transaktionsgruppen behandlar information från historisk och nuvarande tid. Dess syfte 
är att rapportera och det är även ett substitut där människliga krafter inte är tillräckliga. 
Den analytiska delen som görs handlar om framtiden, prognostisering och 
beslutsfattande. Den analytiska applikationsgruppen är till för att stödja ledningens 
beslutsfattande. Det blir alltmer vanligt att funktionerna i de olika systemstöden 
överlappar varandra och därför konkurrerar ibland olika typer av applikationer med 
varandra (Helo & Szekely, 2005). 
 
För handels- och industriföretag finns det ett antal olika systemstöd som hjälper till att 
planera sin logistik. Stödets omfång kan variera från att vara avancerat till att vara ytterst 
begränsat. Det finns olika moduler i ett systemstöd, dessa är t.ex. order, lager, transport 
(Fredholm, 2006). 

2.6.2 Enterprise Resource Planning Systems 

Enterprise Resource Planning (ERP) Systems syftar till system som underlättar styrning 
och planering i en verksamhet på ledningsnivå. ERP-system omfattar även tekniker för 
att integrera en verksamhets olika avdelningar och funktioner för att uppnå bästa 
effektivitet. Hur omfattande ett ERP-system bör vara eller hur designen ser ut är 
varierande beroende på bransch och hur en verksamhet ser ut (Leon, 2008). 
 
Sammanlänkning av flera olika aktörer på en gemensam plattform (systemstöd med 
gemensam databas) kan effektivisera kommunikationen mellan de olika verksamheterna 
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om det sker med samma ”språk". En lönsammare försörjningskedja kan då arbetas fram 
och styras rätt (Leon, 2008). 
 
ERP-system kräver väsentlig finansiering, resurser och tid som investering vid 
implementering och underhåll för långvarig utveckling. Därför är det ovanligt att små till 
medelstora företag använder ERP-system. För dessa företag finns det mindre omfattande 
och avskalade versioner av diverse ERP-system idag att välja mellan (Mangan et al., 
2012).  ERP-system skapar värde för en organisation genom att integrera alla 
tvärfunktionella avdelningar och verksamhetens olika lokaliseringar genom en enda 
databas (Leon, 2008). 
 
ERP-system kan även innebära nackdelar om organisationen inte implementerar systemet 
genomtänkt och utförligt. Det finns ett flertal olika ERP-system på marknaden och alla 
dessa köps in som ett färdigt systempaket. Användningen av dessa standardiserade 
system medför en risk där olika verksamheter behöver omorganisera sig så att de blir 
anpassade för just denna typ av systemstöd. I vissa fall kan förändringar vara att föredra 
om implementeringen leder till en standard, men i en del fall kan detta utgöra en stor 
riskfaktor. Alla organisationer kan inte arbeta med samma processmodeller och ramverk 
eftersom det inte är anpassat efter den individuella verksamheten (Leon, 2008). 
 
ERP-systemens inverkan och påverkan kan vara mätbara efter en framgångsrik 
implementering (metoder kan väljas efter tycke) och långvarig användning. I många fall 
kan reducerade lagerkostnader, personalkostnader, materialkostnader bli synliga samtidigt 
som den organisatoriska styrningen får en ökad effektivitet. I samband med dessa 
faktorer och engagerad och utbildad personal för valt system kan förbättrade kundvärden 
uppnås (Leon, 2008).  
 

Ett ERP-system behandlar som tidigare nämnd olika huvudområden även om det främst 
rör sig om att styra och stödja verksamhetens ledning. För att enklare kunna få en 
överblick kan ERP-system kategoriseras upp i områden (Hilletofth & Himola, 2010) med 
differentierad användning och syften (Tabell 2). 
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Tabell 2. Användningsområden inom ERP (Hilletofth & Himola, 2010) 

Område Användningsområde 
Lagerstyrning Ö vervaka lagernivåer och planerade artiklars 

tillgänglighet 

  

Reservera artiklar och användning utav 
orderspårning för att spåra order 

  

Uppsättning och användning utav flera 
lokaliseringar inom företaget 

  

Uppsättning och användning utav förflyttningar för 
att flytta kvantiteter emellan platser 

  

Utför lagerfunktioner som inkluderar mottagning, 
lägga undan, plockning och transport 

  

Uppsättning och användning utav 
produktspårningsfunktioner på t.ex. 
serienummerspårning, partinummerspårning och 
garantier och utgångsdatum 

Orderstyrning Hantera försäljningstransaktioner 

  Skapa och använda priser/rabatter 

  Försäljning av ej lagerförda produkter 

  Behandla inköpstransaktioner 

  Skapa och behandla inköpsorder 

  Sätta avgifter 

  Behandla returer från leverantörer 

  Skapa analysrapporter 

  Utför analys med uppställda mått 

  Skapa inköp- och försäljningsbudget 

Produktionsstyrning Behandla säljtransaktioner 

  Skapa, planera sekvenser och rutter 

  Använd kapacitetsrapporter/journaler 

  Bestäm kapacitet 

  Förstå uppbyggnaden av en produktionsorder 

  Definiera status av en produktionsorder 

  Skapa och förändra produktionsorder 

  Visa produktionsorders ingående delar 

  Reservera komponenter till produktionsorder 

  Visa uppskattade och faktiska kostnader 

  Förstå rapporter från produktion 

  Behörighet till produktionsscheman 

  Förstå förändring av produktionsscheman 

  Beräkna produktionsbatcher 

  Skapa historik kring produktionsorder 

  Registrera användning och produktion i journal 
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Område Användningsområde 

Ekonomistyrning Huvudbok med verifierade konton 

  Fordringar och skulder 

  Anläggningstillgångar 

  Mänskliga resurser 

  Budgetering och rapportering 

  Konsolidering 

  Projektledning 

  Valuta 

 

2.6.3 Lagersystem 

För ett handelsföretag är den interna hanteringen utav lager viktigt, därför är det viktigt 
med verktyget lagersystem som stöd. Skillnaderna kan som sagt vara stora angående dess 
innehåll (Fredholm, 2006). Det kan även kallas för Warehouse Management Systems 
(WMS). WMS ger information i realtid på materialflöden inom lagret. WMS gör det 
möjligt att spåra och notera förflyttning och lagring av material för att kunna optimera 
användandet av utrymmet i lagerlokalerna, arbetskraften och utrustning.  
 
Från ledningens synvinkel är WMS ett verktyg som optimerar transaktioner till och från 
lageroperatörer, identifierar problemområden och förändringar i dessa aktiviteter. 
Samtidigt möjliggör WMS att kontinuerligt besluta prestationsindikatorer, så som 
produktivitet, lagerordercykeltider och exaktheten i leverans och lager (Helo & Szekely, 
2005). Funktioner som är typiska för lagersystem återfinns i Tabell 2 (Fredholm, 2006). 
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Tabell 3. Ingående funktioner i ett lagersystem (Fredholm, 2006) 

Funktioner i ett lagersystem Exempel på ingående stödfunktioner 

Administrativt stöd Söka produkter, uppgifter om produkter, förändring av 
lagerplatser, ta fram statistik, visa datum och status, 
beräkningar av fyllnadsgrad, lageromsättning och dylikt 
samt att visa en grafisk layout över lagerutformningen, 
kundregister.  

Administration av produkter Artikelnummer kopplat till saldo och uppgifter om vikt, 
förpackning, volym och dess lagerplats. 

Kommunikation Leverans- och statusinformation via EDI (elektronisk 
datakommunikation) från leverantörer och transportörer 
till interna trådlösa enheter, så som mellan systemet och 
t.ex. handdatorer och truckar.  

Plock och pack Optimera genom att olika order till en och samma kund 
kan samlastas. Även att plockstationerna är optimalt 
utplacerade för den som plockar. 

Värdeskapande aktiviteter Sammansättning och montering till kundunika produkter 

Mottagning Följesedelsnummer- och ordernummerhantering, med 
data om t.ex. antal artiklar, batchnummer och datum. 

Utleverans Sändningar summeras, leveranser planeras och bokas in, 
följesedel och fraktsedel, transportetikett och eventuella 
tullhandlingar. Fakturering kan även förkomma här, dock 
finns den oftast i en annan modul. 

Omflyttning Lagerplatser som byts 

Returhantering Inleverans, registrering, kreditering, kontroll och 
uppföljning 

Inventering Automatiserad inventering underlättar, blir i realtid. Det 
bästa alternativet är att ha RFID på alla produkternas 
lastbärare. 

Statistik Kan föras på inleverans, utleverans, returer, kvalitet och 
kunder. Den visar t.ex. produkt, tidsperiod, kvantitet och 
vikt. 

Loggning/Spårbarhet Innebär att ett enskilt fall ska kunna spåras 
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2.6.4 Inköpssystem 

Det är allt vanligare att integrera inköpssystemen med logistikmodulerna p.g.a. den 
naturliga orsaken att de har flera funktioner gemensamt. Det som dock inte ingår under 
logistik i inköpsdelen är inköp av tjänster och upphandlingsprocesser. Exempel på 
inköpssystemets ingående funktioner återfinns i Tabell 3 (Fredholm, 2006).  

 

Tabell 4. Ingående funktioner i ett inköpssystem (Fredholm, 2006) 

Funktioner i ett inköpssystem Exempel på ingående stödfunktioner 

Register Angående viktig information om leverantörer. 

Avtal Uppgifter på pris, valuta, rabatter, kampanjer och avgifter 

Produktinformation visar egenskaper som innehåll och förpackning angående 
produkten även bilder på produkterna kan finnas 

Beräkning Optimal inköpskvantitet baserad på statistik, prognoser, 
trender, säsongsvariationer och nuvarande lagersaldo. 

Säkerhetslager Beräknas utifrån olika parametrar. 

Orderläggning Kan ske automatiskt baserade på om lagret uppnått ett 
minimisaldo eller genom ett godkännande från inköpare. 
Ge förslag på rabatter och fyllnadsgrad på pallar och i 
lastfordon. Uppdatera leverantör och transportör om 
status och för ordern och leverans genom EDI.  

Gruppering Klassificera produkter och leverantörer. Blir lättare att 
söka efter produkter och det underlättar uppföljning, 
analys och statistik. 

 

2.6.5 Web-shop 

Många företag har idag svårt att hinna med att svara på alla inkommande E-mail. På 
många företag finns det ingen rutin på hur det ska arbeta för att effektivt kunna besvara 
alla E-mail. Ett ärendehanteringsystem hjälper till med att hanterar dialogen mellan kund 
och fokusföretaget genom att larma om ett ärende blir liggandes och inte besvaras. Det 
mäter hur snabbt frågor besvaras och företagsledningen kan följa upp kvaliteten på 
dialogen med kunderna.   
 
För att ha en högre kundservice är en väl konstruerad webbsida, som kan automatisera 
stora delar utav dialogen mellan kunden och fokusföretaget, viktig. Istället för att kunden 
ska ringa in till sin leverantör kan kunden lätt ta reda på en stor del av nödvändig 
informationen via webbsidan. Företag når lättare ut till kunder på detta vis, dock kan det 
vara svårt med att anpassa webbsidan med språk, priser och valuta för alla kunder. För 
att behålla kunderna som besöker webbsidan är det viktigt med uppdaterad information 
och hela tiden vidareutveckla webbsidan (Fredholm, 2006). 

 



Genomförande 

 

3 Metod och genomförande 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en grundförståelse för hur processen i detta projekt sett ut, vilken 
vetenskaplig metodik har använts samt vilka angreppssätt på uppgiften har valts. I detta metodkapitel 
kan läsaren även få inblick i hur tillförlitligt detta arbete är samt på vilka grunder författarna har valt 
att basera sina metodval på. 

 

3.1 Arbetsprocess 

I detta examensarbete har författarna valt ett upplägg med vanliga arbetsmetoder som är 
möjligt för andra verksamheter med liknande förutsättningar att använda sig utav. 
Metodiken är . Arbetsprocesser kan se olika ut beroende på vilken typ av resultat som vill 
uppnås i slutändan, men ett gemensamt syfte för alla arbetsprocesser är att processen 
skall kunna upprepas av vem som helst och skall kunna bedrivas under samma eller 
likartade förutsättningar (Backman, 1998).  
 
En arbetsprocess beskriver hur genomförandet av exempelvis ett projekt har gått tillväga. 
För att arbetsprocessen skall vara planerad, genomförbar och granskbar innebär det att 
en plan måste upprättas för insamling, organisering och integrering av data. I slutändan 
skall detta resultera i ett resultat (Merriam, 1994). Således har författarna valt att upprätta 
en generell plan för hur arbetsprocesserna skulle gå tillväga och när dessa skulle utföras i 
en tidsplan. I varje moment finns valda och formulerade metodval. Se följande processer 
som ingår i arbetsprocessen i Figur 8. 
 
 

 

Figur 8. Arbetsprocessen. 

 
Ansatsen i denna studie baseras på en fallstudie som utförs i ett företag som heter Alpha. 
Författarnas metodval motiveras för att läsaren skall få en förståelse till varför dessa 
metoder valts. Diskussioner i ett förbättringssyfte och värderingssyfte genomförs i kapitel 
fem ”Diskussion och slutsatser”. Det är relevant att göra det möjligt för vem som helst 
att kunna granska arbetsprocessens motiverade metodval för att kunna föra diskussioner 
kring dessa och se om dessa motsvarade de bästa alternativen för att få önskat resultat 
(Backman, 1998).  
 
Det finns två vanligt förekommande forskningsmetoder där forskningen antingen kan 
vara induktiv eller deduktiv. En induktiv forskningsmetod innebär att en teori eller tes 
utformas baserat på de forskningsresultat som fåtts av bedriven och slutförd forskning. 
Den induktiva metoden kan innebära att forskningen bedrivs i ett verkligt fall där olika 
mätvärden, fakta och intryckas samlas in och dokumenteras. Denna information 
analyseras för att hitta samband och mönster och utifrån dessa observationer och 
analyser kan ny teori härledas fram. En deduktiv forskningsmetod syftar till att en 
forskning bedrivs och empiri testas utifrån ett formulerat ramverk av tidigare teorier och 
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forskning. Om metodvalet är en kombination av både induktiv och deduktiv forskning är 
det en abduktiv ansats (Patel & Davidson, 2003).  
 
I detta projekt är metodvalet en abduktiv ansats där starten börjar med en induktiv ansats 
utifrån ett givet problem från ett företag. Sedan används en deduktiv metodik där 
litteraturstudier förs och analyseras mot de faktorer som angivits tidigare för att kunna 
föra en diskussion och ge en slutsats. 

3.1.1 Problemformulering 

I denna rapport påbörjades arbetet först med att dokumentera problembakgrund och 
definiera problemformulering. Dokumenteringen av problembakgrunden har skett 
genom intervjuer med företagen Logicent och Alpha. Definitionen av 
problemformulering gjordes efter att dokumenteringen var klar i samråd med Alpha. 
Problembakgrunden är en beskrivning på själva problematiken i ett projekt samt 
bakomliggande faktorer som kan påverka resultatet (Olsson, 2008). De huvudsakliga 
problemområdena identifieras i problemformuleringen genom att avgränsa sig till att 
endast fokusera på materialförsörjnings- och distributionsfas i Alphas försörjningskedja. 
Genom att ha en tydlig problembeskrivning framträdde ett syfte och två problemfrågor 
för rapporten.  
 
När problemformuleringen färdigställts gjordes ett metodval för att angripa dessa 
problemfrågor. För att examensarbetet skall få ett realistiskt resultat är det viktigt att rätt 
metodval görs. Metodvalen är beroende av problemfrågornas utformning (Olsson, 2008).  

3.1.2 Litteraturstudie 

Sekundärdata som använts i rapporten är den data som har samlats in från 
litteraturstudierna. Litteraturstudierna och litteratursökning har bedrivits för att kunna 
samla relevant teori. Olsson (2008) nämner fyra bra strategier som kan användas vid 
litteratursökning: sökning via referenslistor, sökningar via Libris (svenska 
forskningsbibliotekens gemensamma katalog), sökningar i tidsskrifter och i databaser. 
Sökningar har skett via referenslistor då det är en lättåtkomlig resurs och för att det ofta 
finns bra böcker som använts i författarnas tidigare kurser i utbildningen. Libris har gjort 
det möjligt att söka fritt efter litteratur i hela Sveriges forskningsbibliotek. 
 
Databaser som använts för examensarbetet är till exempel Google Scholar och 
Högskolan i Jönköpings samsökningsfunktion. Det kan vara svårt att se vilka artiklar och 
E-böcker som är aktuella för det nuvarande ämnet, då det ofta blir ett högt antal träffar 
per sökning (Olsson, 2008). Därför har författarna valt att använda ett antal sökbara 
nyckelord och försökt vara sökande, selektiva, aktiva och kreativa i litteratursökningen. 
Urval utav nyckelord som brukats vid sökningen var t.ex. value stream mapping, process 
mapping, SCM, TMS och WMS, tillsammans med ord som distribution och 
försörjningskedja (global och/eller komplex).  

3.1.3 Fallstudie 

Identifiering av problembeskrivning i fallstudien har framkommit vid intervjuer med 
Alpha där de beskriver sin nuvarande situation i försörjningskedjan.  Parallellt med 
litteraturstudien påbörjades fallstudien. Att göra en fallstudie är lämpligt i detta projekt 
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p.g.a. det är tidsbestämt och för att det lämpar sig för personer som jobbar på egen hand. 
Detta ger möjlighet att gå på djupet av det problem som fallstudien kommer att grunda 
sig på (Bell, 2006). 
 
I denna fallstudie har primärdata samlats in genom intervjuer som utförts med Logicent 
och Alpha (intervjuguide finns i Bilaga 1). Vid intervjun med Alpha upprättades ett 
intervjuunderlag som bestod av semistrukturella frågor som färdigställdes innan intervjun 
genomfördes. Med semistrukturella frågor menas att en lista upprättas över specifika 
ämnesområden (Bryman, 2002). I detta fall var rubrikerna: 

 Företagsbeskrivning 

 Försörjningskedjan  

 Informationshantering 

Intervjupersonerna har därför haft stor möjlighet att formulera sina svar utifrån sina egna 
personliga perspektiv. Frågor som inte finns nedskrivna kan även ställas om intervjuaren 
kopplar samman det med något som intervjuobjektet nämnt tidigare (Bryman, 2002). Vid 
intervjuerna med Logicent har samtalen varit friare och mer av en undervisande karaktär. 
 
Data som erhållits från intervjuerna har sammanställts och urval har genomförts. 
Sammanställningen har skett genom att strukturera upp data i två kategorier. Dessa två 
kategorier är de som berör materialförsörjningsprocessen och distributionsprocessen. 
Urval av data har inneburit att endast den data som berör eller påverkar Alphas behov av 
systemstöd i materialförsörjningsprocessen och distributionsprocessen har omnämnts i 
rapporten. Analysen av de besvarade frågorna presenteras under resultatdelen i 
rapporten, men har på förhand korrigerats i samråd med Alpha för eventuella fel eller 
missförstånd. Kartläggning av försörjningskedjan har upprättats då intervjuerna var 
genomförda och all data som var nödvändig för att göra kartläggningar hade samlats in. 
Mer information om hur en kartläggning av flödet upprättas finns under rubrik 
”Kartläggning av flöde” senare i detta kapitel. 
 
Frågeställningar till denna rapport syftar till att en analys utreds om 
systemstödsfunktioner som krävs i försörjningskedjan. Analysen har bedrivits för 
områdena materialförsörjning och distribution där de ingående logistikaktiviteterna har 
tagits fram. För att komplettera problemfrågorna och stärka diskussionen kring resultatet 
har litteratur och teorier inom områden så som systemstöd för logistiska aktiviteter, 
styrning- och planeringsteorier för försörjningskedjor använts.  

Kartläggning av flöde 

Flödeskartläggning är ett verktyg för att visuellt se hur processer och flöden är 
sammanlänkande med varandra i en försörjningskedja (Rother & Shook, 2003). I en 
kartläggning kan både värdeadderande och icke-värderande aktiviteter visas, som 
påverkar material eller information att ta sig vidare i kedjan till nästa länk. Kartläggning 
behöver inte begränsas till att se vart och hur produkter tar vägen, utan det kan även vara 
information som är i omlopp och som behöver kartläggas (Rother & Shook, 2003). 
Material är vad som är i omlopp, det vill säga de fysiska produkterna, medan 
informationen talar om hur materialet tar sig vidare i varje process och aktivitet 
(figurförklaring till kartläggning finns i Bilaga 2).  
 
En kartläggning syftar till att visualisera och förbättra helheten, därför är det inte relevant 
att bryta ner kartläggningen i detaljerade processer och försöka optimera de individuella 
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aktiviteterna. De detaljerade processerna kan istället komma i efterhand i en annan 
kartläggning där den är avgränsad till endast en viss del eller ett område i 
försörjningskedjan. Utformningen av en kartläggning består av tre generella steg (Rother 
& Shook 2003): 
 

1. Visualisering av de nuvarande flödena och processer för material eller 

information och dess väg genom försörjningskedjan. Vanligtvis är start och stopp 

vid leverantör respektive kund. 

 
2. När kartläggningen är färdig, ifrågasätt och analysera om och vart förändringar 

bör ske och varför.  

 
3. Upprätta en ny kartläggning med de förändrade faktorerna som gjorts i tidigare 

skede. I detta steg visualiseras en kartläggning om en idealisk försörjningskedja. 

I detta examensarbete har steg ett och två genomförts då det är det enda som efterfrågats 
utav Alpha. De förbättringar som presenteras har endast att göra med de förbättringar ett 
systemstöd medför. Genom att använda kartläggning som ett verktyg kan det användas 
antingen som ett kommunikationsredskap, planeringsredskap eller förändringsredskap 
(Rother & Shook, 2003). Kartläggningen är gjord av författarna utifrån den data som 
samlats in genom intervjuer med Alpha. Analysen kring kartläggningarna har sedan 
bedrivits utifrån ett perspektiv där negativa aspekter på Alphas processer lyfts fram.  

3.1.4 Nulägesbeskrivning, Nulägesanalys, diskussion och 
slutsatser 

Ansatsen i detta examensarbete har en metodisk inriktning där ett befintligt problem hos 
Alpha har analyserats och ett förslag på eventuell lösning ges.  
 
En analys av data som samlats in via litteratursökning har skett. Intervjuerna på Alpha 
och Logicent har därefter också analyserats och ställts emot den insamlade data från 
litteratursökning. Detta för att kunna se vilka likheter och olikheter som finns gentemot 
de olika teorierna och vilka systemfunktioner som är lämpliga för Alpha att ta hänsyn till. 
Genom att dela upp nulägesanalyskapitlet utifrån materialförsörjningsprocessen och dis-
tributionsprocessen ger det en mer strukturerad utformning. Analysen har strukturerats 
upp genom först analysera struktur/design av materialförsörjningsprocessen respektive 
distributionsprocessen i separata rubriker. Genom att först kunna se vilka aktiviteter som 
återfinns i processerna har analyser kring styrning/planering bedrivits. Data som 
samlades in till nulägesbeskrivningen har analyserats tillsammans med teori från 
teoretiska ramverket. Detta för att reda ut vilken typ av information som skulle vara 
viktig för Alpha att se i funktioner i ett eventuellt systemstöd. Detta genom att lyfta fram 
de bristfälliga informationsaktiviteter i processerna idag som påverkar företaget Alpha 
negativt. All information som används till nulägesbeskrivningen och nulägesanalysen är 
data från intervjuer med Logicent och Alpha. Även givet material i form av dokument 
från Alpha har använts. 

 
I diskussionen sker resonemang och motivering kring varför just dessa funktioner i 
systemstödet är viktiga eller inte nödvändiga för Alpha.  Konsekvenser som uppstår utav 
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vissa val lyfts fram med både negativa och positiva aspekter för att få fullständigt 
beslutsunderlag. Slutsatserna i rapporten kommer från de viktigaste aspekterna som lyfts 
ur analysen och diskussionen. Rekommendationer kring hur Alphas framtida arbete bör 
fortskrida omnämns också.  
 

3.2 Studiens kvalitet 

För att få relevans i det som studeras och trovärdighet i slutsatserna är det viktigt att ha 
validitet och reliabilitet i rapporten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). I nedanstående 
rubriker följer förklaring på begreppen. 

3.2.1 Validitet 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses mätas. 
Exempel: Om effektivitet skall mätas så skall forskningen/utredningen ge besked om det. 
Validitet innebär att verkliga kriterier för studien måste stämma överens med den rimliga, 
teoretiska uppfattningen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). En hög validitet innebär 
att resultatet och slutsatserna är trovärdiga och rimliga. Det som fåtts fram skall även 
kunna överföras på liknande fall om möjligt (Svensson & Starrin, 1996). 
 
I detta studiefall hålls validiteten hög eftersom kontinuerliga kontroller under 
utredningens gång har genomförts. Kontrollerna har inneburit att korrektheten i denna 
rapport granskats i samråd med Logicent och Alpha. Exempelvis så ställs det teori mot 
antagande och faktorer som fåtts tidigare, mot varandra. Dessa har författarna försökt 
arbeta fram så att de uppfyller varandra och överensstämmer.  

3.2.2 Reliabilitet 

För att stärka den vetenskapliga synen på utredningen finns ett annat krav som kan ställas 
ytterligare: reliabilitet, vilket innebär att mätinstrumentet skall ge tillförlitliga och stabila 
utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Reliabilitet handlar också om att samma 
tillvägagångssätt ska kunna tillämpas på ett liknande fall under samma förutsättningar 
(Bell, 2006). En metod eller angreppssätt som har hög reliabilitet är oberoende av 
undersökare, men beroende av vilken generaliseringsgrad som det syftas till  
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).  
 
Reliabilitet har försökts uppnåtts genom att rapportens innehåll har ett flertal 
uppdaterade informationskällor som används för att resultatet ska kunna bli detsamma på 
ett liknande fall. Reliabiliteten har även uppnåtts genom att klargöra inom vilka områden 
som mätvärden hämtas ifrån och under vilka förutsättningar som mätvärden och 
information har hämtats på. Försök till att använda generella metoder har gjorts för att 
möjliggöra eventuella tillämpningar på ett liknande fall.
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4 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs företaget Alpha där en kort beskrivning om hur företaget utvecklats till 
hur det ser ut idag. Efter detta följer en kartläggning av Alphas processer där både oustourcade 
och interna processer tydliggörs. En detaljerad beskrivning utav hur materialförsörjningen, 
distributionsfasen samt den ingående funktionen kundorderprocessen i distributionen fungerar hos 
Alpha idag återfinns i detta kapitel.  

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Alphas huvudverksamhet har inneburit försäljning av plastklamrar och modifiering av 
häftpistoler som anpassas från att användas till metallklamrar till att vara användbara för 
plastklamrar istället. Både klamrar och häftpistoler har tillverkats av svenska företag. 

Efter en omorganisation av företaget har Alpha fått två delägare istället för en som 
det tidigare var. Detta har medfört att företaget har ändrat fokus i sin 
huvudverksamhet. Från att fokus har legat på plastklamrar har nu också kunskap och 

fokus tillkommit på verktygsfronten. Numera är Alphas inriktning både försäljning och 
design av både klamrar och verktyg. 
 
Alpha är i en fas där de startat upp på nytt med ett nytt sortiment. Sortimentet har och 
håller fortfarande på att utvecklas och utökas på verktygs- och klammerfronten. 
Förändringen som innebar att mer fokus har lagts på verktygen har lett till att verktygen 
nu tillverkas av Alphas leverantörer. Verktygen kan därför användas direkt för avsedda 
klamrar istället för att genomgå modifiering när de anlänt till Alphas lager.  
 
Alpha har valt att inkludera metall- och aluminiumklamrar i deras sortiment för att få ett 
mer komplett sortiment. I flertalet av de nya verktygen kan alla typer av klamrar i olika 
material användas. Det nya sortimentet består idag av verktyg och klamrar för olika 
miljöer och material vilket gör det möjligt för kunden att slippa lägga beställningar hos 
flera olika aktörer.   
 
Alpha har ingen egen tillverkning och har således outsourcat produktionen till en 
tredjepart. Alpha står själva för designprocessen av sina produkter samt distributionen av 
dessa till sina återförsäljare och kunder. Transporten är dock inte utförd av Alpha själva 
utan utförs av en extern transportör. Alphas leverantörer och kunder finns geografiskt 
utspridda över hela världen. 
 
Det kundsegment som Alpha riktar sig främst mot idag är professionella användare, t.ex. 
inom träindustrin och hantverkare som elektriker och snickare. Målet med det ökade 
sortimentet är att även kunna nå ut till den privata marknaden med ett sortiment med 
förmånligare priser som inte är tvunget att hålla samma höga standard som för 
proffsanvändarna. För att nå ut till både privatkunder, företag och återförsäljare är en 
webbutik något som Alpha önskar upprätta. 
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4.2 Alphas processer i försörjningskedjan 

Alphas försörjningskedja består huvudsakligen av två faser: försörjningsfasen och 
distributionsfasen med ingående processer. I försörjningskedjan är olika KOP belägna 
och således påverkar de styrningen och planeringen i kedjan. Se Figur 9.  
 
 

 

Figur 9. Alphas försörjningskedja med kundorderpunkter 
 
Försörjningsfasen och dess ingående processer är outsourcad och innebär att Alpha 
själva inte utför de processer som återfinns i försörjningsfasen. Företaget själv står för 
designprocessen där det antingen är på Alphas egna initiativ eller på kundernas begäran. 
Tillsammans med leverantörerna kan Alpha sedan ta fram en slutgiltig version av 
designen eller skicka den färdiga designen direkt till leverantören för tillverkning och 
produktion.  
 
Produkter som Alpha säljer och har samarbetats fram med leverantören, är 
huvudsakligen verktyg, metall- och aluminiumklamrar. Plastklamrar är en typ av produkt 
som Alpha själva har stått för designen.  
 
Försörjningsfasen består av fem processer innan distributionsfasen inleds. Leverantören 
står för all anskaffning av material och verktyg som sedan används till tillverkningen av 
produkterna. Därefter monteras produkterna vid behov innan de skickas för packning. 
Leverantören etiketterar det färdiga godset innan de skickas till Alphas lagerpunkt i 
Sverige. Om produkterna inte behöver genomgå någon montering, kan leverantören 
direkt skicka godset för packning efter tillverkningen. När produkterna lämnar 
leverantören går Alphas försörjningskedja in i distributionsfasen. 
 
Inkommande gods från leverantören lagerförs på Alphas lager och därifrån plockar de 
anställda sedan de beställningar som gjorts från återförsäljare och kunder. Produkterna 
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får emballage, sampackas om möjligt och sedan distribueras leveransen vidare till 
återförsäljare och kunder. Återförsäljarna packar om godset när det anlänt och skickar 
vidare direkt till kunderna. Ett annat alternativ för återförsäljarna är att de inte packar om 
leveransen, utan istället låter godset gå direkt till slutkund i en komplett leverans.  
  
De KOP som finns är belägna vid de olika processerna i försörjningskedjan beror på 
vilken typ av produkt som har efterfrågats. De huvudsakliga kundorderpunkterna som 
återfinns i Alphas försörjningskedja är ETO, STO, MTO och MTS.  
 
Kundorderpunkten ETO uppkommer när betydelsefulla kunder vill få en leverans av 
kundspecifika produkter. Kundorderspecifika produkter som inte ligger i lager men som 
har en färdig design där tillverkning av dessa kan ske direkt av vald leverantör, har en 
KOP benämnd STO eller MTO beroende på anskaffningsprocessen. Sedan återfinns 
kundorderpunkten MTS innan plock- och packstationen hos Alpha, där KOP oftast 
initierar en order på vanligt efterfrågade standardprodukter. När en order på dessa varor 
kommer in kan de plockas, packas och levereras direkt till återförsäljaren från lager.  
 
I dagsläget köper Alpha separat in verktyg från Indien och Taiwan, plastklamrar från 
Sverige och metall- och aluminiumklamrar från Kina. Produkterna placeras i lager i den 
svenska staden Sala. Exporten av häftpistoler och häftklamrar till kund sker via 
distributörer eller agenter i Norden, Lettland, Litauen, Tyskland, Nya Zeeland, Canada 
och USA i nuläget (Figur 10). Exportlistan utökas allt eftersom, även förändringar på 
leverantörssidan kan komma att ske. 
 

 

Figur 10. Materialflödet hos Alpha. 
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4.2.1 Materialförsörjnings-, distributions- och kundorderprocess 

Materialförsörjningsprocessen, kundorderprocessen och distributionsprocessen är 
sammanlänkade processer. I Alphas fall kan företaget både ses ur perspektiven som 

leverantör och kund beroende på vilket flöde som fokuseras kring, se Figur 11 för  
kopplingarna. I de nedanstående kapitlena beskrivs dessa huvuddelar av flödet, dock har 
författarna valt att lägga kundorderprocessen under distributionskapitlet. 
 
 

 

Figur 11. Kopplingen mellan materialförsörjnings-, distributions- och 
kundorderprocessen. 

  

Materialförsörjningsprocessen hos Alpha 

I Alphas processer sker det en initiering av inköpsbehov till materialförsörjningen i form 
av antingen beställningspunkt eller kundorder. Den huvudsakliga behovsinitieringen sker 
dock genom beställningspunkter. I dagsläget kommer kundorder in som behandlas 
manuellt. Utifrån vilken slags initiering som sker, kan Alphas processer grupperas in i 
materialförsörjningsprocess eller distributionsprocess (som nämns tidigare ligger 
kundorderprocessen under distributionsprocessen). 
 
I materialförsörjningsprocessen lägger Alpha en order till leverantören för att beställa 
produkter. Alpha och leverantören har en överensstämmelse om vem som beställer 
leverans av beställningen som gjorts samt vem som kommer att stå för frakten och 
försäkringen. Efter att leverantören mottagit ordern och bekräftat den, skickas leveransen 
med transport. Detta kan se olika ut beroende på vilket avtal Alpha har med de olika 
leverantörerna. Alla produkter levereras till Sverige innan de exporteras till kund. Detta 
för att företaget vill ha en sista kontroll innan det går vidare. När godset anlänt sker det 
en kontroll och inspektion vid mottagning. Om det är fel kvantitet eller kvalitet sker en 
utredning kring om felet ligger hos leverantören eller transportören innan vidare åtgärder 
kan åtas. När produkten anlänt inspekteras o kontrolleras den för att sedan placeras i 
lagret tills det att en beställning från kunder kommer in (Figur 12). Idag finns ingen 
struktur och logik kring hur lagret ska utformas. 
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Ett enklare leverantörsregister finns idag upprättat av Alpha, dock önskas det visas mer 
information i ett framtida register där leverantörsnummer, leverantörsnamn, 
leveransadress och fakturaadress finns sammanställt. En generell ledtid från leverantören 
och vilka generella fraktvillkor som gäller mellan Alpha och leverantören ses också som 
en relevant information att uppvisa.  
 
Om beställning från kunden redan finns när leverantörens gods till Alpha är har kommit 
till Alphas lager, kan lagerarbetaren direkt påbörja distributionsprocessen utan 
fördröjning. 
 

Distributionsprocessen hos Alpha 

Beställningspunkten för Alpha är baserad på uppskattade ledtider och när denna punkt 
har nåtts, signalerar det inköpsbehov av material. En order till leverantören skapas av 
Alpha själva och skickas till leverantören antingen via E-mail eller fax som hanteras 
manuellt. Om signalen för inköpsbehov är en inkommande kundorder till Alpha, sker det 
främst genom E-mail, telefon eller fax. Kontroll av befintliga produkter i lager sker för 
att säkerställa om dessa är tillgängliga för att kunna tillhandahålla till kunden. Om 
produkter inte är tillgängliga initierar Alpha en inköpsorder bakåt i kedjan till 
leverantören som producerar och levererar produkterna enligt 
materialförsörjningsprocessen. 
 
Produkter som finns tillgängliga i Alphas egna lager kan utlovas till kunden och Alpha 
upprättar en plocklista för lagerarbetaren. Denne ser till att plocklistan plockas till en 
komplett order. Oftast aggregeras pistoler och klamrar till ett paket i packningsstationen. 
Verktygens plockplatser är ett plocklager medan klammer tas från plockpall. Det finns ett 
buffertlager till klamrarna i nuläget. Avräkning när produkter tas ut från lager sker via 
manuellt rapportuttag. 
 
 

Figur 12. Materialförsörjningsprocessen för Alpha 
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När plocklistan är kontrollerad packas beställningen för utleverans och därefter sker en 
leverans till återförsäljarna eller kunderna . Leveranser sker sammanfattningsvis från Sala 
till agenter och återförsäljare dock finns inga direktleveranser än (Figur 13 ).  
 

 

Figur 13. Distributionsprocessen hos Alpha. 

 

Kundorderprocessen hos Alpha 

Ett behov hos kunden uppstår antingen på Alphas standardprodukter eller en förfrågan 
på en specifik produktdesign som behöver tas fram av Alpha. Innan en designprocess 
påbörjas övervägs det om kunden är av viktig karaktär och om produktdesignen är 
intressant. En offertförfrågan sker sedan från Alpha till kunden och en 
produktspecificering skapas. Därefter görs en kundorder om förfrågan accepteras av 
både Alpha och kunden. I Figur 14 visas hur kundorderprocessen ser ut för Alpha. 
 
En tillverkningsorder eller inköpsorder till leverantören skickas från Alpha om produkter 
behöver tillverkas eller anskaffas, se Figur 14 (röda pilar). Produkter som anskaffats och 
anländer till lagret, plockas därefter enligt efterföljande steg från kundordern. Vid en 
vanlig förfrågan på produkterna som finns tillgängliga i lagret skapas en kundorder där 
plockning av produkter kan ske direkt, se Figur 14 (gröna pilar).  När beställningen är 
registrerad hos Alpha skickas en orderbekräftelse som bekräftar antalet produkter som är 
beställda av kunden och pris på produkterna.  
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Kundens färdigplockade beställning packas seden för utleverans och när produkterna är 
lastade för transport, skickas en leveransvisering till kunden. Samtidigt som detta sker 
skickas en faktura via E-mail eller fax till kunden. Ett enklare kundregister finns i nuläget 
upprättat hos Alpha med kontaktuppgifter på de kunder som förekommit tidigare. Vid 
vissa tillfällen kan fakturan komma fram tidigare till kund än leveransen.  
 
Alpha vill undvika order på kundspecifika och kundorderspecifika produkter, istället 
önskas ett standardsortiment i lagret där kunder lägger beställningar. Därför är processen 
med de gröna pilarna i Figur 14 den väg som är mest förekommande och som de strävar 
att arbeta efter.  
 

 

Figur 14. Kundorderprocessen hos Alpha
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5 Nulägesanalys 
I nulägesanalysen kommer frågeställningar för rapporten att besvaras och anknytas till 
nulägesbeskrivningen och teorin i kapitel två. I analysen framträder även författarnas aspekter kring 
informationshantering i de olika processerna som kartlagts i tidigare kapitel.  
 

5.1 Vilka systemstödsfunktioner bör ingå i Alphas 

materialförsörjningsfas?  

Systemstödsfunktioner för Alphas materialförsörjningsprocess ska innehålla applikationer 
från transaktionsgruppen och analytiska gruppen som stödjer Alphas planering och 
styrning av företagets försörjningskedja (se stycke 2.6.1). För att kunna planera och styra 
rätt krävs en tydlig analys av strukturen av Alphas försörjningskedja. Frågeställning ett 
kan besvaras genom att först analysera Alphas struktur/design och planering/styrning av 
försörjningskedjan idag. Utifrån Alphas materialförsörjningsprocess kan företaget se vilka 
funktioner som är viktiga för att leda och styra effektivare. Nedan följer analysen som 
motiverar till vilka typer av applikationer som Alpha bör överväga som komponenter i ett 
eventuellt systemstöd.  

5.1.1 Analys kring struktur och design av Alphas 
materialförsörjningsprocess 

Alphas nuvarande försörjningskedja är strukturerad utifrån en försörjningsstrategi 
baserad på single sourcing. Alpha har en leverantör till varje produkt i sitt 
produktsortiment som således tillgodoser företagetes inköpsbehov. Nackdelen med 
single sourcing är att Alpha inte har valmöjligheter till flera leverantörer. Dock köper 
Alpha in relativt små volymer och därmed är det inte strategiskt för dem att välja 
försörjningsstrategier så som multiple sourcing eller hybrid sourcing om Alphas 
inköpsvolymer inte ökar. En annan strategisk fördel för Alpha att välja single sourcing 
som försörjningsstrategi innebär att ett relativt litet företag som Alpha kan minska det 
administrativa arbetet avsevärt och istället fokusera på de andra processerna i deras 
kärnverksamhet så som försäljning (se stycke 2.3.1 ).  
 
Vikten av att ha lämpliga antal leverantörer i basen, rätt leveransmönster och arbeta med 
goda relationer är för Alpha viktigt om företaget vill strukturera och designa en lämplig 
materialförsörjningsstruktur i den egna försörjningskedjan (se stycke 2.3.1). Alphas 
nuvarande leverantörsmönster är att få sina leveranser levererade direkt till det egna 
lagret. Eftersom Alpha använder sig av single sourcing indikerar detta till att företaget har 
möjligheter att arbeta med sina leverantörer på ett integrerat sätt och skapa ett djupare 
samarbete. I dagsläget är designprocessen inte outsourcad från Alphas verksamhet, 
däremot så har Alpha samarbeten med sina verktygsleverantörer när företaget har velat ta 
fram en verktygsdesign i själva designprocessen.  
 
Eftersom Alpha har leverantörer kopplat till specifika produkter är det relevant för Alpha 
att kunna se och upprätta leverantörsregister (se stycke 2.6.3) i sitt system vilket Alpha 
inte kan göra idag. Om Alpha vill förändra sin försörjningsstrategi genom att utöka till en 
större leverantörsbas, skall varje artikel kunna sammankopplas till flera olika 
leverantörsregister i en funktion. I varje leverantörsregister skall Alpha då kunna utifrån 
leverantörens ledtid, minsta beställningskvantitet och priser kunna välja leverantör. Detta 
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för att t.ex. ha möjlighet att jämföra de olika leverantörsalternativ som finns i Alphas 
egna system och välja den lämpligaste leverantören.  
 
Genom att tydliggöra materialförsörjningsstrukturen kan Alpha tydligt se vart de kritiska 
faktorerna i försörjningskedjan ligger någonstans och på så sätt utifrån dessa 
implementera rätt systemstödsfunktioner för effektivare flöde och processer.  

5.1.2 Analys kring planering och styrning av Alphas 
materialförsörjningsprocess 

Alpha som i nuläget har ett antal olika produkter i sitt sortiment behöver funktionsstöd 
för att kunna göra sammanställningar över sina produkter, tilldela dem artikelnummer 
och placera dem i olika produktkategorier. Alphas produktstruktur och sortiment kan 
klassificeras som standardprodukter, kundspecifika produkter och kundorderspecifika 
produkter vilket också är beroende på vart KOP är placerad i Alphas processer (se stycke 
2.2.3). Produktregister av produkter underlättar för Alpha kring hur planeringen av 
försörjningen till dessa produkter sker och utformning utav lager.  
 
Alphas behov av försörjning sker främst med beställningspunktssystem idag. Dock för 
att bestämma optimerad beställningspunkt krävs information kring vilka ledtider leve-
rantören kan utlova (se stycke 2.4.1). För att kunna bestämma beställningspunkten är det 
även viktigt att information kring historisk efterfrågan kan uppvisas. Utifrån ledtid och 
registrerad historisk efterfrågan från kunderna kan Alpha enklare fastställa en 
beställningspunkt som indikerar på när återfyllnadsnivån i deras lager är nådd. Enligt 
Alpha själva kommer de att i så stor mån som möjligt undvika kundorder som initiering 
utav deras försörjningsprocesser. Utöver beställningspunktssystem kan även prognoser 
vara av vikt för Alpha för att planera sina försörjningsprocesser i framtiden. Prognoser 
kan då antingen baseras på glidande medelvärde eller exponentiell utjämning, beroende 
på vad som är lämpligt för Alpha. Idag har Alpha inget rutinarbete kring hur 
partiformning av produkter sker i Alphas materialstyrning (se stycke 2.4.1). För att uppnå 
en mer kontrollerad materialstyrning är det relevant för Alpha att ta hänsyn till olika typer 
av partiformningsmetoder. Lämpligen skall detta stödjas av någon systemfunktion. Dessa 
har författarna valt att kalla för beräkningsfunktioner.  
 
För att företaget skall kunna utgå från prognoser behövs det att information från tidigare 
beställningar från kunder kan uppvisas. Historik som omfattar tidigare sålda kvantiteter, 
produkttyper och månadsvisa försäljningsrapporter skall vara underlag till prognoser, 
dock är denna information svårhanterlig för Alpha idag. Därför är det lämpligt för Alpha 
att välja applikationer ur den analytiska applikationsgruppen som stödjer just dessa behov 
av informationshantering i prognosprocessen.  
 
Alpha initierar sin kundorderprocess idag när ett behov uppstår av att beställa nya pro-
dukter. När behovet uppstått läggs en inköpsorder till leverantören. Förenklad order-
hantering kan ske med rätt applikation där information om önskad kvantitet av vil-
ken/vilka produkt/produkter, leveransdatum och leveransadress uppvisas. Alla inköps-
order som Alpha utformar skall automatiskt sparas ner som en kopia för att underlätta 
felutredningar eller om liknande, framtida köp kommer att ske igen. Lagrad information 
kring Alphas egna inköp gör det lättare för företaget att styra och planera framtida för-
sörjningsbeslut baserad på historiken. En funktion i ett systemstöd där en komplett in-
köpsorder kan upprättas är viktigt för Alpha så att orderhanteringen förenklas (se stycke 
2.6.2). Det vore en fördel om den upprättade inköpsordern kan skickas iväg till 
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leverantören utan fördröjning av bekräftelse av order med prissättning. Detta för att 
undvika manuellt arbete i längden och underlätta administrativa arbetet för Alpha. 
Därmed är det lämpligen för Alpha att välja applikationer ur transaktionsgruppen som 
exempelvis orderhanteringsfunktioner (se stycke 2.6.2 och 2.6.4). Idag har Alpha svårt att 
spåra sina inköpsorder då de ej har något effektivt system för detta. För att Alpha lättare 
skall kunna spåra sina inköpsorder i historiken är det funktionsmässigt lämpligt att kunna 
ange dem utifrån angivet ordernummer från leverantören. Med andra ord skulle det vara 
till Alphas fördel om företaget kan söka sina tidigare inköpsorder via ordernummer eller 
via leverantörsregister.  
 
Transportbokning och vem som står som ansvarig för detta är baserade på de överens-
kommelser som Alpha upprättat mellan sig själva och de olika leverantörerna idag. För 
Alpha är det viktigt att i samband med upprättande utav leverantörsregister att även 
kunna upprätta transportregister. I ett sådant transportregister skall transporttider, vald 
transportör, transporttyp och en cirka kostnad uppvisas som information. I transportre-
gistret skall Alpha även kunna välja om godset levereras till Alphas egna leveransadress 
eller någon annan adress innan bokningsordern skickas iväg. Det upprättade transportre-
gistret ska också kunna kopplas till de olika leverantörerna. När Alpha fått sin 
inköpsorder bekräftad och leverantören har skickat godset är det att föredra om en 
leveransavisering skickas till Alpha från leverantören i systemet som digital kopia. 
Leveransavisering skall visa när godset förväntas anlända och via leveransaviseringen är 
det även önskvärt att godset ska kunna spåras om det t.ex. inte anländer enligt utlovad tid 
från leverantören.  
 
Gods som anländer idag tas emot av Alpha och beställningen kontrolleras och godkänns 
dock förs ingen statistik på felleveranser. Om inga fel upptäcks i samband med mottag-
ningen är det att föredra om Alpha kan rapportera in varorna i systemet. Även att den 
kopplade inköpsordern blir bekräftad med att varorna har anlänt. Utifrån detta kan Alpha 
placera godset vid särskilda lagerplatser, tilldela artikelnummer och på så sätt underlätta 
hanteringen i lagret för effektivare distribution i den senare delen av flödet. En funktion 
som underlättar lagerhanteringen är att systemstödet kan visa förslag på hur lagret ska 
vara utformat med diverse lagerplatser för produkterna (se stycke 2.6.3). För att systemet 
ska förslå lämpliga lagerplatser är det viktigt att information om vilka produkter som har 
störst efterfrågan. På så sätt kan systemet hjälpa till med kategorisering utav produkterna 
också. Om fel i leveransen har skett eller om godset är skadat är det viktigt att 
information om vad som är fel eller skadat och vem som ansvarar för felet eller skadan 
kan rapporteras in i systemet. Detta för att t.ex. en sammanställning för vilken leverantör 
som flest fel uppstår hos kan tas fram via ett systemstöd. 
 
Samtidigt som varorna idag skickas till Alpha skickas fakturan från leverantören antingen 
som E-mail, fax eller brev och behandlas manuellt. Därför är det att föredra om fakturan 
kan skickas via internet så den kan bokföras av Alpha i ett system. För att minska det 
manuella arbetet av bokföring av fakturor är ekonomiska bokföringsapplikationer 
relevanta i ett system för Alpha (se stycke 2.6.2). Då detta inte är av prioritet för denna 
rapport diskuteras det inte här då det inte tillhör de logistiska funktionerna.   
 
Sammanfattningsvis så analyseras följande funktioner fram som relevanta i materialför-
sörjningsprocessen: beräkningsfunktioner, orderhanteringsfunktioner och registerfunkt-
ioner.  
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5.2 Vilka systemstödsfunktioner bör ingå i Alphas 

distributionsfas? 

Distribution av produkter samt kundorderprocessen mellan Alpha och Alphas kunder är 
främst avgränsat till att se flödet från Alphas lager till kund. Frågeställning två besvaras 
genom att analysera struktur och design utav Alphas distribution samt hur styrning och 
planering skall vara ett stöd till försörjningskedjan.  Analysen är baserad på att lyfta fram 
negativa aspekter kring hur distributionsprocessen ser ut idag. Utifrån detta kan olika 
funktioner som anses lämpliga för Alpha lyftas fram som stöd för distributionsprocessen.  
Alpha kan arbeta fram en idealisk distributionsstruktur om Alpha kan skapa integrerade 
kundrelationer. Med större inflytande kan Alpha upprätta en distributionsprocess som är 
fördelaktig för både företaget och deras kunder.  

5.2.1 Analys kring struktur och design av Alphas 
distributionsprocess 

Alphas distributionsprocess är huvudsakligen strukturerad utifrån hur det egna lagret är 
utformat, tillåtna KOP i Alphas processer samt vilken struktur på produktsortimentet.  
 
Alphas utformning av distributionsprocessen är relevant eftersom det är till företagets 
fördel att kunna snabbt tillgodose marknadens efterfrågan med tillgängliga produkter. 
Idag har Alpha en lagerstruktur där ett centraliserat lager levererar till geografiskt 
utspridda återförsäljare. Nackdelen är de långa avstånden till kunden och från 
leverantörer. För Alpha är dock direktleverans från leverantören till Alphas kund inget 
valbart alternativ eftersom Alpha har en spridd kundkrets med många småförbrukare 
som vill få snabba leveranser. Fördelen med att Alpha agerar mellanhand mellan sina 
leverantörer och sina återförsäljare är att lageromsättningen blir högre och därför behövs 
ett stöd för bättre kontroll och styrning av lagerstrukturen (se stycke 2.3.1).  
 
För Alpha är det fördelaktigt att ha en högre centraliseringsgrad eftersom Alpha i nuläget 
inte har stora inköpsvolymer eller lagervolymer. Att centralisera ett lager och således öka 
Alphas materialflöden gör att de exempelvis kan få bättre avtal med transportörer och 
skalfördelar (se stycke 2.3.1).  
 
Alphas produktstruktur kring deras produktsortiment är i nuläget begränsat vilket gör att 
de inte kan konkurrera på samma sätt som större företag i branschen som säljer liknande 
produkter. Dock är det är en fördel för Alphas administration om produktstukturen är 
standardiserad och begränsad eftersom det exempelvis förenklar försäljningsprognoser 
och mindre arbetsinsatser krävs. Alpha kan då fokusera på kvaliteten när det endast är ett 
fåtal produkter.  
 
Alphas huvudsakliga kundorderpunkt är MTS där nackdelen är att Alpha måste förlita sig 
på prognoser (se stycke 2.3.2). I dagsläget finns inget stöd för att ta fram tillförlitliga 
prognoser effektivt. Om Alpha skall kunna använda MTS för att exempelvis reducera 
ledtider till återförsäljare och kunder, är det av vikt att ett systemstöd kan förse Alpha 
med prognoser. Därför är en statistikfunktion som tar fram olika typer av prognoser 
relevanta för Alphas distributionsprocess.  
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5.2.2 Analys kring planering och styrning av Alphas 
distributionsprocess 

Alphas återförsäljare och kunder gör beställningar idag via E-mail, fax eller telefon. 
Nackdelen är att det innebär mycket manuella arbetsprocesser för Alpha. Genom att få 
beställningsfunktionen automatiserat minskar administrativt arbete. För Alpha skulle det 
vara lämpligt att överväga webbaserade orderfunktioner i en web-shop som underlättar 
beställningar från kunden. Fördelen är att pappersarbeten som Alpha har idag kan således 
reduceras.  Ytterligare en fördel är att kunderna lättare kan se vad som finns tillgängligt i 
lager och pris på produkterna i realtid (se stycke 2.6.5). 
 
Idag kan Alpha lova bort produktkvantitet förutsatt att företaget vet hur mycket som 
finns på lager. Nackdelen är att det idag inte finns bra styrning kring hantering av 
inkommande och utgående produkter. På så sätt kan Alpha inte uppdatera information i  
realtid vilket innebär att det finns risker för onödiga kostnader, så som 
överdimensionering av lager. Det kan också innebära att Alpha för sent upptäcker 
eventuell brist i lager vilket påverkar kundservicen. Rapporteringsfunktioner där Alpha 
kan rapportera inkommande gods och uttag skulle kunna stödja distributionsprocessen 
(se stycke 2.6.2 och 2.6.3).  
 
När beställningar kommer in är det lämpligt att Alpha kan se i systemstödet hur många 
tillgängliga produkter som finns i lager och inkommande gods från leverantören med 
uppskattat leveransdatum. Utifrån denna information kan Alpha avgöra hur många 
produkter som kan lovas bort till varje beställning som företaget får in. Lagerredovisning 
är då en relevant funktion för Alpha för att den stödjer företaget genom att ge 
uppdateringar kring det egna lagret. Dock så är det av vikt att all inrapportering av uttag 
sker kontinuerligt och i samband med när aktiviteterna sker. Idag finns inget 
standardiserat sätt att inventera på hos Alpha (se stycke 2.6.3). För att Alpha ska kunna 
kontrollera att antalet produkter i lagret stämmer överens med vad ett eventuellt 
systemstöd visar är det en fördel att statistikfunktioner finns som underlättar exempelvis 
inventering. 
 
Kunder som beställer idag finns i ett enklare kundregister med kundnummer som 
upprättats tidigare av Alpha. Nackdelen är att de upprättas manuellt vilket gör att det är 
ineffektivt för Alpha att uppdatera, söka i historik och sammankoppla kundregister med 
övriga register. Det är därför till Alphas fördel om de kan effektivisera och förenkla de 
ovannämnda aktiviteterna i ett system. I ett kundregister som upprättas i systemet vore 
det fördelaktigt om kundnummer och ett kundnamn, leveransadress och en fakturaadress 
kan uppvisas och uppdateras (se stycke 2.6.3).  
 
Idag när en order från återförsäljare eller kund kommer in till Alpha, måste Alpha först 
ge manuell bekräftelse av ordern till kunden innan Alpha kan upprätta en plocklista till 
lager. Det manuella arbetet som Alpha idag utför är återigen en nackdel kring 
effektivisering av distributionsprocessen. För att styra och planera efterföljande 
aktiviteter från att en order kommit in är det av vikt att orderbekräftelsens upprättande 
kan ske mer automatiserat, även att en plocklista upprättas i samband med att 
orderbekräftelsen med ordernummer skickas till kund (se stycke 2.6.2). Ordernummer är 
till stor hjälp vid spårning i historiken för både Alpha och Alphas kunder. Plocklistor 
skall kunna upprättas och sammankopplas i en funktion där den är baserad på exempelvis 
vart artiklarna är placerade i lagret och på kund. Detta gör att den anställdas plockrunda 
kan effektiviseras och optimeras om plocklistan är strategisk upprättad efter 
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lagerplatserna för varje produkt. Det är även underlättande för den anställda att plocka 
från lager genom att se sammankopplade plocklistor som går till en och samma kund.  
En fördel med digitala plocklistor är att en kopia av plocklistan kan upprättas i 
systemstödet innan den skickas till lagret för att lättare kunna spåra felhantering om 
beställningen visar sig vara felplockad av den anställda. Om det exempelvis är en 
beställning med fel produkter så är det underlättande för Alpha att se om plocklistan är 
felaktig, om den anställda har plockat fel artiklar eller om kunden har lagt en felaktig 
beställning (se stycke 2.6.2). En nackdel idag för Alpha är att företaget saknar funktion 
för spårning av fel som uppstått.  
 
Transportregister som kan upprättats i samband med försörjning från leverantör till 
Alpha kan även användas till utleverans från Alphas lager till återförsäljare och kunder. 
Detta för att kunna sammanställa alla transportörer i en gemensam databas. Denna typ av 
hantering finns inte idag för Alpha och skulle vara en fördel om det fanns en sådan 
systemfunktion. Upprättade transportregister i systemet kan då i sin tur vara kopplade till 
specifika kunder utöver den redan kopplade leverantören om det är samma transportör 
som utför både leverans till Alpha och från Alphas lager. I ett system skall Alpha sedan 
kunna skapa de relevanta transportdokumenten (t.ex. etiketter och följesedlar) och 
fakturor till kunden (se stycke 2.6.3). Om samlastning är möjligt kan Alpha sedan skapa 
en gemensam faktura till återförsäljaren eller kunden. 
 
I nuläget har Alpha överenskommelser med återförsäljare och kunder kring 
transportbokning. Nackdelen med att om Alpha står för transportbokning är risken att 
Alpha får sämre transportavtal med transportören och således påverkar produktpriset till 
kunden. Om det är kunden är en stor kund med bättre transportavtal med någon 
transportör är det strategiskt att låta kunden stå för transportbokning för att på så sätt få 
ner transportpriset. Om kunden själva vill stå för transportbokning kan Alpha lägga till 
denna information i kundregistret.  
 
Idag sker det en enkel leveransavisering från Alpha till Alphas kunder när beställningar 
lämnar Alphas lager. Dock är aviseringar ej automatiserade vilket innebär att Alpha kan 
effektivisera det administrativa arbetet. En automatisk leveransavisering ska skickas 
automatiskt när Alpha har rapporterat in i systemet när packning, lastning och sändning 
av beställningen till kund har skett (se stycke 2.6.3). De fakturor som Alpha skickar till 
kunden och som bokförs idag sker med manuellt arbete genom E-mail, brev eller fax. 
För att reducera det administrativa arbetet och få bättre fakturahantering vore det till 
Alphas fördel om fakturan kan upprättas i ett skede i samband med att kundens leverans 
skickas. Fakturor som är inbetalda av kunder behöver registreras och bokföras likt de 
fakturor som Alpha betalar själva till de egna leverantörerna. Alla dokument som 
upprättats under distributionsfasens gång skall kopieras och sparas i en databas som 
underlag för framtida beslut, prognostisering och felsökning (se stycke 2.6.2).  
 
För att sammanfatta de föreslagna funktioner som effektiviserar distributionsfasen är 
följande: statistikfunktioner, rapporteringsfunktioner, registerfunktioner och orderfunkt-
ioner som även inkluderar webbaserade orderfunktioner.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel behandlas resultatdiskussion, metoddiskussion och slutsatser. Diskussioner kring resul-
tatet för denna rapport är behandlade utifrån författarnas perspektiv och åsikter. Resultatdiskussionen 
är baserad på de frågeställningar uppsatta för denna rapport. Metoddiskussionen är uppdelad på samma 
sätt som det tidigare metodkapitlet. Rubriker från kapitlet diskuteras där både positiva och negativa 
aspekter lyfts fram. Slutsater presenteras tillsammans med lämpliga rekomendationer för Alpha. 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att se vilka behov av systemstöd som finns hos företaget Alpha. 
Genom intervjuer har ett resultat kunnat sammanställas som besvarar rapporterns två 
frågeställningar. Intervjuerna med Alpha har påvisat vilka brister företaget har i sin för-
sörjningskedja angående informationsrelaterade processer. Med hjälp utav dessa brister 
har förbättringar kunnat analyseras fram. 
 
I och med att syftet bröts ned i två problemfrågor har syftet kunnat besvaras på ett till-
fredställande sätt. Utifrån de avgränsningar som gjorts och det upprättade ramverket har 
ett acceptabelt resultat och analys genomförts. Om frågeställningarna i denna rapport 
hade varit mer omfattande kring områdena i försörjningskedjan, hade ett resultat och 
analys med större helhetsperspektiv för informationshantering kring försörjningskedjan 
kunnat presenteras. 
 
Den data som erhållits från intervjuerna ligger som underlag till rapportens resultat och 
det är även denna som analysen är baserad på. Författarnas analys kring Alphas 
materialförsörjningsfas och distributionsfas har tydligt visat vilka styrning- och 
planeringsbrister som finns i Alphas försörjningskedja. Alphas försörjningskedja är 
relativt enkelt fokuserat där endast två huvudsakliga områden berörs. Där i har 
författarna sett vilka faktorer som kan förbättras i försörjningskedjan och anknyter det till 
vad som framgår i teorin. Alpha kan utifrån analysen av aktiviteterna och deras 
försörjningskedja se de brister som författarna tydligt beskrivit. För ett fortsatt arbete i 
framtiden kan Alpha utgå från analysen och införa arbetssätt och stöd som minskar de 
nuvarande bristerna i deras processer.  
 
Funktioner som förenklar och förbättrar den nuvarande informationshanteringen är vad 
Alpha bör överväga inför ett eventuellt systemstöd. Detta för att Alpha ska kunna arbeta 
med effektivare flöden i både materialförsörjningsfasen och distributionsfasen.  
 
I analysen har författarna utifrån syftet och frågeställningar lyft fram problematiken som 
Alpha har för att kunna planera och styra sina processaktiviteter. Det som har analyserats 
fram är vilka funktioner i ett potentiellt systemstöd som Alpha behöver för att underlätta 
sitt arbete med styrning och planering i försörjningskedjan. Funktionerna är främst 
avsedda till materialförsörjningsfasen och distributionsfasen mellan Alphas leverantör 
och Alphas kunder.  
 
De funktioner som analyserats fram ser författarna som relevanta eftersom flertal av 
funktionerna i de olika faserna har likartade egenskaper. En viktig funktion som 
författarna sett att Alpha skall överväga till sitt systemstöd är t.ex. prognostisering. 
Prognostisering framkommer som relevant i analysen både i materialförsörjningsfasen 
samt distributionsfasen. En annan funktion som är likartad i de båda faserna är 
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funktionen till att kunna upprätta olika register så som leverantörsregister, kundregister 
och produktregister.  Produktregister skiljer sig dock layoutmässigt eftersom information 
som finns i produktregistren är inte enhetligt med leverantörsregister och kundregister. 
Om Alpha i framtiden kommer att använda sig utav multiplie sourcing är det utav mer 
vikt att ett leverantörsregister med relevant och uppdaterad fakta finns.  Ett steg för  att 
Alpha ska fortsätta att utvecklas kan vara att direktleverera produkter från leverantören 
till kund. Istället för att genomföra kontroll i Sverige förflyttas inspektionen av gods till 
det tillverkande företaget, på så vis kan onödiga transportsträckor undvikas. 
 
Den bristfälliga informationshanteringen för Alpha idag kräver systemfunktioner som 
kan förbättra och underlätta företagets styrning och planering. Analysen kring dess 
informationsfunktioner har endast kunnat bedrivas genom att tydliggöra Alphas struktur 
och design av försörjningskedjan. Därför är det relevant att Alpha förstår de kritiska 
processer och aktiviteter där deras informationshantering i nuläget brister. Om Alpha 
väljer ett systemstöd med de funktioner som författarna analyserat och utvärderat kring, 
är det viktigt att Alpha för in den information som är relevant. Detta för att Alpha skall 
kunna utnyttja de funktioner som systemstödet erbjuder effektivt. Arbetet kring 
informationshantering kräver tid och engagemang från Alpha.  
 
Analysen kring frågeställningarna och nulägesbeskrivning är anknutet till det teorin i  
kapitel två. Det teoretiska ramverket har varit som stöd till analysen av Alphas 
försörjningskedja där principer kring struktur, design, planering och styrning tydligt 
sammanställts som relevanta att utgå från. Genom att utgå från det teoretiska ramverket 
och använda de olika teorierna har analysen för frågeställningarna fått högre kvalitet.  
 
Alpha som är ett nyuppstartat och relativt litet företag men som vill arbeta fram 
effektivare flöden i sin egen försörjningskedja måste överväga vikten av bra 
informationshantering. Informationshantering är fundamental för all effektivitet i Alphas 
försörjningskedja och påverkar inte bara företagets beslutsprocesser utan även 
kundservicen. Om Alpha implementerar ett systemstöd med fokus på de funktioner som 
analyserats fram i denna studie, kan Alpha upprätthålla de fyra kundserviceelementen 
som omnämns enligt Jonsson & Mattson på högre nivåer. Konsekvensen av att inte 
arbeta med bättre informationshantering skulle innebära ineffektiva flöden, otillgängliga 
produkter på marknaden och försämrad kundservice vilket kan leda till förlorade kunder. 
 
Implementering av något systemstöd underlättar Alphas arbete för att uppnå en högre 
kundservice. Med kundservice syftar denna studie även till de logistiska kundservice-
elementen bestående av leveransservice, logistiktjänster och informationsutbyte. Högre 
kundservice innebär för Alpha högre kostnader, men genom att nå ut till fler kunder och 
således öka intäkter kan Alpha täcka kundservicekostnaderna. Om företaget överväger 
kundservicens relevans kan Alpha förutom att nå ut till fler kundsegment, även göra en 
bättre vinst.  
 
Studien är baserad på begränsade områden i Alphas försörjningskedja. Alpha kan gå 
vidare i utvecklingsarbetet med systemstöd genom att kolla på de områden som inte har 
omfattats i denna studie för att få stöd för hela verksamheten, t.ex. ett bokföringssystem 
för de ekonomiska delarna. 
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6.2 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen är uppdelad enligt de rubriker som återfinns i kapitel 3 ”Metod och 
genomförande”. Detta för att kunna ge läsaren en överskådlighet till vilka diskussioner 
som förts där positiva och negativa aspekter från författarna är framlyfta.   

6.2.1 Problemformulering 

Problemformuleringen som gjorts för detta examensarbete har varit relativt svår att göra 
eftersom författarna upplevt problematiken kring att kunna definiera problemområdet 
konkret. Det har upplevts som självklarheter om vad som skall utredas och sedan utgå 
från området. Dock så har det i praktiken inneburit svårigheter eftersom författarna inte 
har djupa erfarenheter inom ämnet och därmed fått definiera om problemområdet flertal 
gånger. Resultatet som framkommit av problemformuleringen är författarna dock nöjda 
med eftersom den är genomtänkt och relevant till det ämne som valts 

6.2.2 Litteraturstudie 

I litteraturstudien som gjorts har det funnits både positiva och negativa aspekter kring de 
åtagande och metod som gjorts under examensarbetets gång. De kriterier (så som att 
använda endast uppdaterade informationskällor) som sattes upp i början för att kunna 
påbörja litteraturstudien har visat sig vara omfattande och tillräckliga för att kunna få 
fram de informationskällor som använts i detta arbete.  
 
Exempelvis så har användningen av aktuella och uppdaterade informationskällor visat sig 
vara ett bra ramverk för att få tillgång till de mest aktuella händelser inom de 
ämnesområden som valts för examensarbetet. Bland dessa har informationskällor hittats i 
databaser, tidsskrifter och referenslistor etc., vilket i sig har visat sig vara en bra strategi 
under arbetets gång. En aspekt som lyfts fram i efterhand är en tanke kring vilka 
ytterligare informationskällor som har kunnat identifieras och hittats om en utvidgad 
sökning i fler databaser hade gjorts. Från ett negativt perspektiv har detta varit en fallgrop 
då informationskällor från databaser mest härstammar från samsökningsfunktionerna i 
databaserna från Högskolan i Jönköping och från Google Scholar. 
 
Dock så anses de informationskällor som har använts och finns som underlag tillräckliga. 
Detta eftersom de har omfattat alla de ämnesområden rapportens ramverk utgjort. Under 
den tiden som litteraturstudien har bedrivits, har därför inga ytterligare databaser använts 
eftersom det inte ansetts nödvändigt.  
 
En annan negativ aspekt som lyfts fram är vad all den omfattande sökningen har 
inneburit. Det har varit en relativ svår uppgift att avgöra vilken information som är mest 
relevant och användbar och därmed har mer tid lagts på att göra fler urval bland 
sökningarna. Risken har funnits att en informationskälla eller relevant fakta har blivit 
förbisedd om urvalen inte omfattade alla sökträffar som fåtts. Detta har därför kunnat bli 
ännu bättre om sökningen kunnat vara ännu mer specifik och bättre urval hade kunnat 
göras. 
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6.2.3 Fallstudie 

Fallstudien har huvudsakligen bestått av upprättade och genomförda intervjuer under 
arbetets gång mellan författarna, delägarna på Alpha och ägaren på Logicent. De olika 
intervjuerna har bestått av både spontana och icke-spontana besök. Vid de spontana 
intervjutillfällen (två tillfällen) har de genomförts utan detaljerade förberedelser med 
endast ett uppsatt ämne om vad intervjun skall handla om. Vid ett annat tillfälle har 
intervjun genomförts med hjälp av en upprättad intervjuguide med genomtänkta 
intervjufrågor. Vid alla intervjutillfällen har omfattande diskussioner uppstått vilket också 
har varit inneburit bra underlag till examensarbetet.  
 
En problemantik kring informationsinsamlandet har varit kontakten med Alpha. Alpha 
har sina kontor belägna relativt långt borta från området Jönköping vilket har gjort att 
författarna vid flertal tillfällen fått information via Logicent eftersom Alpha inte har varit 
anträffbar. P.g.a. att Alpha inte varit anträffbar har viss information varit ofullständig och 
författarna har behövt säkerställa den i efterhand vid ytterligare tillfällen. Detta har gjort 
att det inneburit en viss tidsförlust.  
 
De intervjuer som har varit genomförda är baserade på förbestämda ämne innan 
intervjun fastställts. Detta betyder att författarna i förhand informerade informanterna 
kring vilket ämne som frågor och diskussioner sker. Anledningen till att inte upprätta 
intervjuguider vid alla tillfällen är att författarna upplevde det som positivt att låta 
informanterna själva prata fritt utifrån ämnet så att all information berördes utan 
restriktioner. Utifrån denna information har det sedan blivit ett större urval av 
information vilket författarna tror har varit bättre än att selektivt fråga om vissa frågor 
och begränsa få begränsad information.  
 
De intervjuer som gjorts utan intervjuguider beror på att ämnet som togs upp under 
intervjuernas gång, redan varit bestämt tidigare. Anledningen till att inte inkludera en 
intervjuguide vid sådana tillfällen är för att vi upplevde det som positivt att låta 
informanterna prata fritt utifrån ämnet så att det mer blev som att informera och få med 
all information som möjligt. Utifrån detta har vi sedan fått friare händer och större urval 
att sålla mellan än om vi i förhand hade strikta frågeställningar att gå efter.  
 
Till de intervjuer som gjorts med en intervjuguide hade författarna valt att använda 
rubriker till grupperade frågor eftersom det ansett vara relevant. Dock upplevde 
författarna det som svårt att ställa vissa frågor under exempelvis rubriken 
"Informationshantering" eftersom Alpha själva inte riktigt vet hur deras egen 
informationshantering bör se ut. Med största anledning att Alpha fortfarande är ett 
relativt litet företag som är nystartat så insåg författarna problematiken kring att ställa 
alltför djupa frågor eftersom dessa innebar att de inte blev fullständigt besvarade.  
 
Efter alla genomförda intervjuer och informationsinsamlandet, har det skett en 
sammanställning som delvis blivit kontrollerad och avstämd av informanterna under 
examensarbetets gång. Den slutgiltiga och fullständiga rapporttexten skickas först i slutet 
när hela rapporten är färdig.  
 
All kartläggning som gjorts under rapportens gång har varit relativt svår att upprätta då 
den information som finns som underlag till dem vid de flesta tillfällen har varit 
ofullständig. För att kunna kartlägga med alla ingående detaljer hade det varit bättre om 
författarna haft en bättre kommunikation till Alpha. En annan svårighet med 
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kartläggningarna har varit att företaget inte har haft en riktig start eller fungerande flöde 
sedan tidigare beroende deras uppstart och att få personer arbetar i flödet. De 
kartläggningarna som författarna presenterat i arbetet är tillfredställande, men hade 
kunnat genomföras ännu bättre.  
 
En annan aspekt på varför Alpha inte har kunnat ge specifika detaljer kring 
flödesprocesserna är att informanterna som startat upp företaget har breda kunskaper 
och långa erfarenheter av sina expertisområden (exempelvis försäljning och 
produktframtagning) men inte just kring försörjningskedja.  

6.2.4 Analys, diskussion och slutsatser 

Fallstudien som utförts på Alpha har inneburit att kartlägga de olika processer som 
återfinns i Alphas försörjningskedja. Utifrån kartläggningen som ett använt visuellt 
verktyg i denna studie, har författarna utifrån resultat kunnat bedriva en analys av Alphas 
nuvarande försörjningskedja. Författarna relaterar försörjningskedjans struktur/design 
och styrning/planering till teorin i kapitel två. 

Analyserna hade kunnat hålla en högre kvalitet om en mer omfattande nulägesbeskriv-
ning hade gjorts, p.g.a. utav bristande kommunikation har denna dock blivit lidande. 
Även att kunskap hos författarna kring området varit lite för basgrundande. Trots detta 
anses resultatet utav studien vara till nytta för Alpha som kan använda sig utav de förslag 
som tagits fram för att hitta ett anpassat systemstöd för just dem. 

6.2.5 Studiens kvalitet (validitet och reliabilitet) 

Författarna skulle vilja att detta arbetes metodik ska kunna appliceras på alla liknande 
typer av studiefall, även om det nu i efterhand anses vara relativt svårt. Detta p.g.a. 
insikten av att alla studiefall har något unikt i sig själva och att använda liknande ramverk 
för alla skulle riskera att något relevant faller bort under studiens gång. Därför anser 
författarna att validiteten i detta examensarbete inte är så hög som de velat, eftersom den 
är någorlunda specialiserad på just detta fall med företaget Alpha. Dock anser författarna 
att användandet av de uppdaterade källorna från aktuella ämnesområden har påverkat till 
att rapporten har kunnat hålla en önskad validitet.  

Reliabiliteten har i detta examensarbete varit relativt hög eftersom författarna anser sig 
själva har använt en generell och kommersiell ansats som är lätt använda under alla 
förutsättningar för olika fall. Dock så anser författarna att resultat och utfall kommer att 
bli unika i sig beroende på vilka förutsättningar och resurser som finns till förfogande. 

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Alpha är ett litet företag som vill fokusera på att nå ut till nya kunder och en ny marknad 
t.ex. privata användare. För att kunna nå ut till nya kundsegment behöver Alpha 
visualisera och upprätta strukturerade processer i deras försörjningskedja samt planering 
och styrning av dessa. Genom att implementera ett systemstöd med funktioner som 
stödjer planering och styrning av Alphas processer, kan de skapa integrerade relationer 
med både leverantörer och kunder. 
 
I nuläget kan författarna konstatera att Alpha har bristfällig informationshantering vilket 
påverkar deras interna och externa aktiviteter. Detta riskerar att bidra till sämre 



Diskussion och slutsatser 

49 
 

kundservice och svårare styrning och planering av Alphas försörjningskedja. Därför är ett 
systemstöd relevant för företaget att överväga. Om Alpha står i val mellan flera olika 
systemstöd är det inte lämpligt för dem att överväga ett ERP-system. Detta för att ERP-
systemen är för omfattande och inte lämpligt med tanke på företagets storlek och 
resurser. Utifrån analysen av frågeställningarna i denna rapport anser författarna att 
Alpha bör välja applikationer och funktioner ur både lagersystem och inköpssystem. De 
viktigaste funktioner som författarna analyserat fram som Alpha är i behov av är 
nedanstående: 
 

 Beräkningsfunktioner – prognostisering, beställningspunkt och 

partiformningsmetoder 

 

 Statistikfunktioner – försäljningshistorik, orderhistorik, kundhistorik och 

rapportframställning 

 

 Rapporteringsfunktioner – inkommande gods, lageruttag, leverans och transport 

 

 Registerfunktioner – kundregister, leverantörsregister, produktregister och 

transportregister 

 

 Orderfunktion – inköpsorder, kundorder och leveransorder 

Dessa funktioner är Alpha i behov av i nuläget vilket författarna också anser som 
relevanta att ta hänsyn till i Alphas val av ett systemstöd. Om dessa funktioner inte 
uppmärksammas påverkas Alphas kundservice och deras flöden i försörjningskedjan på 
ett negativt sätt. Författarna anser att Alpha även bör överväga en webbaserad 
orderfunktion (t.ex. webbshop) som möjliggör att olika kundsegment kan lägga order i 
realtid till företaget. För Alphas egen skull är detta en bra strategi och det resulterar i en 
effektivare orderhantering. Genom att ha en webbshop når Alpha ut till fler kunder.  
Alphas framtida arbete inom studiens område kan fortsätta genom att välja ett 
systemstöd utifrån författarnas analys och slutsatser. 
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide till Plasa 

Företagsbeskrivning 
• Beskriv er verksamhet? 

• När startades företaget? 

• Hur kom idén om att starta detta företag? 

• Vilken vision har företaget? 

• Vilka roller har Ni på företaget? 

• Har Ni haft ägarbyte, omstrukturering etc.? 

• Hur många anställda har företaget? 

• Vad har ni haft för en historisk omsättning (ungefär) hos Plasa? 

• Vad är det för produktsortiment ni har? 

Framtida scenario 
• Hur tror ni att det kommer att se ut om 5 år på Plasa?  

• Hur ser visionen ut för framtiden hos Plasa, vart kommer Ni att befinna Er och 

vara verksamma? 

Försörjningskedjan idag (utgår från häftklamrar och häftpistoler) 

• Vilka olika aktörer (leverantörer, kunder och distributörer) finns i nuläget i 

försörjningskedjan?  

• Vad finns det för olika anläggningar i försörjningskedjan? (ex. lager, 

produktion och terminaler) 

• Beskriv transportvägen vid import och export av produkterna? 

• Vilka transportslag använder ni i nuläget i försörjningskedjan?  

• Finns det några omlastningspunkter i kedjan och var?  

• Vad har ni för leveranstider? 

• Hur länge har företaget importerat från dessa leverantörer? nära relation?  
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• Är leverantörerna kopplade till ett visst lager? 

• Vart Levereras allt det inkommande (från Kina, Indien, Sverige)? 

• Vart görs plastklamrarna i Sverige?  

• Vad har ni för ett förhållande med era leverantörer? (integrerat?)  

• Är leverantörerna kopplade till ett visst lager? 

• Lagrens placering och utformning i nuläget? 

• Lagerhållning av produkter, hur fungerar det? 

• Hur fungerar det i processen med modifiering av pistolerna? 

• Vad är det för kunder ni har och vart är dem belägna? 

• Vad har ni för relation med era kunder?  

• Är kunderna kopplade till ett visst lager? 

• Incoterms? Vilka står för idag frakten (både leverans från leverantör och till 

kund)?  

• Fungerar leveranserna bra både inom import och export? (förseningar o.s.v.) 

Informationshantering 

Dagens läge 

 Har ni något affärssystem idag? Har ni haft något innan detta i sådana fall? 

o Hur kom ni fram till att just detta skulle användas? 

o Tror ni att ni använder alla delar i det befintliga affärssystemet?  

 Kan ni historiskt se vad kunder har beställt och vad ni har beställt från era 

leverantörer? 

 Hur styrs, planeras och kontrolleras: 

o Distribution (se vart produkterna befinner sig) 

o  produktion  

o lager (lagernivå, inventering) 

o inköp (när inköp ska ske) 

 Finns det artikelnummer idag på varorna? Finns det registrerat? 

 Beskriv när Plasa gör en beställning till sina leverantörer. 

 Hur ofta sker beställningar från Plasa till deras leverantörer? 

 Beskriv när en kund gör en beställning, hur fungerar er orderhantering  
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 Hur ofta sker beställningar från kund? 

 Hur går fakturahanteringen till åt båda hållen? (digitalt eller pappersarbete) 

 Finns fraktkostnader med räknade i fakturan och hur bestäms det vad som ska 

ingå? 

 Hur sker packning och plock, hur kontrolleras vad som ska packas och 

plockas? 

 Hur gör ni era prognoser och vad baserar ni era prognoser på?  

Önskat läge 

 Hur ser ni på de stopp, så som lager och omlastningspunkt, som finns i kedjan 

vill Ni förändra något?  

 Vilka förändringar vill ni se i informationsflödet på intern nivå mellan 

distribution och lager, inköp och försäljning?  

 Vilka förändringar vill ni se i informationsflödet på extern nivå mellan kunder 

och leverantörer? 

 Hur vill Ni att en order skall läggas från en kund?  

 Hur vill Ni själva lägga ordern till Er leverantör? 

 Lagerstyrning, hur skulle Ni vilja styra/kontrollera lager på smidigast sätt?  

 Identifieringsfunktioner (RFID, Track-and-trace), är det viktigt för Er?  

 Stöd för prognostisering och andra kalkyler baserade på historik är det något 

ni önskar? 

 Hur upplever ni eran fakturahantering (smidigt, jobbigt, omständigt)? 

 Finns det något som ni tror skulle underlätta er fakturahantering? 

 Skulle ni vilja förändra arbetsprocessen med packning och plockning i lagret? 

Hur i sådana fall? 

 Hur fungerar modifieringen idag, Finns det funderingar på att automatisera 

modifieringen av häftpistolen? 

 Finns det något som skulle underlätta för er när det gäller inventering? Skulle 

ni kunna tänka er göra en inventering oftare om det gick smidigare? 
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8.2 Bilaga 2: Figurförklaring 

 

 

 


