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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose – The purpose of this thesis is to develop an understanding on how a crucial 

process can be identified and how to make it more efficient in order to increase 

delivery reliability to customer using the SCOR-model. To fulfil the purpose it has 

been broken down into three parts: 

Part 1: To map the current order flow with material flow and information flow 

Part 2: To evaluate the order flow using the SCOR-model and identify a crucial 

process in order to increase delivery reliability to customer 

Part 3: To analyze the crucial process using the SCOR-model and identify areas of 

improvement in order to increase delivery reliability to customer 

Method – In order to meet the purpose of thesis, a case study has been conducted on 

Expedit AB. Literature studies were performed to create a theoretical framework. To 

gather empirical data, interviews, document studies and observations was conducted. 

To analyze the empirical findings pattern matching was used and also analyze tools 

such as flow mapping and cause-and-effect-diagram. The supply chain operations 

reference model calculations methods were used to make calculations. 

Findings – The first part of the purpose was accomplished through interviews, 

observations and was illustrated in a flow map. As a result of the evaluation of the 

order flow the purchasing process was identified as the crucial process. This 

conclusion was made since 55% of the deviations was related to the purchasing 

process. Five areas of improvement were identified within the crucial process was 

lack of communication, variations, lack of standards, incorrect order registration and 

external deviations. In order to handle problems related to lack of communication, 

variations, incorrect order registration and external deviations the SCOR-models 

purchasing practices were used. In order to handle problems related to lack of 

standards additional theories where used and by doing so the purpose could be 

fulfilled.  

Implications – This study has shown how a crucial process in an order flow can be 

identified and how to make it more efficient in order to increase delivery reliability to 

customer. The study has contributed to strengthening existing theories. 

Limitations – This case study only consist one case instead of several which would 

have increased the generalizability of the study. A majority of the conducted 

interviews are mostly based on supplementaries, this lower the reliability of the study 

since these questions are based on the respondents answers.  

Keywords – Order flow, material flow, information flow, reliability, Supply Chain 

Operations Reference Model, SCOR, crucial process
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Sammanfattning 

Syfte – Studiens syfte är att bidra till kunskap om hur SCOR-modellen kan användas 

för att identifiera och förbättra en kritisk process i ett orderflöde med avseende att 

höja pålitligheten i leveranser till kund. För att uppfylla syftet har det brutits ner i tre 

delmål. 

 

Delmål 1: Att kartlägga det nuvarande orderflödets materialflöde och 

informationsflöde. 

Delmål 2: Att utvärdera orderflödet med hjälp av SCOR-modellen och identifiera en 

kritisk process med avseende att höja pålitligheten i leveranser till kund. 

Delmål 3: Att analysera den kritiska processen utifrån SCOR-modellen och 

identifiera förbättringspotential med avseende att höja pålitligheten i leveranser till 

kund. 

 
Metod – För att uppfylla studiens syfte genomfördes en fallstudie på Expedit AB. 

Litteraturstudier utfördes för att skapa ett teoretiskt ramverk. Insamlingen av empirin 

bestod av intervjuer, dokumentstudier och observationer. För att analysera data 

användes mönsterpassning samt analysverktygen flödeskartläggning och orsak-

verkan-diagram. Vid beräkningar användes SCOR-modellens beräkningsmetoder.  

Resultat – Genom intervjuer, observationer och flödeskartläggning kunde det första 

delmålet uppfyllas och illustreras. Utvärderingen resulterade i att inköpsprocessen 

identifierades som den kritiska processen då 55% av avvikelserna kopplade till 

pålitlighet i leverans till kund var relaterade till inköpsprocessen. De identifierade 

problemområdena i den kritiska processen var bristande kommunikation, variationer, 

bristande standarder, felaktig orderregistrering och externa avvikelser. SCOR-

modellens praxis för inköpsprocessen kunde lösa bristande kommunikation, 

variationer, felaktig orderregistrering samt externa avvikelser. Bristande standarder 

löstes genom kompletterande teori och därmed kunde syftet uppfyllas. 

Implikationer – Denna studie har visat hur en kritisk process i ett orderflöde kan 

identifieras och förbättras med avseende på att höja pålitligheten i leveranser till kund. 

Studien har bidragit till att stärka nuvarande teori.  

Begränsningar – Studien innefattar en enfallsstudie men det hade varit önskvärt att 

använda sig av en flerfallstudie för att höja generaliserbarheten hos studien. De flesta 

intervjuer bygger mestadels på följdfrågor och detta sänker reliabiliteten hos studien 

då dessa frågor är beroende av respondentens svar.  

Nyckelord – Orderflöde, materialflöde, informationsflöde, pålitlighet, Supply Chain 

Operations Reference Model, SCOR, kritisk process 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess delmål. Därtill beskrivs studiens 

omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Supply Chain Operations Reference modellen (SCOR) är ett verktyg som hjälper 

företag att dela upp sin försörjningskedja i olika processer och sedan utvärdera dessa 

processer. SCOR-modellen kan hjälpa företag att snabbt förbättra sina olika processer 

genom att se till helheten i försörjningskedjan. SCOR-modellen binder samman 

processer, mätetal, ‘best practice’ och teknologi för att skapa bättre kommunikation 

och högre effektivitet över hela försörjningskedjan. SCOR-modellen utvecklas 

ständigt och i denna studie används SCOR version 11 (Supply chain council, 2014). 

För att kunna beskriva både enkla och komplexa försörjningskedjor är SCOR-

modellen uppbyggd runt sex stycken ledningsprocesser som är applicerbara på alla 

företag. Ledningsprocesserna är plan, source, make, deliver, return och enable och 

förtydligas i figur 1. Detta gör att SCOR-modellen är applicerbar över olika industrier 

och har visat sig framgångsrik på försörjningskedjor på både regional och global nivå 

(Supply Chain Council, 2014). Framöver kommer den ledningsprocess som har störst 

inverkan på pålitlighet i leveranser till kund att benämnas som en kritisk process. 

 
 
SCOR-modellen (Supply chain council, 2014) definierar leveransservice som perfekt 

orderhantering. För att en order ska vara perfekt hanterad skall den: 

 Innehålla rätt produkter i rätt kvantitet 

 Levereras till rätt plats i rätt tid till rätt kund 

 Dokumentation skall vara komplett och produkten skall vara redo att använda 

 Vara utan skador och accepteras av kunden vid leverans 

Detta benämns även i SCOR-modellen som pålitlighet i leveranser till kund (Supply 

chain council, 2014).  
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Vidare kommer denna rapport att definiera ett orderflöde som flödet från att en 

kundorder accepteras tills att den är mottagen och accepterad av kund.  

1.2 Problembeskrivning 
En högre leveranspålitlighet kan ge ökad konkurrenskraft, högre tillit till 

verksamhetens processer samt lägre processkostnader (Slack och Lewis, 2010). 

Vidare kan en hög leveranspålitlighet bidra till att skapa en ökad kund-

tillfredsställelse (Johannessen m.fl., 2009). Enligt Langley, Gibson, Coyle och 

Langley (2008) betyder leveranspålitlighet mer för vissa kunder än korta ledtider. 

Slack och Lewis (2010) menar att det är enkelt att uppnå hög pålitlighet i leveranser 

till kund genom att förlänga ledtiderna, men att förlänga ledtiderna kan leda till hög 

Produkter-I-Arbete-nivå, långsam intern respons och mycket tid som inte tillför värde.  

En metod för företag att utveckla sin interna logistik är att kartlägga hur de nuvarande 

interna processerna fungerar. En kartläggning av företagets processer skapar underlag 

som kan användas för att analysera det nuvarande läget. Detta möjliggör att identifiera 

vart i flödet som förbättringar bör genomföras (Jonsson och Mattsson, 2011). För att 

ge långvariga förbättringar i pålitligheten att leverera i rätt tid måste hänsyn tas till 

hela flödet från ordertagning till leverans (Karim, Samaranayaka, Smith och 

Halgamuge, 2009). Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009) 

skriver att det måste finnas mätbara resultat i hela organisationen för att kunna 

identifiera vart problemet ligger. SCOR-modellens mätetal har blivit vanligare vid 

utvärdering av en organisation och kan användas som ett sätt att få mätbara resultat 

enligt Langley m.fl. (2008).  

Ovanstående belyser vikten av en hög pålitlighet i leveranser till kund som en nyckel 

för att höja sin konkurrenskraft samt öka kundtillfredsställelsen. Utöver detta framgår 

även att det finns svårigheter för företag som vill höja sin pålitlighet i leveranser till 

kund utan att öka ledtiden. För att kunna förbättra pålitligheten i leveranser till kund 

behövs den interna logistiken förbättras och detta kan göras genom att identifiera och 

förbättra en kritisk process. För att uppnå långvariga förbättringar behövs hänsyn tas 

till hela flödet från order till leverans. SCOR-modellen är ett standardiserat ramverk 

som länkar samman mätetal, processer, teknologi och praxis detta utgör ett intresse 

om den även fungerar för att identifiera och förbättra en kritisk process.  

1.3 Syfte och delmål  
I problembeskrivning framgår att det finns flera fördelar med att höja sin pålitlighet i 

leveranser till kund. Vidare framgår det att en kritisk process kan identifieras och 

förbättras för att uppnå detta. Det framgår också att SCOR-modellen är ett verktyg 

som kan fungera för att identifiera och förbättra en kritisk process. Därmed är syftet 

med denna studie:  
 
Att bidra till kunskap om hur SCOR-modellen kan användas för att identifiera och 

förbättra en kritisk process i ett orderflöde med avseende att höja pålitligheten i 

leveranser till kund.  
 
För att kunna uppfylla syftet har det brutits ned i tre delmål. Inledningsvis behövs en 

helhetsbild av processerna som finns i ett orderflöde tas fram och därmed blir det 

första delmålet:  
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Delmål 1: Att kartlägga det nuvarande orderflödets materialflöde och 

informationsflöde. 
 
Efter att det nuvarande orderflödet är kartlagt och det första delmålet har uppnåtts ska 

den kritiska processen identifieras. Därmed blir det andra delmålet: 
 
Delmål 2: Att utvärdera orderflödet med hjälp av SCOR-modellen och identifiera en 

kritisk process med avseende att höja pålitligheten i leveranser till kund.  
 
När den kritiska processen har identifierats återstår en sista del av syftet vilket är att 

förbättra den kritiska processen. Därmed blir det sista delmålet:  
 
Delmål 3: Att analysera den kritiska processen utifrån SCOR-modellen och 

identifiera förbättringspotential med avseende att höja pålitligheten i leveranser till 

kund. 
 
Genom dessa delmål kommer rapportens syfte att uppfyllas.  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien berör alla delar i företaget som är involverade i orderflödet, det vill säga från 

att en order registreras fram till att den levererats till kund. Avgränsningarna som 

används i denna studie är att det som händer innan en order registreras inte kommer 

innefattas samt det returflöde som finns från kund tillbaka till företaget. Studiens 

omfattning och avgränsning tydliggörs i Figur 1. 

 

Figur 1 - Omfång och avgränsningar 

1.5 Disposition 

Detta delkapitel kommer tydliggöra uppbyggnaden av rapporten samt vad varje 

kapitel kommer att innehålla. Innan varje kapitel kommer även en inledande text till 

kapitlet att finnas. 

Rapporten startar med en introduktion där bakgrund, problembeskrivning, syfte, 

delmål, omfång och avgränsningar presenteras. Kapitel två är metod och 

genomförande som beskriver vilka metoder som har använts för att uppfylla syftet och 

delmålen. Det beskrivs hur arbetsprocessen utförts, hur den empiriska data har samlats 

in, analyserats och vilka analysverktyg som använts. I slutet beskrivs även vilka 

åtgärder som utförts för att stärka rapportens tillförlitlighet. Kapitel tre är teoretiskt 

ramverk inleds med att presentera kopplingen mellan teori och delmål. Det teoretiska 
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ramverket har byggts upp med litteraturstudier och beskriver den teori som sedan 

analyseras mot empirin. I kapitel fyra, empiri, presenteras den empiriska data som 

samlats in under studiens gång. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av 

fallföretaget följt av en sammanställning av resterande empiri för att uppfylla syftet. I 

detta kapitel uppfylls delmål 1. Kapitel fem, analys, beskriver analysen som utförts 

genom att koppla det teoretiska ramverket till den insamlade empirin. I detta kapitel 

uppfylls delmål 2 och delmål 3. Det sista kapitlet innehåller diskussioner och 

slutsatser där resultatet i studien sammanfattas. Här beskrivs studiens implikationer 

och begränsningar, slutsatser, rekommendationer och förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan delmål och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som använts för 

att uppfylla studiens delmål och därmed dess syfte. Figur 2 beskriver kopplingen 

mellan studiens delmål och använda metoder. 

 

Figur 2 - Koppling mellan delmål och metod 

För att uppfylla studiens första delmål har en flödeskartläggning utförts över 

företagets processer i orderflödet. Med hjälp av intervjuer har författarna samlat in 

den empiri som var nödvändig för kartläggningen. Intervjuerna kompletterades med 

observationer för att höja trovärdigheten i kartläggning. För att uppfylla studiens 

andra delmål har en litteraturstudie utförts för att ta fram en teoretisk grund och skapa 

första delen av det teoretiska ramverket. Därefter har ytterligare empiri samlats in 

genom en intervju och dokumentstudier. När det andra delmålet var uppfyllt byggdes 

det teoretiska ramverket vidare med hjälp av en ny litteraturstudie. Den nya 

litteraturstudien låg till grund för insamlandet av ytterligare empiri genom intervjuer 

och dokumentstudier. Ett orsak-verkan-diagram har använts som ett analysverktyg för 

att tydliggöra uppfyllandet av delmålet.  

2.2 Arbetsprocessen 
För att tydliggöra hur studien har utförts beskriver Figur 3 examensarbetets 

arbetsprocess. Arbetet har sträckt sig från 15 januari 2016 till 13 juni 2016. 

 

Figur 3 – Studiens arbetsprocess 
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Problemdefinition och bakgrund började med att i diskussion med fallföretaget ta 

fram ett syfte till studien. Detta syfte har sedan finjusterats i takt med att författarna 

fått kunskap för vad som är möjligt att utföra. 

Val av metod blev den andra fasen och innebar att författarna identifierade lämpliga 

metoder för att uppfylla syftet. 

Litteraturstudien utfördes initialt parallellt med fallstudien och dataanalysen. När 

fallstudien var avslutad fortsatte litteraturstudien parallellt med dataanalysen.  

Fallstudien utfördes initialt parallellt med litteraturstudien och dataanalysen och det 

var under denna period all empirisk data samlades in.  

Dataanalys genomfördes genom att empirisk data jämfördes mot det teoretiska 

ramverket och analyserades genom dataanalysverktyg. Både empiri och det teoretiska 

ramverket kompletterades vartefter dataanalysen fortskred. 

Rapportskrivningen har pågått under hela arbetsprocessen för att dokumentera det 

som utförts under studiens gång.  

2.3 Ansats 
Syftet med studien var att bidra till kunskap om hur SCOR-modellen kan användas för 

att identifiera och förbättra en kritisk process i ett orderflöde med avseende att höja 

pålitligheten i leveranser till kund. För att uppfylla första delmålet har en induktiv 

ansats använts. Detta innebär att empiri samlades in för att formulera en teori (Patel 

och Davidson, 2011). För att uppfylla det andra och tredje delmålet har 

litteraturstudier utförts innan empiri samlades in och sedan har teorin jämförts med 

empirin. Detta kallar Patel och Davidson (2011) för en deduktiv ansats. Det tredje 

delmålet inleddes med en induktiv ansats där empirin samlades in för att formulera en 

teori och sedan användes en deduktiv ansats för att tillämpa redan vedertagen teori på 

empirin.  

Bell (2006) skriver att det finns två olika typer av metoder en forskare kan använda 

sig av, kvantitativa perspektiv eller kvalitativa perspektiv. Ett kvalitativt perspektiv 

beskrivs som hur människor uppfattar sin värld och kvantitativt perspektiv beskrivs 

som ett sätt att få kvantifierbara resultat att analysera. För att uppfylla syftet med 

denna rapport har både ett kvalitativt perspektiv och kvantitativt perspektiv använts 

för att samla in empirisk data. För att uppfylla det andra delmålet användes ett 

kvantitativt perspektiv för att få kvantifierbara resultat till SCOR-modellen. I det 

tredje delmålet användes ett kvalitativt perspektiv då det ansågs mer lämpligt för att 

uppfylla detta delmål med mänskliga uppfattningar från intervjuer. 

2.4 Design 
För att uppfylla studiens syfte och delmål har en fallstudie utförts. En fallstudie valdes 

då empiri från flera olika källor samlades in och enligt Yin (2007) är en 

fallstudiedesign att föredra vid hantering av olika empiriska källor.  

Fallföretaget till denna rapport har varit Expedit AB i Nässjö. Anledningen till att 

detta fallföretag användes var att de befann sig i en nyligen startad utvecklingsprocess 

mot effektivare processer med pålitlighet i leveranser till kund i fokus. Detta utgjorde 

goda förutsättningar att få relevant empirisk data. Expedit AB uttryckte också en 

önskan att få hjälp med detta och därför kunde datainsamlingen underlättas. 

Författarna har valt att använda sig av en enfallsdesign vilket innebär att endast ett fall 

har undersökts. Uppfyllandet av syftet krävde en djupgående undersökningen och på 

grund av resursbrister kan en flerfallsdesign vara svår att genomföra (Yin, 2007). Yin 
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(2007) beskriver också att en fallstudie kan bestå av en eller flera analysenheter och 

beskriver en analysenhet som exempelvis en organisation eller en grupp individer. 

Denna rapport omfattades av en analysenhet vilket var processen från att en order 

registreras till att den levererades, även kallad orderflödet. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels utav insamling av 

empirisk data från fallstudieobjektet. 

2.5.1 Litteraturstudier 

För att skapa ett teoretiskt ramverk har litteraturstudier utförts. Litteraturstudierna 

utfördes i samband med fallstudien och har kompletterats med ny teori vartefter 

studien pågått. Litteraturstudierna har utförts med hjälp av facklitteratur och 

vetenskapliga artiklar. För att hitta relevant litteratur har sökmotorerna Primo och 

Scopus använts. Tidigare använd kurslitteratur har även tillgåtts. Sökord som har 

använts är presenterade i Fel! Hittar inte referenskälla. 

Tabell 1 Sökord 

Databas Sökord Träffar 

Scopus ”Information flow” OR “Information system” AND ”make-to-
order” 

48 

Scopus Implementation of supply chain operation reference model 60 

Primo Supplier collaboration 18 489 

Primo Vendor collaboration 10 980 

Primo Supplier evaluation 13 064 

2.5.2 Intervjuer 

Intervjuer har utförts med personer som rekommenderades av fallföretagets 

operations manager för att personerna hade en bred kunskap inom deras respektive 

process. Alla intervjuer som utfördes spelades in med två inspelningsenheter och 

transkriberades för att ingen information skulle misstolkas eller glömmas bort. De 

första sju intervjuerna utfördes för att kartlägga orderflödet. Frågorna ställdes för att 

ge mycket svarutrymme till respondenterna med minimal påverkan från författarna. 

Intervjufrågornas betydelse var främst att det inte skulle finnas information som 

saknades när intervjuerna var avklarade, se  för intervjuguide. Detta kallas enligt Bell 

(2006) för fokuserade intervjuer där det är förbestämt vilka områden som ska beröras. 

Detta är en användbar metod när intervjuaren vill lämna mycket svarutrymme för 

respondenten men samtidigt vill att intervjun skall hålla sig inom det berörda ämnet. 

Genom att använda fokuserade intervjuer underlättas dataanalys av empirin då man 

undviker att få in för mycket onödig data som en helt ostrukturerad intervju kan 

medföra (Bell, 2006). Intervjuerna förändrades under kartläggningens gång och nya 

intervjufrågor skapades på grund av att författarna erhöll ny kunskap som var av 

intresse för framtida analys. 
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Intervjuerna som utfördes för utvärdera orderflödet i avseende att identifiera den 

kritiska processen och analysera den kritiska processen genomfördes med en högre 

grad av strukturering. Detta för att lämna mindre utrymme för respondenterna att tolka 

frågorna på olika sätt (Olsson och Sörensen, 2011). Tabell 22 visar vilket datum 

intervjuerna ägde rum, vilken roll på fallföretaget personen hade, vilket syfte 

författarna hade med intervjun, vilken metod som användes samt hur lång tid varje 

intervju tog att utföra.  

Tabell 2 Genomförda intervjuer 

Ordnings- 
följd 

Datum Roll Syfte  Metod (Hur) Tid(min) 

1 2016-
02-18 

Lagerchef Kartlägga orderflödet Fokuserad 
intervju 

29 

2 
2016-
02-18 

Produktionschef Kartlägga orderflödet Fokuserad 
intervju 

59 

3 
2016-
03-02 

Produktionsplanerare Kartlägga orderflödet Fokuserad 
intervju 

20 

4 
2016-
03-04 

Inköpare Kartlägga orderflödet Fokuserad 
intervju 

28 

5 
2016-
03-22 

Konstruktör Kartlägga orderflödet Fokuserad 
intervju 

21 

6 
2016-
03-22 

Säljchef Kartlägga orderflödet Fokuserad 
intervju 

43 

7 
2016-
04-01 

Säljchef Kartlägga orderflödet Fokuserad 
Intervju 

20 

8 
2016-
04-05 

Logistik- och 
kvalitetschef 

Utvärdera orderflödet 
för att identifiera den 

kritiska processen 

Strukturerad 
Intervju 

81 

9 
2016-
04-25 

Inköpare Analysera den kritiska 
processen 

Strukturerad 
intervju 

47 

10 
2016-
04-27 

Säljare Analysera den kritiska 
processen 

Strukturerad 
intervju 

14 

11 
2016-
04-27 

Säljare Analysera den kritiska 
processen 

Strukturerad 
intervju 

15 

2.5.3 Observationer 

För att kunna kartlägga materialflödet i produktion och i färdigvarulagret har vad 

Patel och Davidson (2011) definierat som ostrukturerade observationer använts. Det 

som skiljer ostrukturerade observationer ifrån strukturerade observationer är att det 

inte finns något observationsschema som har testats i förväg. Vanligtvis samlas 

information genom att den skrivs ner under observations gång. Ostrukturerade 
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observationer utfördes då detta är en fördelaktig metod när det problem som skall 

undersökas inte har specificerats utan målet med observationen är att inhämta 

maximalt med information (Patel och Davidson, 2011). Under observationerna 

visades författarna runt i produktion samt färdigvarulagret och materialflödets väg 

kunde ritas under tiden. De genomförda observationerna redovisas i Tabell 33. 

Tabell 3 Genomförda observationer 

Datum Syfte  Metod  Tid(min) 

2016-03-
23 

Kartläggning av orderflödet Ostrukturerad observation 35 

2016-04-
08 

Kartläggning av orderflödet Ostrukturerad observation 30 

 

2.5.4  Dokumentstudier 

För att komplettera intervjuerna samt samla in diverse mätetal har dokumentstudier 

använts. Enligt Yin (2007) är dokumentens viktigaste roll att styrka data som 

inhämtats från andra källor. För att uppfylla andra delmålet användes dokument 

rörande kundreklamationer, leveransprecisionshistorik och avvikelser. 

Kundreklamationer och leveransprecisionshistorik är baserade på historik som 

sträcker sig ett år bakåt i tiden, mars 2015 till april 2016 Vidare användes bara 

avvikelser baserad på tre månaders historik. Avvikelserna bestod av ordrar som 

riskerade att bli sena och vilken avdelning ansvaret för risken låg på. Enligt 

dokumentet riskerar en order att bli sen om inte den finns på lagret färdig att plockas 

fem dagar innan leverans. Data som användes berörde fyra kunder utvalda för att de 

enligt fallföretaget fanns tillförlitlig data och att de varit kunder tillräckligt länge hos 

fallföretaget. Tabell 4 visar vilka dokument som har använts samt hur de har använts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metod och genomförande 

10 

Tabell 4 Genomförda dokumentstudier 

Datum Dokument Syfte Metod  Tid(h) 

2016-
04-06 

Kundreklamationer Utvärdera 
orderflödet för att 

identifiera den 
kritiska processen 

Beräkningar och 
kategorisering av 

kundreklamationer 

8 

2016-
04-06 

Leveransprecisionshistorik Utvärdera 
orderflödet för att 

identifiera den 
kritiska processen 

Sammanställning av 
leveransprecisions- 

historik 

8 

2016-

04-07 
Avvikelserapporter Utvärdera 

orderflödet för att 
identifiera den 

kritiska processen 

Kategorisering av tidigare 

avvikelser 
10 

2016-
05-02 

Leverantörsutvärdering Analysera den 
kritiska processen 

Analys av leverantörs- 
utvärdering 

3 

2016-
05-05 

Leverantörsprestationshistorik Analysera den 
kritiska processen 

Analys av leverantörs- 
prestation 

2 

2016-
05-05 

Ledtidsmall Analysera den 
kritiska processen 

Läsa dokument med 
angivna interna ledtider 

1 

2.6 Dataanalys 
I denna rapport har litteraturstudier och en fallstudie utgjort underlag för 

dataanalysen. För att analysera delmål 1 har empirin analyserats med hjälp av en 

flödeskartläggning som finns beskrivet nedan. För att uppfylla delmål 2 utfördes en 

litteraturstudie som utgjorde en teoretiskt grund och skrivits om till ett teoretiskt 

ramverk. För att analysera empirin till delmål 2 applicerades beräkningar och mätetal 

från det teoretiska ramverket på empirin och sammanställdes i diagram och tabeller. 

För att uppfylla det tredje delmålet analyserades empirin med hjälp av ett orsak-

verkan-diagram som finns beskrivet nedan i kapitlet. Orsakerna som ligger till grund 

för orsak-verkan-diagrammet baserades på den insamlade empirin. Empirin analy-

serades därefter med hjälp av metoden mönsterpassning där det undersöktes hur 

empirin förhöll sig till ett visst mönster (Yin, 2007). Det teoretiska ramverket 

kompletterades där det fattades teori för mönsterpassningen. Hur dataanalysen 

utfördes tydliggörs i Figur 4. 
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Figur 4 - Dataanalys 

Tre olika verktyg användes vid analysen av data vilka var flödeskartläggning, orsak-

verkan-diagram och SCOR-modellen. SCOR-modellen valdes dock att placeras i det 

teoretiska ramverket då den utgör större delen av de använda teorierna. 

2.6.1 Flödeskartläggning 
För att påbörja ett förbättringsarbete måste ett företag ha kunskap om hur nuläget ser 

ut. Genom att kartlägga material- och informationsflödet visualiseras vilka aktiviteter 

och avdelningar som är inblandade. Detta utgör en grund för att hitta alternativa 

flödesvägar (Oskarsson m.fl., 2013). Symbolerna som användes i flödes-

kartläggningen visas i Figur 5.  

 

Figur 5 – Flödeskartläggningssymboler 

Enligt Oskarsson m.fl. (2013) består kartläggningen av symboler som kan beskriva 

bland annat aktivitet, förädlande processer, avdelningar eller lager. Kartläggningen 

kan göras mer eller mindre detaljerat beroende på hur mycket tid som finns 

tillgängligt och hur detaljerad visualiseringen behöver vara. Om exempelvis några 
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specifika nyckeltal ska analyseras kan kartläggningen bli mer detaljerad där dessa 

nyckeltal i nuläget är bristfälliga.  

2.6.2 Orsak-verkan-diagram 
För att bena ut de orsaker som ligger till grund för en avvikelse eller för att lösa ett 

problem kan ett orsak-verkan-diagram användas. Inom ett orsak-verkan-diagram 

används först ett antal övergripande orsaker som tros ligga bakom avvikelsen. Dessa 

orsaker analyseras sedan djupare och på så sätt bena ut de olika problemområdena 

(Bergman och Klefsjö, 2012 ). Ett orsak-verkan-diagram kan se ut som Figur 6. 

 

Figur 6 - Exempel på orsak-verkan-diagram 

2.7 Trovärdighet  
För att få kvalitet på forskningsdesignen är det viktigt att den utförs med trovärdighet. 

I detta avsnitt kommer det att presenteras vilka åtgärder som har vidtagits för att höja 

rapportens trovärdighet. 

Med validitet avses att säkerställa att fallet som skall undersökas är det som undersöks 

(Patel och Davidson, 2011). Yin (2007) tar upp de tre vanligaste designkriterierna för 

att stärka validiteten: begreppsvaliditet, internvaliditet och externvaliditet. 

Begreppsvaliditet innebär att säkerställa att den empiri som samlas in är korrekt för 

det ämne som valts att studera. För att förbättra studiens begreppsvaliditet har flera 

olika empiriska källor använts för att styrka varandra (Yin, 2007). Intern validitet 

avser Yin (2007) att alla faktorer som påverkar fallstudien behöver tas i hänsyn för att 

det skall vara möjligt att dra trovärdiga slutsatser utifrån det specifika fallet. Detta för 

att undvika att dra förhastade slutsatser. Genom att intervjua personal i olika 

positioner och från olika avdelningar har den interna validiteten kunnat stärkas. 

Intervjufrågorna har också överlappat varandra för att styrka vad den tidigare 

personen har sagt. Extern validitet avser till vilken grad resultatet från studien är 

generaliserbart (Yin, 2007). För att uppnå extern validitet i denna rapport har 

resultatet skrivits utförligt för att andra företag ska kunna använda sig av samma 

resultat. 

Reliabilitet avser hur vidare en annan forskare kan upprepa samma fallstudie och 

utifrån detta få fram samma resultat som vid den tidigare studien (Yin, 2007). Han 

menar att man kan stärka sin reliabilitet genom att noggrant dokumentera hur 
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fallstudien har utförts. Genom att noggrant skriva ut hur författarna har gått tillväga 

under studiens gång har reliabiliteten stärkts. Reliabiliteten på studien har också 

kunnat höjas genom att spela in och transkribera intervjuerna samt att alltid vara två 

personer deltagande vid observationer och intervjuer (Patel och Davidson, 2011). 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studiens syfte och delmål 

som formulerats. 

3.1 Koppling mellan delmål och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att uppfylla 

studiens delmål. Figur 7 beskriver kopplingen mellan studiens delmål och använd 

teori. 

 

Figur 7 - Koppling mellan delmål och teori 

För att ge en teoretisk grund till det andra delmålet, att utvärdera orderflödet med 

hjälp av SCOR-modellen och identifiera en kritisk process med avseende att höja 

pålitligheten i leveranser till kund, beskrivs SCOR-modellen i det teoretiska 

ramverket. SCOR-modellen har använts som ett utvärderingsverktyg för att uppfylla 

delmål 2.  

För att ge en teoretisk grund till det tredje delmålet, att analysera den kritiska 

processen utifrån SCOR-modellen och identifiera förbättringspotential med avseende 

att höja pålitligheten i leveranser till kund, beskrivs följande områden i det teoretiska 

ramverket: SCOR-modellen, leverantörsutvärdering och standardiserat arbetssätt. 

SCOR-modellens teorier har använts för att förbättra den identifierade kritiska 

processen genom att hantera problem som identifierades i den kritiska processen. 

Kompletterade teorier om leverantörsutvärdering och standardiserat arbetssätt hantera 

de problem som inte kunde hanteras av SCOR-modellen. 

3.2  Supply Chain Operations Reference Model  
Som tidigare benämnts i bakgrund är SCOR-modellen ett verktyg som hjälper företag 

att dela upp sin försörjningskedja i olika processer och sedan utvärdera dessa 

processer. I detta delkapitel kommer dess omfång, teorier och metoder att beskrivas. 

Alla figurer och vissa termer från SCOR-modellen återges på dess originalspråk 

engelska då det inte finns en lämplig svensk översättning att tillgå.  

3.2.1 Omfattning  
SCOR-modellen delar in företag i sex olika ledningsprocesser, plan, source, make, 

deliver, return och enable. 

Plan är den övergripande processen inom vilken planering av försörjningskedjan 

ingår. Delar av denna process är fastställa vilka marknadskrav som finns och se vilka 

resurser som finns inom företaget för att sedan balansera marknadskraven och de 

tillgängliga resurserna. Vidare används plan för att hitta gap mellan efterfrågan och 
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tillgängliga resurser och vidta åtgärder för att minska dessa gap. Processen source 

beskriver beställning och mottagning av gods eller tjänster. Inom denna process 

ingår schemaläggning av leverans, mottag, validering och lagerhållning av produkter 

samt att acceptera fakturor från leverantörer. Make är den process som beskriver 

funktionerna relaterad till framtagningen av produkter eller tjänster. Deliver är 

processen som beskriver aktiviteter relaterade till framtagande, upprätthållande och 

fullbordandet av kundordrar. Dessa aktiviteter innefattas av mottagande, godkännande 

och framtagande av kundordrar samt schemaläggning av orderleverans, plock, 

packning, leverans och fakturering. Processerna return och enable ingår även i 

SCOR-modellen men kommer inte beröras i denna studie (Supply chain council, 

2014).  

För att kunna analysera flödeskedjan är SCOR-modellen (Supply chain council, 2014) 

även uppdelad i fyra olika nivåer som visas i Figur 8. Inom SCOR-modellen läggs 

fokus på de tre första nivåer, då de kan appliceras på företag inom de flesta industrier. 

För varje process i nivå ett finns det tre eller fler skilda processkategorier i nivå två. I 

varje processkategori i nivå två finns det olika processelement i nivå tre. Genom 

denna hierarkiska relation kan processen utvärderas. För att kunna implementera 

förbättringar i flödeskedjan behöver företag använda sig av nivå fyra då denna 

nivå innebär att använda sig av förbättringsförslag som är specifika för en industri. 

Dessa förbättringsförslag kan handla om processer, system eller sätt att utföra arbete 

på (Supply chain council, 2014).  

 

Figur 8 - SCOR-modellens olika nivåer (Supply chain council, 2014) 

Vidare är SCOR-modellen är uppbyggd på fyra huvuddelar, prestationer, processer, 

praxis och människor. Denna studie omfattar prestationer, processer och praxis som 

presenteras i nästkommande delkapitel (Supply chain council, 2014). 
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3.2.2 Prestationer 
Vid prestationsmätning är SCOR-modellen (Supply chain council, 2014) uppbyggd av 

två olika kategorier, prestationsegenskaper och mätetal. Prestationsegenskaper är 

samlingsnamnet på de mätetal som används för en viss strategi. Inom SCOR-

modellen finns fem prestationsegenskaper: pålitlighet, reaktionstid, flexibilitet, 

kostnad och kapitalförvaltningseffektivitet. Pålitlighet, reaktionstid och flexibilitet är 

kundfokuserade prestationsegenskaper. Prestationsegenskaperna kostnad och 

kapitalförvaltningseffektivitet har istället ett internt fokus. Mätetalen används inom 

SCOR-modellen för att diagnostisera prestationen hos en process eller 

försörjningskedja (Supply chain council, 2014).  

Mätetalen inom nivå ett, även kallade nyckeltal, används för att mäta hur pass 

konkurrenskraftig företaget är inom varje prestationsegenskap. Denna information kan 

sedan ett företag använda för att positionera sig på marknaden med. I nivå två används 

mätetalen för att diagnostisera prestationen i nivå ett. Detta kan senare användas för 

att identifiera prestationsgapet som finns i nivå ett. På samma sätt används nivå tre för 

att diagnostisera prestationen i nivå två. Vidare går detta att via nedbrytning av 

mätetalen från nivå ett till och med nivå tre att härleda vilka processer som 

förbättringsarbetet behöver fokusera på. Tabell 5 visar hur nedbrytningen av 

prestationsegenskapen pålitlighet ser ut (Supply chain council, 2014). 

Tabell 5 Prestationsegenskapen pålitlighet med tillhörande mätetal 

Pålitlighet 

SCOR-modellen definierar pålitlighet som förmågan att utföra en uppgift som den var 

planerad. Pålitlighet fokuserar på hur förutsägbar en process resultat är (Supply chain 

council, 2014).  

Nivå ett nyckeltal   

Nyckeltalet som SCOR-modellen (Supply chain council, 2014) använder för att mäta 

pålitlighet är perfekt orderhantering. Perfekt orderhantering beräknas enligt följande:  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟
× 100 

Kraven för att en order ska vara perfekt är:  

 Att det är rätt produkter i rätt kvantitet som mäts 

 Att leveransen kommer till rätt plats, till rätt kund samt i rätt tid 

 Att dokumentationen av ordern är korrekt, fullständig och i tid 

 Att produkten är redo att användas, är utan skador och accepteras av kunden 

vid leverans 
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Nivå två mätetal 

Nedan presenteras de nivå två mätetal som SCOR-modellen (Supply chain council, 

2014) anger för prestationsegenskapen pålitlighet.  

Fullständiga ordrar (%) 
Mätetalet beräknas enligt följande:  

 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑡ä𝑛𝑑𝑖𝑔𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟
× 100  

Kraven för att en order skall räknas som fullständig är följande:  

 Rätt produkter vid leverans 

 Rätt kvantitet vid leverans 

Leveransprestation till överenskommet datum med kund (%) 
Mätetalet beräknas enligt följande:  

 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 ö𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑢𝑛𝑑

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟
× 100 

Kraven för att en order skall räknas som levererad till överenskommet datum med 

kund är: 

 Ordern levereras till den tiden som är överenskommen med kund 

 Ordern levereras till rätt plats och rätt kund 

Att ordern levereras till den tiden som är överenskommen med kund innebär att 

ordern ska skickas till det första överenskomna datumet och att ordern enbart får 

flyttas på initiativ av kunden. Ordern kan skickas inom en specifik tidsram om detta är 

överenskommet tidigare. Vidare kan även en order skickas i rader istället för en hel 

order så länge de uppfyller de ovanstående kraven (Supply chain council, 2014).  

Fullständig dokumentation (%) 
Mätetalet beräknas enligt följande: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑢𝑙𝑙𝑠𝑡ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟
× 100 

Kraven för att en dokumentation av en order ska räknas som fullständig är att kunden 

godkänner följande dokument: 

 Frakt 

o Följesedel 

o Fraktsedel 

o Tulldokumentation 

 Betalningsunderlag 

o Fakturor 

o Ramavtal  

 Dokumentationsefterlevnad  

o Materialsäkerhetsdatablad  
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 Övriga dokument 

o Kvalitetscertifiering  

Perfekt skick (%) 
Mätetalet beräknas enligt följande: 

 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑠𝑘𝑖𝑐𝑘 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑎𝑟
× 100 

Kraven för att en order skall vara i perfekt skick är att den levereras är följande: 

 Utan defekter 

 Möter kundens specifikationer och är rätt konfigurerad 

 Om den skall installeras görs detta korrekt och det accepteras av kunden 

 Den behöver inte returneras eller repareras under garantitiden 

3.2.3 Processer 
I detta kapitel presenteras de SCOR-processer som i analysen visade sig vara 

relevanta att använda. 

Deliver 

Enligt SCOR-modellen (Supply chain council, 2014) består deliver-processen av alla 

aktiviteter som involverar orderhantering och orderstyrning. Analysen visade att 

enbart nivå tre processer kopplade till mätetalet leveransprestation till överenskommet 

datum med kund var relevanta och kopplingen presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6 Koppling mellan mätetal och processer 

  

Source  

Som tidigare nämnt är processen source relaterad till inköp, leverans, mottag och 

transportering av råmaterial, halvfabrikatsprodukter samt färdiga produkter. SCOR-

modellen delar upp processen source i tre olika delprocesser: source stocked product, 

source make-to-order products och source engineer-to-order product (Supply chain 

council, 2014).  

Inom delprocessen source stocked product ingår aktiviterna: 

 Beställning och schemaläggning av leveranser 

 Mottag av leveranser 

 Verifiering av leveranser 

 Förflyttning av råmaterial, halvfabrikatsprodukter och färdiga produkter 
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 Godkännande av betalning till leverantör 

Syftet med source stocked product är att använda sig av och bibehålla en 

förutbestämd lagernivå för samtliga produkter. Produkterna köps inte in mot en 

specifik kund eller kundorder och därför anges inte denna information till 

leverantörerna (Supply chain council, 2014).  

Delprocessen source make-to-order product innehåller samma aktiviteter som source 

stocked product. Skillnaden är att beställning och mottag av produkter och material 

beställs till en specifik kund. Syftet med source make-to-order product är hålla lager 

för specifika kundordrar. Vanligtvis beställs, mottages och identifieras produkten i 

lager med hjälp av en kundorderreferens. Med hjälp av kundorderreferensen kan 

ordern spåras genom hela inköpsprocessen samt enkelt identifieras i affärssystemet 

(Supply chain council, 2014).  

3.2.4 Praxis 
Utförande inom en organisation klassificeras inom fyra olika kategorier: framväxande 

praxis, bästa praxis, standardpraxis, avtagande praxis. Framväxande praxis innebär 

implementeringen av nya tekniska lösningar eller ett helt nytt sätt att arbeta på. 

Kategorin bästa praxis innehåller strukturerade, beprövade, mätbara och 

upprepningsbara praxis som har en bevisad positiv inverkan på försörjningskedjan. 

Standardpraxis innehåller etablerade metoder för att utföra en viss process. Avtagande 

praxis inkluderar utförande av processer som resulterat i att flödeskedjan presterar 

sämre. Praxis inom SCOR-modellen används för att identifiera problemområden eller 

förbättringspotential inom företaget. För att kunna implementera förbättringar i 

flödeskedjan behöver företag att använda sig av ytterligare källor (Supply chain 

council, 2014). Nedan presenteras alla praxis som använts i denna studie. 

Framväxande praxis 

Business rule review utförs av den personal på mellan och hög nivå inom företaget 

som är ansvariga för försörjningskedjan. Att genomföra en business rule review 

innebär att undersöka utifall ramverket som används för att analysera verksamheten 

möter organisationens mål och strategier. Regeln själv måste anpassas till de operativa 

aspekterna den kommer att styra. Regeln bör vara klart definierade och kopplade till 

respektive affärsprocess eller process (Supply chain council, 2014). 

Enterprise level spend analysis innebär att samla in data från inköp till betalning för 

att sedan strukturera den till användbar information. Denna information används vid 

leverantörsförhandlingar för att spara framtida kapital genom att förutse rörelsekapital 

och kassaflödes-aktiviteter. Målet är att visualisera hur företaget använder sitt kapital 

som sedan kan ligga till grund för operativa och strategiska beslut (Supply chain 

council, 2014).  

Bästa Praxis 

Supplier raw material quality improvement är en analys för att utvärdera de 

besparingar som kan göras genom att minska råmateriallagret med hjälp av att höja 

kvalitén. En ökad kvalitet på råmaterialet kan hjälpa till att säkerställa att produkten 

färdigställs i rätt kvalitet vilket gör att den kan levereras till det förväntade värdet 

(Supply chain council, 2014). 
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Alternative supplier benchmarking innebär att jämföra priset på en produkt eller 

service hos ett antal leverantörer. Detta utförs för att undersöka hur den nuvarande 

leverantörens pris förhåller sig till den övriga marknadens priser genom en informell 

undersökning av inköparen. Om den nuvarande leverantören levererar många olika 

artiklar, används oftast bara ett stickprov av dessa produkter för att bedöma priset hos 

leverantören. För att underlätta detta skrivs en klausul in i avtalet vilket tillåter 

inköparen att undersöka och jämföra den nuvarande leverantörens pris med 

marknadens. Detta ger i sin tur möjligheten att diskutera priset med den nuvarande 

leverantören (Supply chain council, 2014). 

Issue invitation to tender innebär att skicka ut en anbudsförfrågan till ett antal olika 

leverantörer med kapabiliteten att leverera produkten. Syftet med detta är att skapa 

konkurrens mellan olika leverantörer för att ge inköparen möjlighet att jämföra och 

utvärdera leverantörerna. En fullständig anbudsförfrågan innehåller anbudets villkor, 

det inköpande företagets villkor, vilka artiklar eller tjänster som ingår, en prognos 

över leveransservice. En transparent inköpskontraktsmetod som visar upp företaget 

till alla externa intressenter (Supply chain council, 2014). 

Supplier evaluation using robust evaluation tool innebär att utvärdera sina 

leverantörer genom att använda sig av nyckeltalen pris, leverantörsstruktur och 

hållbarhet, leverantörskapabilitet, samspelet mellan leverantör och inköpande företag 

samt hur pass väl leverantören lever upp de avtal som finns. För att får bort 

subjektivitet från utvärdering ska ett robust utvärderingsverktyg användas. Beroende 

på hur viktigt ett nyckeltal är för det specifika inköpet kan viktning av nyckeltal 

användas vid utvärderingen. För att säkerställa trovärdigheten bör en tvärfunktionell 

grupp sättas ihop för att se över utvärderingen (Supply chain council, 2014).  

Vendor collaboration innebär att ett företag lämnar en 12 månaders rullande 

efterfrågan, som uppdateras varje månad till leverantören och som baseras på tre olika 

tidsintervall. Inom det första tidsintervallet ska inga prognoser förändras, i det andra 

tidsintervallet är det acceptabelt att förändra kvantitet eller tid och det tredje 

tidsintervallet är en framtida prognos för att ge en förvarning till kommande 

efterfrågan. Vanligtvis är detta skrivet i ett formellt avtal där pris, teknisk 

specifikation och leveransvolymer är angett vilket ger den operativa inköparen 

ansvaret att planera behoven till företaget (Supply chain council, 2014). 

Receiving goods inspection innebär att företaget ska kontrollera kvalitén på alla 

inleveranser från leverantörer. Det som ska kontrolleras är: 

 Om produkterna är defekta 

 Fel kvantitet i förhållande till inköpsorder 

 Fel kvantitet i förhållande till leveransdokument 

 Ofullständig dokumentation 

 Fel i materialkvalité med hjälp av stickprov 

Om någon av ovanstående identifieras i leveransen bör produkterna sättas i karantän i 

väntan på beslut eller returneras till leverantören (Supply chain council, 2014). 

Optimized supplier count är en mätning av inköpsprestationen genom att se till den 

genomsnittliga inköpsvolymen per leverantör. Det finns en balans mellan antalet 

leverantörer per material och förhandlingskraft. Ett högre antal leverantörer driver ner 
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priserna men det driver också ner beställningsvolymerna och intresset från 

leverantörerna. Att ha ett högt antal leverantörer kan också bidra till svårigheter för 

inköpare att koordinera inköpen (Supply chain council, 2014).  

Standardpraxis 

Consignment inventory syftar till att flytta ägandet av det egna lagret till 

leverantörerna tills det att produkterna ska användas av företaget. Detta innebär att 

signalen för inköp kan komma längre ner i försörjningskedjan från exempelvis 

produktion eller montering. Detta kommer inte per automatik att sänka det fysiska 

lagret utan det kommer påverka ägandet av lager. Genom att implementera 

consignment inventory kan ett företag sänka kapitalbindningen (Supply chain council, 

2014). 

Item rationalization syftar på att effektivisera lagret på olika produkter där beslut ska 

tas om produkten ska produceras i det egna företaget eller om det ska köpas in från en 

leverantör. Detta ska göras under hela produktens livscykel för att beräkna det mest 

kostnadseffektiva alternativet (Supply chain council, 2014).  

Oursourced reverse logistics innebär att istället för att själv hantera returer använder 

sig företag ofta av kontraktstillverkare, returservice av elektronikprodukter och 

tredjepartslogistiker. Dessa ska hantera alla eller delar av returneringen. Tjänsterna 

innebär att ge kunden transportinformation när upphämtning ska ske, schemalägga när 

returprodukten anländer till företaget, returnera produkter under garanti till 

leverantörer och planera för återpackning och distribution. I och med att denna praxis 

behandlar det omvända flödet och detta ligger utanför studiens omfång, kommer 

denna praxis inte att analyseras vidare (Supply chain council, 2014).  

Purchase order management innebär att lägga en inköpsorder för ett antal artiklar 

som behövs inom den närmaste tiden. Inköpsordrarna tar hänsyn till leverantörens 

ledtid. Inköpsordern innehåller produktspecifikationer och pris angivna av 

leverantören. Om det finns ett skrivet kontrakt mellan parterna skall den ledtid, det 

priset och de villkor som står i kontraktet användas. När efterfrågan ändras läggs en 

ny inköpsorder efter att det nya priset tagits fram. Detta är en vanlig rutin som 

används för att köpa produkter som ändras ofta eller bara köps in en gång (Supply 

chain council, 2014).  

3-way delivery verification är en kontroll av inkomna fakturor för att dessa ska 

stämma överens med inköpsorder, avtal eller leveransschema (Supply chain council, 

2014). Det finns tre krav för att fakturan ska stämma: 

 Produkterna är mottagna 

 Korrekt kvantitet har blivit fakturerad 

 Korrekt pris har blivit fakturera 
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3.3 Kompletterande teori 

3.3.1 Supplier evaluation using robust evaluation tool 
Enligt Lysons och Farrington (2012) kan leverantörsprestationer öka markant genom 

att de utvärderas. Vidare skriver Lysons och Farrington (2012) att det finns tre 

traditionella nyckeltal vilka är kvalité, pris och leveransprestation. En undersökning 

utförd av Simpsons, Siguaw och White (2002) visar att företag även värdesätter 

kundrelationer och kommunikation i en leverantörsutvärdering men att kvalité ändå är 

högst prioriterad. 

3.3.2 Standardisering  
En standard är de bäst kända sätt att utföra ett arbetsmoment. Tanken med att arbeta 

standardiserat är att gör det möjligt att upptäcka avvikelser, öka organisationens 

förutsägbarhet och skapa ett lärande inom organisationen. Enligt Petersson m.fl. 

(2002) att det är möjligt att standardisera alla arbetsmoment inom ett företag. Vidare 

menar Sörqvist (2004) att det är viktigt att definiera processen och de mätetal som 

skall användas för att utvärdera arbetsätten. Vid framtagning av ett standardiserat 

arbetsätt används ofta kvantitativ och kvalitativ data insamlad från direkta mätningar 

av arbetet, tidsstudier, intervjuer och observationer (Sörqvist, 2004).
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4 Empiri  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 

Vidare beskrivs empirin som samlats in för att uppfylla studiens delmål. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning  
Expedit AB är den svenska delen av den danskägda koncernen Expedit Group och 

kommer vidare benämnas Expedit eller fallföretaget. Utöver verksamhet i Sverige och 

Danmark har Expedit även verksamhet i Norge och Finland. Expedits kärnkompetens 

är att tillverka butikslösningar till detaljhandeln och affärsidén är att erbjuda 

marknadens bästa utbud från en leverantör. 

Idag har Expedit 65 anställda. Förtagets kompetenser innefattar design, projekt-

ledning, inköp och produktion samt eftermarknad och service. Kunderna kan själva 

välja vilka av dessa delar de är intresserade av. Deras produktportfolio är indelad i tre 

olika segment, Fashion and Retail, Food Retail och Specialist trade. Största delen av 

Expedits produktion består av träartiklar men den består även av montering av 

halvfabrikatsprodukter. Utöver den egna produktionen köps färdiga artiklar in för att 

direkt levereras ut till kund.  

4.2 Delmål 1: Att kartlägga det nuvarande orderflödets 
materialflöde och informationsflöde 
I detta delkapitel uppfylls det första delmålet genom en beskrivning av de processer 

som ingår i orderflödet. Eftersom senare analys påvisar att produktionsplanering och 

produktion inte är av intresse för en vidare analys beskrivs dessa processer inte i 

detalj.  

4.2.1 Orderregistrering 
Registrering av ordrar utförs till största del av säljkoordinatorer med stöd av två 

säljchefer. Säljkoordinatorer och säljchefer kommer vidare att kallas säljare. I 

dagsläget kan kunden beställa genom tre typer av ordrar, ramordar, kundordar och 

lagerordar som beskrivs nedan. 

Ramordrar - fungerar som en prognos där kunden anger ett framtida behov i form av 

en prognos. Prognosernas tillförlitlighet varierar från kund till kund. För att beskriva 

hur en ramorder fungerar kommer en av kunderna att användas som exempel. Kunden 

lämnar en prognos för sex månader och detta sker två gånger per år. Prognosen för 

våren anges först i augusti och uppdateras sedan i december. Det händer att kunden 

lämnar en framtida prognos men att säljaren väljer att inte lita på prognosen och 

därför väntar med att registrera alla ramordrar i affärssystemet. I dagsläget använder 

sig företaget av ramordrar som service för att kunden ska få sina produkter snabbare 

när en skarp kundorder väl kommer. I vissa fall blir prognoserna fel och då sker en 

kommunikation först med inköp om hur snabbt produkterna kan levereras och sedan 

med kund om det nya datum detta kommer levereras.  

Kundordrar - innebär att en säljare registrerar ordern på ett datum utanför den 

avtalade ledtiden. Det visade sig i intervjuerna att detta inte alltid fungerade och 

kunde bero på att säljaren inte kände sig till eller inte höll sig till den avtalade 

ledtiden. Ibland händer det också att säljare registrerar en kundorder och chansar på 

att den går att leverera i tid, om detta inte är fallet flyttas ordern till ett senare datum. 

Om kunden skulle få ett behov innanför den angivna ledtiden och produkterna inte 
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finns på lager ska en avstämning med inköp och eventuellt produktionsplanering 

utföras. Om en produkt inte finns på lager just nu kan det finnas en bekräftad 

inköpsorder längre fram i tiden. En av säljarna säger att när det finns en inköpsorder 

längre fram tiden registrerar han en kundorder två dagar senare men detta finns inte 

beskrivet i någon rutin hur detta ska gå till. Om en kundorder inte levereras i tid på 

grund av försenat inköp upplever säljare att inköpsansvarig inte kommunicerar denna 

information tillräckligt fort eller i vissa fall inte alls. Informationen om att en order 

kommer bli försenad kan även komma från färdigvarulagret (FVL). Om en order inte 

kommer gå i tid flyttas den i affärssystemet till ett nytt datum i vissa fall men inte 

alltid. En order kan även bestå av ett antal orderrader och i vissa fall flyttas bara de 

orderrader som gör att ordern inte är komplett.  

Lagerordrar - registreras när det finns färdiga produkter i FVL. Om det är nära 

leverans kontaktas ansvarig på FVL för att snabba på processen. Om det inte är 

brådskande ordrar kommuniceras informationen enbart genom affärssystemet  

4.2.2 Inköp 

Inköpsplanering  

Inköpsplaneringen består huvudsakligen av tre olika metoder att köpa in produkter 

eller material. Beställa mot kundordrar, ramordrar eller med hjälp av 

beställningspunktsystem. Det finns också tre olika typer av produkter eller material 

vilka är råmaterial, halvfabrikatsprodukter eller färdiga produkter. Samtliga inköp kan 

utföras med hjälp av alla tre metoder. Inköpsansvarig vet när det är tid att beställa 

genom att det skapas brister i affärssystemet. En ny brist uppkommer när en order har 

registrerats av en säljare och det inte finns produkter eller material att leverera ordern. 

Dessa bristlistor uppdateras två gånger per dygn, en gång på dagen och en gång på 

natten.  

Förfarandet är samma när det gäller att beställa mot kundorder eller mot ramorder på 

grund av att vid beställning mot ramorder garanteras leverantören att produkterna 

kommer att köpas. När ordern registreras av en säljare i affärssystemet skickar 

inköpsansvarig en beställning till leverantören och den normala ledtiden är fyra till 

fem veckor. Ramordrarna som inköp lägger till leverantörer innehåller ofta en lägre 

kvantitet än den faktiska ramordern för att inköpsansvariga inte tror att hela mängden 

kommer att säljas. Vid ett vanligt inköp registreras leveransdatum en vecka innan 

produkterna ska användas för att säkra upp mot förseningar. Leverantören skickar 

tillbaka en orderbekräftelse till det datum leveransen kommer att skickas. När 

bekräftelsen mottagits registreras den i affärssystemet på det datum som bekräftats. 

Leveranser övervakas sedan om de riskerar att skapa förseningar till kund. Beroende 

på vilket avtal som finns med leverantören kan leveransen hämtas av Expedits inhyrda 

transporttjänst eller leverantörens egen transporttjänst. Om en transport blir försenad 

alternativt att leverantören blir försenad får inköparen ibland veta detta för sent eller 

inte alls. Inköpsansvarig anser att leverantörsförseningar och transportörsförseningar 

kan ligga till grund för leveransförseningar. Bokning av transport av inköpt material 

bokas idag av leverantörens.  

Det sista sättet att utföra ett inköp är med hjälp av beställningspunktsystem. 

Standardmaterial och produkter beställs när lagret har sjunkit under en specificerad 
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nivå och en specificerad mängd. Detta beställs hem med ordinarie ledtid på fyra 

veckor.  

Priserna som används när beställningarna läggs är tidigare bestämda och avtalade. 

Fakturor kontrolleras sedan för att kontrollera att rätt pris och antal har fakturerats. 

Felaktigheter i fakturor förekommer väldigt sällan enligt inköpsansvarig.  

Om en inköpsorder inte kommer att levereras på utsatt tid och detta påverkar 

leveransen till kund meddelas ansvarig säljare och i vissa fall produktionsplanerare.  

Förutom tidigare nämnda problem upplever inköpsansvarig att ordrar registreras inom 

den förutbestämda ledtiden. Inköpsansvarig upplever även att ordrar registreras för 

nära eller precis innan en inleverans och därmed skapar leveransförseningar. Vidare 

nämner inköpsansvarig att fallföretaget upplever svårigheter när en stor kund köper 

betydligt mer än vad prognosen angav.  

Leverantörer 

Fallföretaget använder sig av 223 leverantörer i dagsläget. De 20 största 

leverantörerna utvärderas med hjälp av ett utvärderingsdokument som anger 

nyckeltalen leveransprestation, kvalité, pris, produktutbud, innovation, finansiell 

förmåga, dagligt samarbete, flexibilitet, teknisk dokumentation och betalningsvillkor. 

Dessa nyckeltal är viktade utifrån vilka nyckeltal som är viktigast för företaget vilket i 

detta fall är leveransprestation, kvalité och pris. Utvärderingen görs en gång om året 

genom att alla inköparna diskuterar och poängsätter de olika leverantörerna utifrån 

nyckeltalen. Det enda nyckeltalet där objektiva mätningar används är 

leveransprestation som mäts i form av leveransprecision.  

När fallföretaget får nya ordrar på större projekt skickas anbud till ett antal kända 

leverantörer och ibland nya leverantörer. Anbuden innehåller en teknisk specifikation 

på produkterna och det som jämförs mellan leverantörerna är till vilket pris de kan 

leverera. 

4.2.3 Produktionsplanering 
Produktionsplaneringen består av en produktionsplanerare som samarbetar nära med 

produktionschefen. Produktionsplaneraren tar emot kundordrar och ramordrar från 

säljare via affärssystemet. När ordrarna registreras i affärssystemet är allting redan 

tidsatt med startdatum, färdigdatum och tid att producera. Om en order inte kan 

produceras i tid rapporteras detta tillbaka till säljare. När produktionen har blivit 

planerad och inlagd i affärssystemet kan produktionschefen ta del av det. 

Produktionschefens jobb är att fördela kapaciteten i form av manstimmar på de olika 

stationerna i produktionen. Produktionsplanering ansvarar för att lämna det fysiska 

orderdokumentet till produktionen. 

4.2.4 Produktion 
Företaget tillverkar som tidigare nämnt helhetslösningar i form av inredning till 

butiker. Det som tillverkas i fabriken är träprodukter men det sker även montering av 

halvfabrikatsprodukter. Fabriken har nio olika stationer där det sker sågning, 

bearbetning av hi-macs (ett material med fast yta som kräver lite underhåll och 

används ofta till bänkskivor), laminering, kantlistning, putsning och lackering, CNC, 

montering och sågning av massivt trä. Alla transporter utförs idag med truck mellan 

stationerna. När en operation är klar på en station förs detta in i affärssystemet. 
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Materialflödet börjar med ett råmateriallager som är placerat nära station ett. 

Inleveranserna av råmaterial sker med hjälp av att lastbilar levererar materialet och 

lageransvarig lastar av det med truck. Tabell 7 visar hur artiklarna rör sig inom 

produktion. 

Tabell 7 Produkternas rörelsemönster inom produktion 

 

När materialet ska transporteras till färdigvarulagret (FVL) placeras produkterna i en 

inleveranszon i väntan på en lagerplats.  

4.2.5 Färdigvarulager 
Aktiviteterna i FVL består av att ta emot inleveranser av färdiga produkter samt halv-

fabrikatprodukter, lagerläggning av färdigproducerat material, plockning och 

packning av produkter, bokning av transporter och att placera produkterna i rader för 

utleverans till kund.  

Inleverans av material 

Mottaget av inleveranser av färdiga produkter samt produkter som ska monteras sker 

inom FVL. Färdiga produkter får en lagerplats och placeras i FVL om inte leveransen 

ska ske direkt till kund. Produkter som ska monteras innan leverans tilldelas en 

särskild plats i FVL. Är det bråttom med materialet kan det köras direkt in i 

monteringshallen. Endast i de fall där leveranser som innehåller produkter som inte 

tidigare hanterats eller leveranser från nya leverantörer utförs en kvalitetskontroll där 

tester och mätningar genomförs. Ett krav för att få leverera till fallföretaget är att 

leverantör utför kvalitetskontroller av produkter innan leverans. Det enda sättet 

fallföretaget idag upptäcker fel i inleveranser är de gånger en anställd av en slump 

upptäcker en felaktighet.  

Det sker även inleverans av råmaterial vilket placeras i råmateriallagret. 

Lagerläggning, plockning, packning och utleverans 

Inom FVL placeras färdiga produkter när det är producerats färdigt. Produkterna blir 

tilldelade en lagerplats och det skickas en signal till en truckförare som hämtar 

produkterna. Plockning- och packningsarbetet inleds med att lagerchefen kontrollerar 

alla ordrar som ska levereras inom fem arbetsdagar. Ordrar prioriteras efter vilket 

datum utlevereras ska ske och hur lång tid det tar att plocka och packa. Tiden som 

tilldelas för att plocka och packa produkterna bestäms av lagerchefen utifrån tidigare 

erfarenhet av likande ordrar. Efter att plockordningen bestämts hämtas ordrarna av 
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plockare som plockar ihop produkterna, packar de enligt instruktion och rapporterar in 

i affärssystemet att det är färdigt för leverans. Därefter bokar utleveransavdelningen 

en transport senast dagen innan produkterna ska levereras. Om en order inte kommer 

levereras i tid från företaget meddelar lagerchefen både inköp och säljare trots att 

detta syns i affärssystemet. Lagerchefen upplever att säljare lovar leveranser innanför 

den ledtid som behövs för att införskaffa produkterna. Vidare upplever lagerchefen att 

det sker mycket omprioriteringar i utskicken vilket stör planeringen och även att 

säljare inte vet hur lång tid det tar att plocka och packa.  

4.2.6 Kartläggning av orderflödets material- och informationsflöde 
Genom att göra intervjuer och observationer kunde orderflödet kartläggas och 

beskrivas som fem olika övergripande processer, orderregistrering, inköp, 

produktionsplanering, produktion och hantering i färdigvarulager. För att tydliggöra 

orderflödet och uppfyllandet av delmål 1 skapades Figur 9 som beskriver flödet från 

att ordern registreras i affärssystemet till att produkterna levereras till kund. 

Orderflödet sammanfattas i text nedan.  

 Orderregistrering sker då en säljare registrerar en order i affärssystemet. 

 Vid kundorder och ramorder skickas informationen till inköpsavdelning och 

produktionsplaneringen via affärssystemet. Vid lagerorder skickas 

informationen direkt till ansvarig i FVL via affärssystemet.  

 Produktionsplanering planerar den produktion som krävs för kundordern eller 

ramordern. I de fall då ordern inte kan produceras i tid skickas information 

tillbaka till säljare som registrerar om ordern. I de fall order kan produceras till 

utsatt datum skickas ett fysiskt orderdokument till produktion. Produktionen 

producerar kundordern eller ramordern med hjälp av material från 

råmateriallagret (RML i Figur 9 - Flödeskartläggning av orderflödet) och 

monteringslagret (ML i Figur 9 - Flödeskartläggning av orderflödet). 

Produkterna levereras sedan till FVL. 

 Inköpsavdelningen lägger en beställning av material och produkter till 

leverantör motsvarande kundordern eller ramordern som registrerats. 

Leverantören skickar information tillbaka till inköpsavdelningen i form av en 

orderbekräftelse. Om en inköpsorder inte blir bekräftad till rätt datum skickas 

informationen tillbaka till säljare och ordern får registreras om. Om ordern blir 

bekräftat till rätt datum registreras en inköpsorder i affärssystemet på det 

bekräftade datumet. Leverantören levererar sedan till råmateriallagret, 

monteringslagret eller direkt till FVL.  

 När en lagerorder registreras i affärssystemet sker plockning och packning av 

produkter i FVL. I FVL sker även mottag av produkter från leverantör och 

mottag av produkter från produktion. Detta plockas och packas sedan mot 

kundorder eller ramorder och skickas ut till kund. Om en lagerorder inte 

hinner bli klar för utskick till kund i tid skickas information till ansvarig 

säljare och ordern får registreras om. Om en kundorder eller ramorder inte blir 

klar för levereras till kund i tid meddelas inköpsavdelningen och ansvarig 

säljare.  
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Figur 9 - Flödeskartläggning av orderflödet 

4.2.7 Utvärderingsmätningar  
Fallföretaget använder bland annat leveransprecision som nyckeltal och målet är satt 

till 90%. Mätningen görs med hjälp av att mäta: 
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑙ä𝑚𝑛𝑎𝑟 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑒𝑛 𝑝å 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑔 𝑠𝑜𝑚 𝑢𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟 
 

Tidigare användes hela ordrar istället för orderrader vid mätningen. Anledning till 

bytet var att fallföretaget hanterar ordar som kan innehålla mer än 250 orderrader 

vilket resulterade i att mindre ordrar blev prioriterade för att förbättra statistiken. 

Nyckeltalet för hela ordrar finns fortfarande kvar men används inte. Vid mätning av 

leveransprecisionen räknas en orderrad som levererad i tid även om leveransdatum 

ändras på förfrågan av fallföretaget och det nya leveransdatumet godkänns av kund. 

En orderrad kan räknas som levererad i tid om den tillhör en större butiksorder där 

butiksöppnandet inte blir försenat på grund av denna orderrad och att detta godkänns 

av kund. 

I affärssystemets reklamationslogg registreras alla orsaker till att en kundfaktura 

behöver justeras. Reklamationer på den fysiska produkten registreras i en manuell 

reklamationslogg. 
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5 Analys 
Kapitlet uppfyller studiens två sista delmål genom att jämföra insamlad empiri med 

teoretiskt ramverk. 

5.1 Delmål 2: Att utvärdera orderflödet med hjälp av SCOR-
modell och identifiera en kritisk process med avseende att 
höja pålitligheten i leveranser till kund  
I detta delkapitel redovisas den analys som är kopplad till studiens andra delmål. 

Inledningsvis kommer de beräkningar som utförts för att bedöma företagets pålitlighet 

i leveranser till kund enligt SCOR-modellen att redovisas. Efter detta kommer en 

identifiering av en kritisk process att ske genom en analys av beräkningar och 

dokumenterade avvikelserapporter.  

För att möjliggöra beräkning av orderflödets pålitlighet i leveranser till kund har fyra 

kunder valts ut i samråd med fallföretaget. Kunderna valdes för att det finns 

dokumenterad historia längre än ett år tillbaka. För att mäta prestationsegenskapen 

pålitlighet i försörjningskedjan används nyckeltalet perfekt orderhantering (Supply 

chain council, 2014). För att beräkna företagets perfekta orderhantering har statistik 

ifrån företagets leveransprecision används per kund under ett års period då detta 

täcker upp den säsongsvariation i efterfrågan som fallföretaget upplever. Utöver detta 

har företagets avvikelselogg och kompletterande statistik ur affärssystemet använts 

och detta finns beskrivet i metodkapitlet. Idag mäter företaget reklamationer från kund 

och detta täcker in alla krav i SCOR-modellens (Supply chain council, 2014) 

nyckeltal perfekt orderhantering förutom ordrar som kommit försent till kund. 

Resultaten av denna beräkning redovisas i Tabell 8. 
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Tabell 8 Beräkning av perfekt orderhantering för fyra kunder 

 
Tabell 8 Beräkning av perfekt orderhantering visar att de fyra kunderna har stor 

skillnad i antalet ordrar levererade under ett år. Fallföretaget uppnår inte målet att 

90% av leveranserna skall vara i tid till någon av de valda kunderna. Därför är alla 

kunderna intressanta att fortsätta analysera i avseende att höja pålitligheten i 

leveranser till kund. Analysen kommer fortsättningsvis inte att särskilja kunderna i de 

fortsatta beräkningarna. Tabell 8 visar även att antalet reklamationer är betydligt lägre 

än antalet ordrar med försenad leverans. För att hitta grundorsakerna till problemen 

har samma siffror delats upp enligt SCOR-modellens (Supply chain council, 2014) 

krav för mätetal nivå två av prestationsegenskapen pålitlighet och resultatet 

presenteras i Tabell 9.  

Tabell 9 Mätetal nivå två av prestationsegenskapen pålitlighet 

 

Nivå två mätetal Avvikelser Antal Andel

Försenad transport 20

Levererade försent till kund 1823

Dokumentfel 7

Felfakturering 75

Perfekt skick Kvalitetsfel 5 99,93%

Fullständig order Fel kvantitet eller fel artikel  36 99,49%

Leverans till överenskommet datum med kund 73,75%

Fullständig dokumentation 98,83%
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Tabell 9 visar att den grundorsak som står ut mer än de andra är leveransprestation 

till överenskommet datum med kund. På grund av detta kommer vidare analys att 

fokusera på detta mätetal vid den fortsatta utvärderingen av orderflödet. Enligt SCOR-

modellen (Supply chain council 2014) är mätetalet leveransprestation till 

överenskommet datum med kund kopplat till fyra olika aktiviteter vilka är: 

 Reservera lager och bestäm leveransdatum 

 Lasta fordonet och generera transportdokumenten 

 Transportera produkterna 

 Leveransmottag och bekräftelse av produkt från kund 

 

Eftersom fallföretaget använder sig av inhyrda transporter och att mätningen visar att 

endast 0,01% av leveransförseningarna beror på transportören kommer inte 

aktiviteten, transportera produkterna, att analyseras vidare. Aktiviteten 

leveransmottag och bekräftelse av produkt från kund upptäcks bara genom 

reklamationer från kund och kommer inte analyseras vidare då det endast var en liten 

del av leverans till överenskommet datum med kund som påverkades av detta. Endast 

aktiviteterna, reservera lager och bestäm leveransdatum samt lasta fordonet och 

generera transportdokumentation analyseras vidare. Ovanstående processer kan 

härledas till FVL på fallföretaget. Den kritiska processen i denna studie kommer 

därmed att vara den process som har störst påverkan på att leveranser från FVL inte 

levereras till överenskommen tid med kund. 

5.1.1 Identifiering av en kritisk process 
För att personalen inom FVL skall hinna plocka, packa och boka transport till en order 

ska den finnas på lagret senast fem dagar innan leverans. Varje fredag skickar 

lagerchefen en lista med alla ordrar som inte finns på lager fem dagar innan leverans 

till övrig personal på fallföretaget. Författarna har analyserat dessa dokument genom 

att ta bort alla ordrar som levererades i tid till kund. Alla ordrar som återstod har 

kategoriserats och kopplats till de olika avdelningarna inom företaget enligt Tabell 10 

Avvikelser och sammankoppling med avdelningar.  

Tabell 10 Avvikelser och sammankoppling med avdelningar  

 

Identifieringen av den kritiska processen baseras på SCOR-modellens (Supply chain 

council, 2014) resultat av att mätetalet leveransprestation till överenskommet datum 

med kund fick lägst resultat och att detta mätetal är kopplat till aktiviteter i FVL. 

Enligt Tabell 10 Avvikelser och sammankoppling med avdelningar beror mer än 

hälften av alla avvikelser som påverkar att leveranser levereras försent ut från FVL på 

inköpsavdelningen. Vidare kommer därför inköpsprocessen att betraktas som den 

kritiska processen. 

Anledning Antal Andel Avdelning Total %

Försenade plock 38 19,69% Färdigvarulager 19,69%

Inköp saknas 19 9,84%

Försenade inleveranser 87 45,08%

Försenat från produktion 19 9,84% Produktion 9,84%

Spärrat material 5 2,59%

Okänd anledning 25 12,95%
Oklar avdelning

Inköp

15,54%

54,92%
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5.2 Delmål 3: Att analysera den kritiska processen och 
identifiera förbättringspotential med avseende att höja 
pålitligheten i leveranser till kund 
I detta delkapitel redovisas den analys som är kopplad till studiens tredje delmål. 

Inledningsvis har en utvärderingen bestående av ett orsak-verkan diagram utförts för 

att analysera de identifierade problemen i den kritiska processen. Efter att problemen 

har identifierats kommer en jämförelse mellan fallföretagets praxis i den kritiska 

processen och SCOR-modellens praxis. Slutligen kommer analysen innehålla 

kompletterande teori för att hantera de problem som inte SCOR-modellen kunde 

hantera. 

5.2.1 Identifierade problem i den kritiska processen 
Efter att den kritiska processen har utvärderas identifierades fem orsaker i empirin 

som påverkar pålitligheten i leveranser till kund negativt. Dessa orsaker var bristande 

kommunikation, variationer, bristande standarder, felaktig orderregistrering samt 

externa avvikelser. Orsakerna har sedan grupperats och rotorsakerna har benats ut i ett 

orsak-verkan-diagram enligt Figur 10 - Orsak-verkan-diagram. 

. 

 

Figur 10 - Orsak-verkan-diagram 

Rotorsakerna har identifierats med hjälp av den insamlade empirin från fallföretaget. 

Vidare kommer den kritiska processen att analyseras mot SCOR-modellen för att 

undersöka hur den kan hantera de problem som identifierats.  

5.2.2 Inköpsprocessen 
Inköpsprocessen i fallföretaget består av att ta emot kundordrar från säljare, lägga 

inköpsordrar till leverantörer, ta emot orderbekräftelse från leverantör och registrera i 

affärssystemet samt att bevaka leverans. Inköpen berör råmaterial, halvfabrikats-

produkter och färdiga produkter. Enligt SCOR-modellen (Supply chain council, 2014) 

ingår inköp, leverans, mottag och transportering av råmaterial, halvfabrikatsprodukter 

samt färdiga produkter inom source-processen. Detta innebär att inköpsplaneringen på 

fallföretaget gör allt inom SCOR-modellens source-process förutom mottag av 

produkter som sker i färdigvarulagret. Inköpen berör både produkter som köps in mot 
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kundorder eller ramorder och standardprodukter. Enligt SCOR-modellen (Supply 

chain council, 2014) används därför både source make-to-order product och source 

stocked product. Med anledning av detta kommer följande analys utgå ifrån SCOR-

modellens praxis för source make-to-order product och source stocked product. 

5.2.3 Praxis 
I detta delkapitel presenteras analysen av framväxande praxis, bästa praxis och 

standardpraxis. 

Framväxande praxis  

Business rule review handlar om att se över de regler som styr en verksamhet så att de 

stämmer överens med organisationens mål och strategier (Supply chain council, 

2014). Fallföretaget har satt ett mål att leverera i tid 90% av alla levererade 

orderrader. Idag saknas det dock standard för hur sent en order får registreras i 

systemet för att den ska kunna levereras i tid. Det saknas också tydliga regler när en 

kundorder får registreras om det redan finns en bekräftad inleverans längre fram i 

tiden. Det finns en dokumenterad ledtidsmall som inte är uppdaterad på tio år och inte 

följs idag. Det finns även en problematik med kommunikation mellan säljare och 

inköpsavdelningen. Enligt säljare finns det en bristande eller försenad kommunikation 

från inköpsavdelningen men en av inköparna hävdar att allting registreras i systemet 

och meddelas när han har fått tillgång till informationen. Detta tyder på att det finns 

oklarheter i hur och när informationen ska skickas. Enligt SCOR-modellen ska 

affärsreglerna vara klart definierade och kopplade till den process regeln berör 

(Supply chain council, 2014). Genom att skapa tydliga regler gällande hur 

kommunikationen mellan inköp och säljare ska ske kan detta problemet undvikas. 

Reglerna bör också definiera hur och när en order får registreras i systemet för att 

leverans ska kunna levereras till avtalad tid med kund. Den ledtidsmall som finns bör 

uppdateras och användas igen.  

Enterprise level spend analysis kommer inte att användas i denna studie. Anledningen 

till detta är att praxisen enbart berör kapitalbesparingar och inte påverkar pålitligheten 

i leveranser till kund. 

Bästa praxis  

Supplier raw material quality improvement handlar om att kontrollera kvalitén på 

råmaterialet för att få ut det förväntade värdet. Denna praxis kommer inte användas då 

detta enbart påverkar produktionen på fallföretaget och inte involverar den kritiska 

process som identifierats. 

Alternative supplier benchmarking innebär att jämföra olika leverantörer för att få det 

bästa priset på produkterna (Supply chain council, 2014). Eftersom syftet med 

rapporten är att undersöka hur pålitligheten i leveranser till kund kan höjas kommer 

alternative supplier benchmarking inte att användas. 

Issue invitation to tender innebär att skicka ut en anbudsförfrågan till en rad olika 

leverantör. Tanken med detta är att skapa konkurrens mellan de olika leverantörerna 

för att ge inköparen möjlighet att jämföra och utvärdera leverantörerna (Supply chain 

council, 2014). Idag använder sig fallföretaget av anbudsförfrågningar hos deras redan 

kända leverantörer i uppstarten av ett projekt. De händer även att de inkluderar nya 

leverantörer i anbud. Enligt SCOR-modellen (Supply chain council, 2014) skall 
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företag använda sig ut av transparenta inköpskontrakt inom vilka alla externa 

revisorer har insyn. I dagsläget använder sig företaget inte av denna metod. Vidare 

använder sig fallföretaget sig av priset som avgörande faktor utan att inkludera 

leverantörens leveransservice i anbuden. Empirin visar även att fallföretaget har 

problem med försenade inleveranser från leverantörer. En metod för att förbättra 

leveransservice är att inkluderar en utlovad leveransservices i anbudet (Supply chain 

council, 2014).  

Supplier evaluation using robust evaluation tool innebär att använda sig av ett 

objektivt verktyg för att utvärdera sina leverantörer. Fallföretaget använder sig idag av 

viktade nyckeltal för att beräkna hur väl en leverantör presterar. Nyckeltalen som 

används är leveransprestation i form leveransprecision, kvalité, pris, produktutbud, 

innovation, finansiell förmåga, dagligt samarbete, flexibilitet, teknisk dokumentation 

och betalningsvillkor. De nyckeltal som är högst viktade är kvalité, leveransprestation, 

pris och dagligt samarbete. I enlighet med SCOR-modellen (Supply chain council, 

2014) används viktning av nyckeltalen och ett utvärderingsverktyg men detta 

utvärderingsverktyg är subjektivt för alla nyckeltal förutom leveransprestation. 

Mätningen görs bara en gång per år där alla inköpare sitter ner och diskuterar vilken 

bedömning varje leverantör ska få. SCOR-modellen (Supply chain council, 2014) 

motsäger detta och rekommenderar att utvärderingsverktyget ska utformas för att ta 

bort subjektivitet samt att en tvärfunktionell grupp ska sättas upp för att säkerställa 

trovärdigheten i utvärderingen. Enligt Lysons och Farrington (2012) kan utvärdering 

av leverantörer höja deras prestation markant. Vidare skriver Simpsons m.fl. (2002) 

att förutom de tre klassiska nyckeltalen kvalité, pris och leveransprestation värdesätter 

företag även kommunikation och kundrelationer. Idag mäter inte fallföretaget hur väl 

kommunikation sker med deras leverantörer. 

Vendor collaboration innebär att företaget lämnar en tolv månaders rullande prognos 

till sina leverantörer (Supply chain council, 2014). Eftersom att fallföretagets kunder 

har olika tillvägagångssätt vad gäller prognoser för framtiden kommer enbart 

fallföretagets största kund som beställer via ramorder användas som exempel för 

denna praxis. Fallföretaget använder sig av ramordrar för att kunna lägga 

beställningar till leverantörer och införskaffa produkterna i god tid till den förväntade 

efterfrågan. Inköpsansvarig lägger beställningar till leverantörerna direkt när 

ramordrarna registreras i affärssystemet av säljare. De prognoserna som kunden 

lämnar till fallföretaget registreras inte alltid som en ramorder då säljare inte anser att 

prognoserna är tillförlitliga. För närvarande lämnar kunden en prognos för sex 

månader i taget. Prognosen för våren lämnas i augusti och uppdateras i december men 

enligt SCOR-modellen bör den rullande prognosen uppdateras varje månad (Supply 

chain council, 2014). Ramordrarna från inköp till leverantör har ofta en lägre kvantitet 

än det som angetts i ramordern från säljare. Den ramorder som säljare lämnar till 

inköpsavdelningen delas inte med leverantören. SCOR-modellen rekommenderar att 

ha tre olika tidsintervall vid prognos där det första intervallet är fasta ordrar som inte 

går att ändra, det andra intervallet går att förändra i tid eller kvantitet och det tredje är 

en prognos för framtiden (Supply chain council, 2014). Detta hade inneburit att 

fallföretaget skulle dela med sig av den bästa prognos som finns att tillgå istället för 

att dela med sig av delar av prognosen baserat på erfarenhet.  

Receiving goods inspection använder sig fallföretaget av för inleveranser av produkter 

men detta gäller enbart artiklar som levereras för första gången. Efter första 
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leveransen görs endast anmärkningar om det dyker upp något som frångår det 

normala. Enligt SCOR-modellen (Supply chain council, 2014) ska alla inleveranser 

kontrolleras mot skador i produkterna, fel kvantitet i förhållande till inköpsorder, fel 

kvantitet i förhållande till leveransdokument, ofullständig dokumentation och fel i 

materialkvalité (Supply chain council, 2014). Fallföretaget sätter istället kravet på 

leverantörer att ha egenkontroll av leveranser men det uppstår ändå problem med 

kvalitén på produkter. Om fallföretaget upptäcker felaktigheter i kvalitén direkt när 

leveransen anländer skulle det eventuellt finnas tid att lägga en ny beställning och 

därmed kunna höja leveransprestationen till överenskommen tid med kund men detta 

ansågs inte som ett problem från fallföretagets sida då problem med kvalitén väldigt 

sällan uppstår.  

Optimized supplier count är en mätning av inköpsprestationen genom att se till den 

genomsnittliga inköpsvolymen per leverantör (Supply chain council, 2014). 

Fallföretaget använder sig av 223 leverantörer i dagsläget. Genom en analys av antalet 

ordrar som varje leverantör levererar mellan januari 2016 till april 2016, konstaterades 

att 20% av leverantörerna står för 82,7% av ordrarna i enlighet med paretoprincipen. 

Enligt SCOR-modellen (Supply chain council, 2014) blir det enklare att koordinera 

inköpen om antalet leverantörer minskar. 

Standardpraxis  

Consignment inventory innebär att ett företag kan välja att flytta ägandet av produkter 

i lager till leverantören och bara beställa produkter när de ska användas (Supply chain 

council, 2014). I dagsläget använder sig fallföretaget enbart av egna lager och att 

flytta ägandet av vissa produkter skulle kunna minska den egna kapitalbindningen och 

därmed innebära att fallföretaget kan använda sig av mer lager och få bättre 

leveransprestation utan markant ökade kostnader.  

Item rationalization syftar till att ta beslut om produkter ska produceras i det egna 

företaget eller köpas in från leverantör (Supply chain council, 2014). Denna praxis 

kommer inte att analyseras i denna studie då det saknas underlag från fallföretaget.  

Purchase order mangement innebär att lägga inköpsordrar för artiklar som behövs 

inom kort till medellång tid. Om efterfrågan ändras läggs en ny order efter att ett nytt 

pris har tagits fram baserat på den nya efterfrågan (Supply chain council, 2014). I 

nuläget arbetar fallföretaget efter den standard som SCOR-modellen nämner när det 

kommer till inköpsordrar då företaget lägger inköpsordrar beroende på avtalade priser 

och produktspecifikationer om detta finns. 

Fallföretaget kontrollerar idag om fakturor stämmer mot avtalat pris och om korrekt 

kvantitet har blivit fakturerad i enlighet med praxisen 3-way delivery verification. När 

produkterna är mottagna utförs en kontroll att den stämmer överens med fakturan. 

Detta görs idag enligt SCOR-modellens (Supply chain council, 2014) krav på hur 

fakturan ska kontrolleras för rätt kvantitet, rätt pris och att produkterna har blivit 

mottagna. 

5.2.4 Standardiserat arbetssätt  
Vid plockning och packning av ordrar saknas idag standardtider som är specifika för 

de produkter som skall levereras, istället används en generell tid på fem dagar till alla 

ordrar. Genom att mäta en standardtid för varje produkt är det enligt Petersson m.fl. 
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(2002) möjligt att skapa en högre förutsägbarhet inom företaget. Idag bestäms tiden 

för att plocka och packa en order genom erfarenhet hos lagerchefen. Genom att 

använda tidsstudier för varje produkt kan en standardiserad plock- och packtid tas 

fram (Sörqvist, 2004). Ett standardiserat arbetssätt gör det lättare att hitta avvikelser 

och skapa lärande i organisationen (Petersson m.fl., 2002). 

5.2.5 Förbättringspotential i den kritiska processen 
För att uppfylla delmål 3 och identifiera förbättringspotential i den kritiska processen 

har fem olika problemområden identifierats. Problemområdena har brutits ner till 

rotorsaker med hjälp av ett orsak-verkan-diagram. Det teoretiska ramverket har sedan 

applicerats på den insamlade empirin och rotorsakerna till fyra av problemområdena 

kunde hanteras. Det teoretiska ramverket utökades med ny teori för att hantera det 

femte problemområdet och därmed kunde delmål 3 uppfyllas. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Syftet med studien var att bidra till kunskap om hur SCOR-modellen kan användas för 

att identifiera och förbättra en kritisk process i ett orderflöde med avseende att höja 

pålitligheten i leveranser till kund. För att uppfylla syftet bröts det ner till tre delmål 

och resultatet av delmålen presenteras nedan. 

6.1.1 Delmål 1: Att kartlägga det nuvarande orderflödets materialflöde 
och informationsflöde  
Det första delmålet uppfylldes genom insamlad empiri från fallföretaget. Genom 

intervjuer och observationer genomfördes en kartläggning av det nuvarande 

orderflödets material- och informationsflöde. Med hjälp av verktyget flödeskart-

läggning sammanställdes resultatet i Figur 112. 

 

Figur 11 - Flödeskartläggning av orderflödet 
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6.1.2 Delmål 2: Att utvärdera orderflödet med hjälp av SCOR-modellen 
och identifiera en kritisk process med avseende att höja pålitligheten i 
leveranser till kund 
Resultatet av det andra delmålet togs fram genom att analysera mätetal gentemot 

SCOR-modellens sätt att mäta pålitlighet i leveranser till kund. Resultatet av analysen 

blev att över 25% av bristande pålitlighet i leveranser berodde på att leveranserna 

levererades för sent till kunden. Felaktigheter i dokument, produkternas skick och 

fullständighet i ordar stod för mindre än 5% sammanlagt. För att identifiera den 

kritiska processen ansågs leveransförseningar vara av intresse för vidare analys. 

SCOR-modellen identifierar fyra olika processer varav två var av intresse för vidare 

analys på grund av avgränsningar i studien. Dessa var att reservera lager och bestäm 

leveransdatum samt lasta fordonet och generera transportdokumentation. För att 

identifiera den kritiska processen analyserades de avvikelser som påverkade de två 

identifierade nivå tre processerna. Resultatet av denna analys var att 55% av 

avvikelserna var relaterade till inköpsprocessen och därmed påvisades det att den 

kritiska processen var inköpsprocessen.  

6.1.3 Delmål 3: Att analysera den kritiska processen utifrån SCOR-
modellen och identifiera förbättringspotential med avseende att höja 
pålitligheten i leveranser till kund 
För att uppfylla delmål 3 identifierades och analyserades de orsaker påverkade 

pålitligheten i leveranser till kund negativt. För att kategorisera dessa användes ett 

orsak-verkan-diagram som analysverktyg. De orsaker som identifierades var bristande 

kommunikation, variation, bristande standarder, felaktig orderregistrering och externa 

avvikelser. Nedan följer resultatet av analysen och hur de identifierade problemen kan 

hanteras. 

Bristande kommunikation 
Kommunikationen ansågs brista mellan leverantörer och inköpsavdelningen, mellan 

säljare och inköpsavdelningen samt mellan transportörer och inköpsavdelningen. För 

att hantera bristande kommunikation mellan leverantörer och inköpsavdelningen kan 

SCOR-modellens praxis supplier optimization och supplier evaluation using robust 

evaluation tool användas. Genom att använda sig av färre leverantörer och samtidigt 

använda sig av objektiva leverantörsutvärderingar kan kommunikationen underlättas. 

Leverantörsutvärdering bör även användas för att mäta kommunikationen mellan 

företag och dess leverantörer. För att hantera bristande kommunikation mellan 

transportör och inköpsavdelningen kan praxisen supplier evaluation using robust 

evaluation tool användas. Genom att börja mäta hur väl kommunikationen sker 

mellan transportörer och inköpsavdelningen kan det öka medvetenheten hos 

transportören och ett förbättringsarbete kan påbörjas. För att hantera bristande 

kommunikation mellan säljare och inköpsavdelningen kan praxisen business rule 

review användas för att tydliggöra hur tidigt en order får registreras i affärssystemet 

och hur kommunikationen ska ske mellan avdelningarna.  

Variationer 
Två rotorsaker identifierades vid variationer, vilka var variationer i ledtid samt 

variationer i kundefterfrågan. För att hantera de variationer i ledtid rekommenderas tre 

av SCOR-modellens praxis vendor collaboration, consignment inventory och supplier 

evaluation using robust evaluation tool. Genom att dela med sig av sina prognoser till 

sina leverantörer får de en större chans att planera sin verksamhet, vilket kan leda till 
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att leverantörerna kan hålla stabilare ledtider. Vidare kan mätningar av leverantörers 

variation i ledtid utvärderas för att ta reda på hur mycket detta skiljer sig mellan 

leverantörer samt ifall förbättringar sker med tiden. Ytterliggare en metod är att öka 

sina egna lager men flytta ägandet till leverantörerna för att inte höja sin 

kapitalbindning. För att hantera variationer i efterfrågan consignment inventory samt 

vendor collaboration användas. Detta på samma sätt som tidigare nämnt genom att 

dela med sig till bästa förmåga av framtida prognoser och att lagerhålla fler produkter.  

 
Bristande standarder 
Det fanns bristfälligheter i användning av standarder inom plock- och packtider och 

inom orderregistrering i affärssystemet. Genom att börja göra tidsstudier för varje 

produkt vid plockning och packning går det att skapa en högre förutsägbarhet och 

skapa lärande i organisationen. För att hantera problemet att det saknas standard vid 

orderregistrering kan praxisen business rule review användas. Genom att använda sig 

av en mall för hur och när en order får registreras kan detta problem hanteras. Denna 

mall bör vara i ständig utveckling och uppdateras kontinuerligt i takt med att 

organisationen arbetssätt utvecklas eller kundkraven förändras. 

Felaktiga orderregistreringar 
Två i rotorsaker kunde identifieras för felaktiga orderregistreringar, orderregistrering 

för nära eller innan inköp och orderregistrering inom förutbestämd ledtid. För att 

hantera orsakerna kan praxisen business rule review användas. Genom att definiera 

vilka inre ledtider som finns inom företaget och hur lång hanteringstid som behövs för 

en leverans kan problemet med orderregistrering för nära eller innan inköp hanteras. 

Regeln om vilken ledtid en order måste registreras inom behöver tydliggöras samt 

börja användas. 

Externa avvikelser 
Rotorsakerna till externa avvikelser var leveranser försenade från leverantör och 

leveranser försenade från transportör. Försenade leveranser från leverantör kan 

hanteras med hjälp av praxis vendor collaboration, issue invitation to tender och 

supplier evaluation using robust evaluation tool. Ett tätare samarbete med 

leverantörer där prognosen lämnas ut för nästkommande tolv månader och uppdateras 

varje månad kan underlätta för leverantörernas planering och därmed kan 

leverantörerna öka sin pålitlighet i leveranser. Genom att objektivt mäta 

leverantörsprestationen med hjälp av en förbestämd metod kan leverantörernas 

medvetenhet öka och höja deras pålitlighet i leveranser. När nya anbud skickas ut bör 

dessa förutom priset även innehålla kapabilitetsförsäkringar och leveransservicenivå 

för att säkerställa försörjningen. På ett liknande sett kan praxisen supplier evaluation 

using robust evaluation tool användas för att utvärdera och jämföra transportörer med 

varandra för att välja det bästa alternativet.  

6.2 Implikationer 
Denna studie har undersökt hur en kritisk process i ett orderflöde kan identifieras med 

hjälp av SCOR-modellen och förbättras för att höja pålitligheten i leveranser till kund. 

SCOR-modellen består av en övergripande utvärdering och kartläggning som ska 

fungera att applicera på alla företag. Denna studie har bekräftat att appliceringen av 

SCOR-modellens processer, mätetal och praxis fungerade även i detta fall. 

Kompletterande teori krävdes för att uppfylla syftet men detta beror på att SCOR-

modellen inte berör implementering av förbättringar. 
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För att implementera studiens resultat krävs att företag mäter antalet reklamationer 

samt leveranser som avgår försent. Orsaker till reklamationerna och 

leveransförseningar skall också registreras. Företag liknande fallföretaget bör kunna 

använda samma metod för att på samma sätt identifiera och effektivisera en kritisk 

process. Indata måste dock vara korrekt för att ge ett tillförlitligt resultat. Denna studie 

har inte kommit med några nya teorier utan förstärker snarare de applicerade teorierna 

både i deras utförande samt applicerbarhet på liknande företag. 

6.3 Metoddiskussion 
I kommande delkapitel presenteras de begränsningar som identifierats i studiens 

resultat och metoder för genomförande.  

6.3.1 Datainsamling 
Vid fallstudien har endast företagets egna mätningar använts. Detta för att få med den 

säsongsvariationen som finns inom fallföretagets bransch men även på grund utav den 

begränsade tiden för examensarbetet. Ifall leveransprecision och avvikelser hade 

mätts i nutid och under ett helt år hade tillförlitligheten i den insamlade empirin blivit 

högre då författarna själva kunde påverka hur mätningarna hade genomförts. 

Vid datainsamling av leveransprecisionshistorik till att identifiera den kritiska 

processen användes hela ordar och inte enskilda orderrader. Detta har antagligen 

påverkat mätningen av leveransprestation till överenskommen tid med kund men 

anses inte ha en påverkat vilket mätetal som var intressant att fördjupa sig i. 

Datainsamlingen har gjort i tre olika etapper av studien, först för att kartlägga 

orderflödet, sedan för att utvärdera orderflödet och identifiera den kritiska processen 

och slutligen för att hitta förbättringspotential till att höja leveranspålitligheten till 

kund. Genom att först kartlägga orderflödet utan att veta vilken del av flödet som 

vidare skulle analyseras medförde stor tidsåtgång och empiri som senare visade sig 

vara onödig för vidare analys. Istället hade en mer övergripande kartläggning kunnat 

utföras med hjälp av färre intervjuer med personal som hade övergripande kunskap 

om orderflödet för att senare fokusera mer på den kritiska processen. Detta hade 

kunnat medföra en djupare analys av den kritiska processen. Dock ansåg det vara 

viktigt för vidare analys att skapa en ingående kunskap om fallföretagets olika 

processer och därför ansågs det nödvändigt att utföra kartläggningen på detta sätt.  

6.3.2 Dataanalys 
SCOR-modellen används för att beskriva alla tillverkande företag genom att länka 

processer, prestationer, praxis och människor. I de fall där SCOR-modellen ansågs 

sakna teori användes kompletterande teorier för att täcka detta kunskapsgap. 

Författarna gjorde inte en litteraturstudie för varje praxis från SCOR-modellen på 

grund av tidsbrist vilket kan ha medfört en bristfällig analys. 

6.3.3 Trovärdighet  
Den ursprungliga planen var att samla empiri från olika källor för att stärka 

begreppsvaliditeten i studien. På grund av bristande dokument till dokumentstudierna 

kunde endast dokumentet som innehöll interna ledtider användas för att stärka 

trovärdigheten i empiri insamlad från andra källor. Resterande dokument tillförde 

istället ny empiri. Två observationer utfördes för att stärka trovärdigheten i 

kartläggningen av orderflödet men endast observationen av färdigvarulagret visade sig 

vara av nytta för vidare analys. För att stärka studiens interna validitet intervjuades 
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flera personer från olika avdelningar på fallföretaget. Denna metod fungerade bra då 

det upplevdes att vissa av personerna som intervjuades inte ville gå in djupt på 

negativa aspekter på den avdelningen. Denna information kunde istället komma fram 

vid intervjuer med personer från andra avdelningar. Gällande studiens externa 

validitet, som berör i vilken grad studien är generaliserbar, har studiens resultat 

presenterats på ett utförligt sätt detta för att andra företag skall kunna använda sig av 

samma resultat. Trots detta anses studien inte ha en hög generaliserbarhet på grund av 

den endast innefattar ett fall.  

Vidare har studiens reliabilitet höjts då sökord, roller som intervjuats, hur beräkningar 

utförts samt hur studien har genomförts har redovisats. Eftersom intervjuerna utfördes 

under en lång tid underlättade inspelning och transkribering när empirin analyserades 

vilket också kunde stärka reliabiliteten. De kartläggande intervjuerna som genomförs 

har utförts med ostrukturerade men fokuserade intervjuer. På grund av detta kan 

studien bli svårare upprepa eftersom följdfrågorna är beroende på de svar som 

respondenterna ger.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer  
SCOR-modellen är framtagen för att möjliggöra en utvärdering av ett företag ur olika 

perspektiv, där pålitlighet i leveranser till kund är ett av dessa. Studien visar att genom 

att applicera SCOR-modellens nyckeltal och sedan bryta ner det till lägre nivåer av 

mätetal är möjligt att urskilja ifall något mätetal är betydligt sämre än andra. Vidare 

kan detta kopplas till ett antal processer där ytterligare analys kan utföras. I denna 

studie användes en avvikelselogg kopplad till de delprocesser som identifierades för 

att ta fram en kritisk process. Analysen av den kritiska processen analyserades mot 

SCOR-modellens praxis och genom dessa kunde den kritiska processen effektiviseras 

med avseende att förbättra pålitligheten i leveranser till kund. Viss kompletterande 

teori har använts då SCOR-modellen inte varit tillräcklig för att hantera alla 

identifierade problemområden och detta är även angivet i SCOR-modellen att det kan 

krävas då den inte täcker implementeringsnivån. Författarna rekommenderar dock inte 

att endast använda nyckeltalet pålitlighet när ett företag ska implementera 

förbättringsåtgärder då detta kan skapa negativa effekter för andra nyckeltal i en 

organisation.  

Genom användandet av SCOR-modellen för att identifiera och ge förbättringsförslag 

till en kritisk process anses studiens syfte att bidra till kunskap om hur SCOR-

modellen kan användas för att identifiera och förbättra en kritisk process i ett 

orderflöde med avseende att höja pålitligheten i leveranser till kund vara uppfyllt.  

6.5 Vidare forskning 
Studien har utformats för att höja pålitligheten i leveranser till kund men har inte tagit 

hänsyn till den påverkan detta har på andra nyckeltal. Vid vidare forskning inom 

ämnet hade det varit intressant att ha med andra nyckeltal ur SCOR-modellen i 

beräkningarna.  

Ett annat intressant vidare forskningsområde vore att inkludera de processer som sker 

innan en order registreras i affärssystemet vilket exempelvis kan vara produkt-

framtagning och konstruktion. Det hade varit av intresse att forska om hur dessa 

processer påverkar andra processer i en organisation, exempelvis inköp och 
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produktion. Ett vidare samarbete mellan produktframtagning och inköp hade 

eventuellt kunnat höja pålitligheten i leveranser till kund. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 1  

 Hur skulle du beskriva din arbetsroll?  

 Hur skulle du beskriva processen från a till b? 

 Hur kommuniceras informationen? 

 Mäts denna process? Hur? 

 Hur väl fungerar denna process idag? Vad fungerar bra och mindre bra? 

Intervjuguide 2 

 Hur mäter ni leveransprecision och hur kan vi få tag i korrekt data? 

 Mäter ni hur ofta ni skickar fel produkter eller fel kvantitet? 

 Mäter ni hur ofta en order skickas till fel ställe? 

 Vad använder ni för dokumentation och hur mäter ni att den är korrekt och 

tillräcklig? 

 Mäter ni hur alla leveranser håller rätt kvalite eller hur mycket reklamationer 

ni får? 

 Mäter ni hur ofta ni fakturerar felaktigt? 

Intervjuguide 3 

 Upplever du att det ofta blir leveransförseningar till färdigvarulagret? 

 Av vilka anledningar blir det försenade inleveranser till färdigvarulagret? 

 Finns det någon gräns för hur långt innan en kundorder ska levereras som du 

ska ha fått information om att göra ett inköp? 

 Om en order läggs innanför denna tidsgräns hur kommuniceras detta? 

 Skiljer sig processen för hur man hnaterar ramordrar och kundordrar? 

 Beskriv hur ni samarbetar med leverantörer 

 Hur jämför ni leverantörer? 

 Mäter ni ifall en leverantör levererar försent? Isåfall hur? 

 Mäter ni ifall en leverantör fakturerar rätt och om det är rätt artiklar som 

levereras? 

 Har ni färdiga varor på färdigvarulagret som köps in via 

beställningspunktsystem? 

 Kan säljare registrera en order på vilken ledtid som helst? 

Intervjuguide 4 

 Vilka kunder lägger du ordrar till? 

 Hur får du reda på att du ska lägga en order? 

 Hur går du tillväga för att lägga en order?  

 Finns det några standarder hur det ska gå till när en order läggs?  

 Vilken ledtid kan du lägga en order inom? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan er och inköp? Vid orderläggning av 

ramorder och kundorder och flyttning av order.  

 Vilken information får du från inköp gällande försening av order eller 

försening av artiklar? 

 Flyttar ni på orderrader när ni får reda på att den blir försenad?  
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 Om inte produkten finns på lager men du vill ha ut den imorgon kan du lägga 

den ordern då? 

 


