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Förord 

 

Uppsatsen (examensarbete 15hp) avslutar tre års studier på 

Ekonomiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Det har varit en lärorik tid med 

engagerade föreläsare och aktiva programansvariga. Vi vill därmed inleda med att tacka 

alla delaktiga i programmet för denna tid. 

 

Vi vill även tacka Mikael Westh, Ronnie Lindberg och Britt-Marie Andersson för den 

möjlighet vi fick att utföra examensarbetet på GLT-Laserstans i Sandviken. Vi kände oss 

välkomna och vi hoppas att vi var till hjälp! Speciellt tack till Stefan Eriksson och Göte 

Olsson som varit aktiva handledare under denna utmanande vetenskapliga process. 

 

Christoffer Svensson och Tobias Matsson 



 

 

 Sammanfattning 

 

Logistik kan bidra till kostnadsbesparingar bland företag vid användning av resurser, 

utöver det så kan en framgångsrik logistik ge företag fördelar när det handlar om att skapa 

värde åt kund. Vid marknadsföring så kan logistik även ha en stor inverkan på hur bra 

slutresultatet blir (Fuller et al., 1993). Hur bra kvalitén är på logistiktjänsterna är därför en 

viktig faktor inom marknadsföring för att skapa kundtillfredsställelse. För att effektivt 

kunna använda logistik som ett hjälpmedel för att få ett konkurrensmässigt övertag så 

krävs det ett samspel mellan företagets marknadsavdelning och de som arbetar med 

logistiska frågor (Mentzer et al., 2004). 

 

Syftet med denna undersökning är att utveckla och testa en modell för analys och 

förbättring av försörjningskedjor med hänsyn till ett supply chain- och 

marknadsperspektiv. Modellen har skapats med stöd av litteraturstudier och empiri i form 

av dokument och intervjuer från företaget, även möten med handledare. Målsättningen är 

att modellen ska vara generellt utformad, vilket gör att andra företag ska kunna använda 

sig av den. Den teori som vi har använt oss av och som återfinns i den teoretiska 

referensramen är främst insamlad via böcker och vetenskapliga artiklar. 

 

GLT-Laserstans är ett företag som befinner sig i Sandviken, de kan beskrivas som en 

legoverksamhet inom plåtindustrin som arbetar mot kundorder. Utöver legoverksamheten 

har de även en egen produktserie av tejphållare som de tillverkar. Dessa tejphållare anses 

som väldigt attraktiva på marknaden och de förekommer i många olika typer av varianter. 

Företaget vill ha hjälp med att undersöka vad de har för sorts kunder, vilka eventuella 

konkurrenter som finns och hur stark produkternas position är på marknaden. 

 

Resultatet av denna undersökning blev till slut en handlingsplan i punktform som 

företaget kan använda sig av vid det kommande förbättringsarbetet. Denna handlingsplan 

består av förbättringsförslag som är framtagna med hjälp av modellen och företaget kan 

sedan välja vilka punkter som man väljer att arbeta vidare med. Modellen applicerades 

med goda resultat vid denna studie.  

 

En slutsats som kan dras är att både logistik och marknadsföring syftar till att skapa värde 

för kund. Det som skiljer de två begreppen åt är de metoder som används för att skapa 

detta värde. Utan ett samspel mellan logistik och marknadsföring kan det vara svårt för 

organisationer att skapa hållbara förändringar.



  

Abstract 

 

Logistics can help companies to make cost savings, besides that, a successful logistics 

can provide a company with benefits when it comes to creating value for the customers. 

Logistics may also have a major impact on how good the end result is going to be 

regarding the creation of a marketing plan (Fuller et al., 1993). The quality of the logistic 

services is an important factor in marketing to be able to create customer satisfaction. To 

effectively use logistics as a resource to gain a competitive advantage, it requires an 

interaction between the marketing department and those who work with logistical issues 

in the company (Mentzer et al., 2004). 

 

The purpose of this study is to develop and test a model for analysis and improvement of 

the supply chain in regard to marketing and supply chain perspective. The model has been 

created with the support of literature studies and empirical data in form of documents and 

interviews from the company, including meetings with supervisors. The model is also 

aimed to be designed in such a way that it is considered as general, which means that 

other companies will be able to use it. The theory that we have used can be found in the 

theoretical framework and it is mainly collected through scientific articles and books. 

 

GLT-Laserstans is a company that is located in Sandviken, Sweden. They can be 

described as a subcontracting company in the steel industry and they are working against 

customer orders. Besides the subcontract operations, the company also has a own product 

line of tape-dispensers that they are producing in house. The tape-dispensers can be 

regarded as very attractive on the market and they occur in many different variants. GLT-

Laserstans wants help to investigate what they have for types of customers, if there is any 

competitors and finally how strong the product are positioned at the market. 

 

The result of this investigation ended with an action plan in point form, which the 

company can use in the upcoming improvements. This action plan consists of 

improvement proposals that are developed by the model and the company can then 

choose what sort of action they want to continue working with. The model was applied 

with good result in this study. 

 

A conclusion is that both logistics and marketing aims to create value for the customer, 

what distinguishes the two concepts are the methods that are used to create this value. 

Without an interaction between logistics and marketing it can be difficult for companies 

to create sustainable changes. 
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Inledning 

Inledande kapitel som beskriver bakgrund och syfte till varför vi skriver denna uppsats. 

Syftet bryts sedan ner i frågeställningar och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Logistik har under de senaste 20 åren utvecklats från enbart planering av lagerhållning 

och transporter till en viktig del av organisationers konkurrensstrategi. Logistikens 

primära mål är att skapa kostnadseffektiva flöden med en kundanpassad syn, därmed att 

skapa värde åt kunden. Logistik har därmed utvecklats till en viktig faktor i samband med 

konkurrenskraft och lönsamhet (Oskarsson et al., 2006). 

 

Enligt Christopher (2011) är supply chain management (SCM) ett bredare koncept än 

logistik, vilket innebär att man försöker skapa försörjningskedjor mellan olika logistiska 

enheter. SCM är byggt på den logistiska ramen för att skapa en gemensam enhet av alla 

delar i en organisation, såväl leverantörer som kunder. Det handlar om att skapa relationer 

och tillit mellan olika delar för att smidigt utbyta information. Mål med SCM är att 

helheten ska vara bättre än summan av alla delar och att alla delar ska tjäna på 

relationerna. Helheten inkluderar även interna relationer som t.ex. mellan logistik och 

marknadsföring. Enligt Kotler (2004) är det svårt för marknadsavdelningar att bedriva 

effektiv och verkningsfull marknadsföring utan relationer med övriga avdelningar inom 

organisationer. 

 

Lunden och Svensson (2005) hävdar att en enkel syn på marknadsföring är att ta reda på 

vad kunderna vill ha för att sedan uppfylla dessa önskningar genom relevanta aktiviteter. 

Det är viktigt att hela organisationer har inblick i sin egen marknadsföring för att kunna 

jobba mot samma mål. Att planera sin marknadsföring innebär att skapa en 

marknadsplan. Hur ska vi arbeta med våra resurser för att skapa maximal effekt vid vår 

marknadsföring? Enligt Fuller et al., (1993) kan logistiska krav som kostnadsbesparingar 

vid användning av resurser påverka marknadsföringens förutsättningar. Logistik skapar 

även förutsättningar för att skräddarsy service för specifika kundsegment. 

 

Mentzer och Williams (2001) framhåller om hur endast förändring inom marknadsföring 

genom pris och produkter oftast ger en tillfällig inverkan på marknaden. För att skapa ett 

hållbart övertag, bör förbättringar även införas på logistiska områden. Logistiktjänster har 
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därmed en betydande roll gentemot hur organisationer skiljer sig mot varandra. Mentzer 

och Williams (2001) skriver även om hur logistiken möter framtida utmaningar i form av 

faktorer som t.ex. längre ledtider på grund av globalisering, ökande transportkostnader 

och varierande regler vid landsgränser. Genom att identifiera specifika kundsegment som 

marknadsavdelningar arbetar med, kan logistiker anpassa sina tjänster mot varierande 

kundkrav. Samspel mellan marknadsavdelning och logistik kan därmed leda till ett 

konkurrensmässigt övertag, dels för att den logistiska servicen är den sista kontakten 

mellan kund och företag. Med tanke på vad litteraturen tar upp, ställer det högre krav på 

verksamheter att skapa relationer både internt och externt för att kunna uppnå 

konkurrensfördel på dagens marknad.  

 

För att undersöka samband och frågeställningar kring SCM och marknadsföring används 

GLT-Laserstans som fallföretag. De vill få hjälp med att utföra en nulägesanalys på en 

etablerad produkt vilket ställer krav på perspektiv från både marknadsföring som SCM. 

Fallföretaget har i nuläget ingen utvecklad kundkontakt eller uppdaterad marknadsplan 

vid försäljning av egen produktserie. De skickar produkter till dem som vill ha dem utan 

krav på varken orderstorlekar eller om köparen är en slutkund eller grossist. Det skapar 

problem när det kommer till prissättning och orderhantering. Den bristfälliga 

kommunikationen skapar även problem i form av stora säkerhetslager på grund av det 

stora produktutbudet. Nulägesanalysen blir den inledande delen av en utvecklad 

analysmodell, vilket eventuellt resulterar i konkreta förbättringsförslag. 

1.2 Syfte 

Att utveckla och testa en modell för analys och förbättring av försörjningskedja med 

hänsyn till ett supply chain- och marknadsperspektiv. 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Vilka analyskategorier behövs för att beskriva ett supply chain perspektiv? 

2. Vilka analyskategorier behövs för att beskriva ett marknadsperspektiv? 

3. Hur kan de två perspektiven vävas samman i en modell för analys och förbättring 

av försörjningskedjor?  
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1.3 Avgränsning 

Med förbättring som är nämnt i syftet så menar vi förslag och inte en förbättrad kedja i 

samband med modellen. Denna modell kommer även vara inriktad mot mindre 

organisationer. 

 

Med marknadsperspektiv menar vi de aspekter som marknadsföringsavdelningar tar 

hänsyn till. Det kan både vara metoder som områden relaterade till nulägesanalyser inom 

marknadsföring. 

 

Med SCM perspektiv menar vi de aspekter som avdelningar inom SCM tar hänsyn till. 

Även det kommer att vara metoder och områden relaterade till nulägesanalyser inom 

SCM. 

 

GLT-Laserstans levererar produkter till hela världen, en avgränsning blir att enbart 

fokusera på Europaverksamheten. Den andra avgränsningen blir att inte gå in i detalj på 

hur produkterna i fråga tillverkas, då de består av för många detaljer. Ett 

materialflödesschema kommer dock att skapas, vilket kan vara viktigt för att förstå 

helheten.  
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2 Metod 

Detta avsnitt beskriver de metoder vi använt oss av. Vad har utförts, hur och även 

varför? Avsnittet avslutas med en kritisk granskning kring våra val av metoder. 

 

2.1 Genomförande 

Arbetet började med att GLT-Laserstans tog kontakt med Högskolan i Gävle för  hjälp i 

form av ett examensarbete. Vi besökte företaget och blev mottagna av deras nya VD som 

förklarade vad de eftersträvade. Det var information om problem, nuläge och 

avgränsningar. Tillsammans med honom försökte vi formulera ett utgångssyfte för att 

sedan utveckla det till en vetenskaplig nivå tillsammans med handledare och examinator. 

Under första besöket på företaget utfördes också ett studiebesök för att se hur 

produktionen fungerade och hur de väljer att lagerhålla sitt material och produkter. 

Utöver studiebesöket bad vi även om att få tillgång till material i form av 

produktbroschyrer och försäljningsrapporter från föregående år för att se bland annat 

vinstmarginal för respektive produkt. När vi fick försäljningsrapporterna kunde vi ta reda 

på vad det var för typer av kunder som köpte de olika produkterna, om de var grossister 

eller slutkunder. Vilket land som de var verksamma i kunde också utvinnas från 

materialet. En avgränsning i det här arbetet blev att enbart fokusera på företag som 

befinner sig i Europa för att hålla oss inom den bestämda tidsramen. 

 

Förutom empiri från det beskrivna företaget är information insamlad från vetenskapliga 

artiklar, böcker och övriga källor på internet. Under andra besöket på GLT-Laserstans 

genomfördes en semistrukturerad intervju som också öppnade upp för en diskussion kring 

det som vi hittills hade kommit fram till. Under intervjun medverkade både vår 

handledare på företaget och produktionschefen. Arbetet efter andra besöket bestod i första 

hand av att sammanställa informationen som diskuterades fram under mötet men också 

skrivandet av den teoretiska referensramen fortsatte. 

 

Insamlad empiri från företaget, litteraturstudier och möten med handledare och 

examinator var bidragande orsaker till att en generell modell kunde skapas. Tanken med 

denna modell är att den ska fungera som ett hjälpmedel för företag att analysera och 

komma fram till förbättringsförslag inom försörjningskedjor. Projektet avslutades med en 

analyserande diskussion och slutsats där modellens tillförlitlighet och användbarhet tas 

upp. 
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2.2 Fallstudie 

Begreppet fallstudie innebär att en undersökning görs på en mindre grupp. Det kan handla 

om att en eller flera individer, en organisation eller en situation undersöks. I vissa fall kan 

exempelvis två organisationer studeras samtidigt. Vid genomförandet av fallstudien är det 

önskvärt att få en så heltäckande informationsbild som möjligt. För att få den här 

heltäckande informationsbilden, är det vanligt att information av olika karaktär samlas in 

(Patel och Davidson, 2011). Om det aktuella fallet är en arbetsplats, är observationer, 

intervjuer och enkätundersökningar vanliga metoder för datainsamling (Bell, 2000;Patel 

och Davidson, 2011). 

2.3 Forskningsmetod 

Enligt Patel och Davidson (2011) kan det vara svårt att avgöra vad som är skillnaden 

mellan en utredning, ett utvecklingsarbete och forskning. Huvudsyftet med att utföra en 

utredning eller forskning är att producera någon form av kunskap. Den kunskap som 

produceras kan ha anknytning till redan befintlig kunskap. Då det primära syftet istället är 

att göra någon slags förändring, så kan ett utvecklingsarbete lämpa sig bättre. Till 

förändringsarbetet används kunskap som redan finns tillgänglig, alltså skapas det ingen 

ny (ibid.) 

 

Forskning kan ses som ett metodiskt sökande för att utöka någon eller fleras kunskaper 

genom att upptäcka information och få insikter som inte anses som särskilt alldagliga. 

Vid genomförandet av ett projekt är systematiken en viktig del. Forskning handlar om att 

lösa problem och få ökade kunskaper inom ett visst område, det ska ses som en 

systematisk metod för göra en undersökning. Planering och noggrannhet får en betydande 

roll vid insamlandet av data under arbetets gång (Bell, 2000). 

 

En forskares arbetsuppgift är att producera kunskap och teorier som ska ge en så riktig 

bild av verkligheten som möjligt. Information och data blir till underlag för själva teorin 

om den specifika del som ska studeras. Forskningsarbetet består av att relatera verklighet 

och teorin till varandra, vilket har blivit ett centralt problem som berör allt vetenskapligt 

arbete. Tre begrepp som forskare kan använda sig av för att hantera detta problem är: 

deduktion, induktion och abduktion (Patel och Davidson, 2011). 
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2.3.1 Deduktiv  

Vid en deduktiv metod så är teorin mer betydande och viktig i jämförelse med den 

induktiva metoden. Teori och förklaringar grundar sig på förenklingar vilket gör att de 

inte kan testas direkt mot verkligheten (Wallén, 1996). Hypoteser härleds sedan från den 

befintliga teorin och prövas empiriskt mot det beskrivna fallet. En fara som finns då 

forskare väljer att använda sig av  deduktiv arbetssätt blir att den valda teorin som 

undersökningen grundar sig på förhindrar att nya intressanta upptäckter görs (Patel och 

Davidson, 2011). 

2.3.2 Induktiv  

En induktiv metod syftar till att skapa mer generella och teoretiska slutsatser från 

materialet av en datainsamling. Här utgår man från verkliga observationer för att med 

hjälp av dessa skapa teorier (Wallén, 1996). Då fallstudier används för att skapa teorier så 

är det en induktiv metod som kommer till användning. Vid en induktiv modell så görs 

nya upptäckter och förståelse skapas istället för att enbart verifiera redan befintlig fakta 

(Merriam, 1994). 

2.3.3 Abduktiv 

Enligt Patel och Davidson (2011) kallas den tredje metoden för att relatera empiri och 

teori för abduktion. Det kan ses som en kombination av både deduktion och induktion. 

Vid ett första steg utgår man från ett specifikt fall för att sedan formulera hypoteser som 

förklarar fallet, detta steg kan likna en induktion.  Det andra steget kan ses som mer 

deduktivt, här testas hypotesen eller teorin på andra fall, vilket gör att den utvecklas för 

att bli mer generell i sin betoning. Om en undersökning sker antingen strikt induktivt eller 

deduktivt, finns risken att det begränsar och låser forskaren i sitt arbetssätt, en abduktiv 

arbetsmodell skapar förutsättningar för att detta inte ska inträffa (ibid.). 

 

Abduktion är inte något som tillämpas schematiskt, utan det kräver ingående kunskap 

från området som ska studeras och erfarenheter från liknande fall. De slutsatser som fås 

av undersökningen behöver inte alltid vara fullt logiska. Praktiska försök kan behöva 

göras för att säkerställa att resultatet är tillförlitligt (Wallén, 1996). 

 

Denna undersökning är inspirerad av en abduktiv forskningsmetod. Detta eftersom 

utgångspunkten är ett specifikt fall eller företag som studeras. Arbetet leder även fram till 

att en generell modell utvecklas som testas i det enskilda fallet. I och med modellens 

generaliserbarhet kan den även prövas på andra fall.  
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2.4 Kvantitativ respektive kvalitativ strategi 

All information som samlas in till ett undersökningsarbete måste på något vis bearbetas 

och systematiseras, för att de frågeställningar som finns ska kunna besvaras. För att 

hantera statistisk data i form av siffror och liknande brukar något som kallas för 

kvantitativa metoder användas. Om det istället är textmaterial som ska bearbetas, är 

kvalitativa metoder mer vanligt förekommande att ta till (Patel och Davidson, 2011). 

Enlingt Holme och Solvang (1997) så har båda metoderna sina starka respektive svaga 

sidor, det viktiga är att välja den metod som på bästa sätt kan besvara forskarnas 

frågeställningar. En metod ska därför inte väljas förrän frågeställningarna är formulerade, 

annars finns risken att friheten går förlorad, när frågeställningar ska väljas på grund av att 

vi har bundit oss till en specifik metod (ibid.). 

2.4.1 Kvantitativ 

Statistik som är en vetenskap i sig kan bearbetas med en kvantitativ metod. Statistik är 

vanligt förekommande i utredningsarbeten och ses som ett verktyg för att beskriva, 

bearbeta och analysera information. Det finns två olika typer av statistik, 

hypotesprövande och deskriptiv statistik. Vid den deskriptiva statistiken ges en 

beskrivning av det insamlade materialet i form av siffror. Den hypotesprövande 

statistiken används istället för att pröva statistiska hypoteser (Patel och Davidson, 2011). 

 

Istället för kvalitativa studier som präglas av flexibilitet, menar Holme och Solvang 

(1997) att kvantitativa undersökningar kännetecknas av strukturering. Här är upplägget 

mer strukturerat, vilket gör att det inte bara att ändra på frågeställningar och liknande hur 

som helst under studiens gång. Planen för hur information ska insamlas till 

undersökningen ska följas utan avvikelser. Till skillnad från kvalitativa studier där 

intervjuer och observationer sker ostrukturerat, är det mer systematiska och strukturerade 

intervjuer som är aktuella vid en kvantitativ undersökning. Ofta är det enkäter med 

bestämda svarsalternativ och frågor som kommer i en viss följd som gäller. Fördelen och 

styrkan med denna typ av metod är att den möjliggör generalisering beroende på  sättet 

som informationen insamlas. Nackdelen blir att det inte finns någon garanti för att 

informationen är tillförlitlig och relevant i förhållande till de frågeställningar som 

forskarna har valt (ibid.). 
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2.4.2 Kvalitativ 

En kvalitativ undersökning kännetecknas av flexibilitet. Upplägget kan med andra ord 

behöva ändras under projektets gång. Det kan handla om att frågeställningar måste 

korrigeras eller möjligtvis läggas till eller tas bort. Då är det bara att utföra detta. Vid en 

kvalitativ studie är ostrukturerade eller osystematiska intervjuer och observationer 

vanliga. Frågorna och svarsalternativen är alltså inte fasta på något vis, vilket lämnar 

utrymme för den person som blir intervjuad att förmedla sina idéer och formulera egna 

svar. Något som också är typiskt för en kvalitativ metod, är att forskare samlar på sig 

rikligt med data och går på djupet inom de områden som studeras (Holme och Solvang, 

1997). 

 

Den kvalitativa metoden är väldigt tidskrävande, då textmaterialet som bearbetas i form 

av intervjuer, observationer, böcker och artiklar kan vara omfattande. Något som kan vara 

bra att göra vid en kvalitativ studie är löpande analyser av det material som samlas in, 

detta kan främja tankeverksamheten och ge idéer om hur arbetet ska fortlöpa. Detta 

tillvägagångssätt kan vara något som skiljer sig mot den kvantitativa metoden, där brukar 

bearbetning av material ske först när all data är insamlat (Patel och Davidson, 2011). 

 

Valet av strategi för denna studie blev den kvalitativa metoden. Anledningen till det 

beslutet var att nästan all data är tagen från textmaterial av olika slag. Till textmaterial 

inräknas vetenskapliga artiklar, böcker, studiebesök och dokument från det beskrivna 

fallet. Utöver det så har semistrukturerade intervjuer genomförts och omstruktureringar 

har gjort gällande rapportens utformning under studiens gång. Enligt Holme och Solvang 

(1997) är det vanligt förekommande vid en kvalitativ undersökning att upplägget ändras 

och intervjuer har en tendens att vara åt det ostrukturerade hållet. 
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2.5 Val av metoder för datainsamling 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Enligt Bell (2000) finns det två olika typer av källor som samlas in under ett projekt. Dels 

är det primärkällor men också sekundärkällor. 

 

Primärdata 

 

Till primärkällor hör förstahandsrapporteringar och ögonvittnesskildringar (Patel och 

Davidson, 2011). En primärkälla kan också vara ett dokument eller litteratur som fås 

under ett projekts gång, det kan vara exempelvis ett protokoll från ett sammanträde.  

Därför kan en primärkälla ses som ett underlag som läsaren själv måste analysera. 

Fulltext i form av böcker, rapporter och artiklar räknas också som primära källor (Bell, 

2000). 

 

Sekundärdata 

 

En sekundärkälla kan ses som en tolkning av något som har ägt rum tidigare och dessa 

källor kan användas för att hitta primärkällor. Sekundärkällorna kan användas för att få 

mer förståelse inom ett särskilt ämne innan arbetet kan fortsätta med att samla på sig 

primära källor. Till sekundärkällorna räknas bibliografier, kataloger och resuméer. (Bell, 

2000). 

 

2.5.2 Litteraturstudier 

Denna rapport har skrivits med hjälp av både primärdata från semistrukturerade 

intervjuer, studiebesök och dokument från företaget, men det har även använts 

vetenskapliga artiklar och böcker. Den teoretiska referensramen har sin huvudsakliga 

grund från vetenskapliga artiklar och böcker, medan rapportens analysdel byggs upp av 

empiri från företaget och med stöd av primärdata i form av böcker och vetenskapliga 

artiklar. Endast relevant litteratur för det aktuella ämnet har använts i den teoretiska 

referensramen för att vi ska ha möjlighet att utföra studien. Tanken med den teoretiska 

referensramen är att den ska fungera som ett stöd, när en modell för analys och 

förbättring tas fram. 
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Google scholar har använts som databas för att leta efter vetenskapliga artiklar till 

rapporten , där vanliga nyckelord för sökningen har varit: marknadsplan, logistik, 

leverantörsrelationer, kundrelationer, kundanpassad logistik, segmentering och visibilitet. 

Annan litteratur som exempelvis böcker har lånats på högskolans bibliotek. 

2.5.3 Intervjuer 

Då forskare vill ta reda på åsikter, uppfattningar eller annat tyckande hos en grupp 

människor, kan intervjuer användas (Denscombe, 2009; Ejvegård, 2003). Intervjuer är en 

vanligt förekommande metod för att samla information till undersökningar eller uppsatser 

(Ejvegård, 2003).  

 

Den vanligaste formen av intervjuer är sådan som sker personer sinsemellan, alltså att 

intervjuaren personligen träffar intervjupersonen. Intervjuer behöver dock inte ske genom 

ett personligt möte, de kan även ske med hjälp av ett telefonsamtal. Innan själva intervjun 

äger rum är det en förutsättning att det finns ett klargjort syfte till varför intervjun bör 

genomföras. Under själva intervjun är det viktigt att personen som intervjuar visar 

intresse och förståelse för det som respondenten har att säga. När intervjuer används för 

att samla information är det viktigt att ta hänsyn till  frågornas grad av strukturering och 

standardisering. Med standardisering menas hur stort ansvar som ges till den person som 

utför intervjun när det gäller frågornas utformning och i vilken ordning de ställs. 

Strukturering handlar istället om i vilken utsträckning som frågorna kan tolkas fritt från 

den intervjuades sida (Patel och Davidson, 2011). 

 

Utifrån intervjuns strukturering och standardisering så kan de delas in i tre olika grupper, 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

 

Strukturerade intervjuer 

 

Enligt Denscombe (2009) är dessa typer av intervjuer som de låter, väldigt strukturerade i 

sitt utformande. Här är frågorna på förhand bestämda och den person som intervjuas har 

begränsade svarsmöjligheter. Oberoende av hur många som intervjuas är frågorna 

identiska i sitt utformande. I och med att svarsalternativen är begränsade så underlättar 

det själva efterarbetet med att sammanställa informationen. Den strukturerade 

intervjuformen lämpar sig bra då forskare vill samla in en stor mängd information från 

många olika respondenter och då kvantitativ data är av intresse (ibid.) 
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Semistrukturerade intervjuer 

 

Denna intervjuform hamnar under kategorin kvalitativa intervjuer (Patel och Davidson, 

2011). Här förekommer en låg grad av strukturering vilket betyder att respondenten ges 

ett stort utrymme till att formulera och utveckla sina svar. Vid en semistrukturerad 

intervju så kan forskaren förbereda speciella områden som intervjun ska handla om, men 

sedan är det i princip fritt fram för den som blir intervjuad att utforma svaren själv. Här 

behöver inte frågorna komma i någon särskild ordning heller (Denscombe, 2009; Patel 

och Davidson, 2011).  

 

För att en kvalitativ intervju ska bli lyckad så kan det behövas att intervjuaren hjälper 

respondenten på så vis att ett betydelsefullt resonemang byggs upp och att det finns en 

röd tråd genom intervjun (Patel och Davidson, 2011). 

 

 

Ostrukturerade intervjuer 

 

Denscombe (2009) hävdar att i jämförelse med semistrukturerade intervjuer så har den 

intervjuade ytterligare utrymme för sina tankegångar vid en ostrukturerad intervju. Vid 

dessa typer av intervjuer är forskarens uppgift att välja och introducera ett område och 

sedan ingripa så lite som möjligt. Istället har den intervjuade möjligheten att verkligen 

utveckla sina tankegångar och få sina idéer framförda. Ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer kan ibland vara svåra att skilja på, då de har sina likheter 

med varandra, ofta blir det så att intervjun balanserar mellan de två intervjutyperna (ibid.) 

 

I denna undersökning har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. En av 

anledningarna till detta är att det inte har funnits något särskilt behov av att ha allt för 

strukturerat med fastställda frågor som måste ställas i en viss ordning. Det är tre personer 

som har intervjuats och det är: kundansvarig, en från ledningsgruppen och företagets VD.  

Innan själva intervjuerna ägde rum, hade särskilda områden valts ut som var av intresse 

att samtala kring. Områden som var aktuella i det här fallet och som det samtalades om 

var, standardisering gällande tejphållarnas handtag, emballage av produkter, utbud hos 

konkurrenterna, lokalisering av kunder och ABC-analys. Det fanns även några frågor som 

var av intresse att få svar på, men dessa var inte tvungna att ställas i någon speciell 

ordning eller liknande. 
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2.5.4 Urval 

Vid intervjuer är det viktigt att göra ett urval när det gäller den eller de personer som ska 

medverka vid intervjun. Urvalet kan vara en så pass viktig faktor att det blir avgörande 

för undersökningens utfall. Undersökningen kan bli missvisande eller oanvändbar i 

förhållande till det syfte som fanns, om fel personer väljs vid ett urval. Urvalet vid en 

undersökning eller fallstudie ska inte ske slumpmässigt eller tillfälligt. Det ska finnas en 

systematik med särskilda kriterier som är definierade både strategiskt och teoretiskt 

(Holme och Solvang, 1997).  

 

I det här fallet valdes företagets VD, kundansvarig och en representant från 

ledningsgruppen som intervjupersoner för att ha möjligheten att få svar på de frågor och 

funderingar som var av intresse att få besvarade. Tack vare respondenternas erfarenheter 

och kunnande så var det lätt att skapa sig en heltäckande bild av situationen. De delade 

även med sig av värdefull information som var till hjälp för att leda arbetet framåt och i 

rätt riktning. 

2.5.5 Observationer 

En observation är en primär informationskälla då det gäller en fallstudie. Deltagande 

observation råder när information insamlas från just en observation. En deltagande 

observation kan ske ute i en produktion eller i andra processer. En vanlig företeelse är att 

man försöker kombinera både observationer med intervjuer för att få en så heltäckande 

bild som möjligt av situationen. Att använda sig av deltagande observationer för att samla 

in data kan ibland ifrågasättas, detta för att människan ofta har en subjektiv bild vilket gör 

att observationen blir otillförlitlig. Därför ställs höga krav på den eller de personer som 

utför observationerna och det är genom träning som färdigheter fås (Merriam, 1994).  

 

Det är viktigt under en observation att göra anteckningar då människan ofta har en 

tendens att glömma saker och ting. Det måste helt enkelt säkerställas att det som 

observeras också dokumenteras, annars finns risken att undersökningen förlorar sitt värde 

(Holme och Solvang, 1997). Att göra så kallade fältanteckningar kan underlätta för att 

skapa en bild av situationen. Det kan handla om interna samtal, personer, händelser eller 

särskilda handlingar som gjorts (Merriam, 1994; Holme och Solvang, 1997). Något som 

är viktigt är att anteckningarna blir så konkreta som möjligt, dock behöver de inte vara 

fullständigt beskrivande (Holme och Solvang, 1997). 
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Merriam (1994) hävdar att, vad som ska observeras beror lite på hur strukturerad 

observatören har tänkt att vara. En liknelse med intervjuer är att det finns strukturerade 

intervjuer och det finns ostrukturerade, detsamma gäller vid observationer. Något som 

också styr vad som ska observeras är de frågeställningar som finns. Däremot går det inte 

att bestämma i förväg var fokuset på observationen ska ligga eller när den ska avslutas 

(ibid.) 

 

I denna studie har observationerna mer liknat studiebesök än riktiga observationer som 

beskrivs här ovan och de har varit mer åt det ostrukturerade hållet. Man kan säga att 

observationerna i den här undersökningen inte uppfyller de kriterier som finns för att de 

ska klassas som riktiga observationer. Den primära informationen har samlats från källor 

i form av övriga dokument från företaget och semistrukturerade intervjuer. Det som har 

studerats är själva produktionen och hur den fungerar,  vilka maskiner som används för 

att skapa alla plåtdetaljer och hur tejphållarna till slut sätts samman till en enhet. Något 

som också har observerats är hur material och produkter lagerhålls. Som ett hjälpmedel 

under studiebesöken har fältanteckningar gjorts för att få en så korrekt bild som möjligt 

av det som studerats.  

2.6 Kvalitetssäkring 

Bell (2000) menar att det är viktigt att det alltid sker en kritiskt granskning av den 

insamlade informationen, oavsett vilken metod som används vid själva insamlandet. 

Syftet med denna kvalitetssäkring är att avgöra hur tillförlitligt (reliabilitet) och giltigt 

(validitet) materialet är som fås fram. Reliabilitet och validitet hör ihop och är 

sammankopplade på ett sätt som gör det svårt  att enbart koncentrera sig på det ena 

begreppet och utesluta det andra (ibid.) 

2.6.1 Reliabilitet 

Enligt både Patel och Davidson (2011) och Bell (2000) så är reliabilitet ett mått på i 

vilken utsträckning som ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen, 

förutsatt att omständigheterna är lika. 

 

Då det inte finns möjlighet att mäta reliabiliteten på ett godtyckligt sätt, måste andra 

vägar hittas för att försäkra oss om att undersökningen är tillförlitlig ändå. Om det 

förekommer observationer och strukturerade intervjuer vid insamlandet av data, blir 

undersökningens tillförlitlighet till stor del förknippad med observatörens och 

intervjuarens förmåga. Reliabiliteten kan ökas eller kontrolleras genom att två personer 
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utför samma observationer eller att två personer medverkar vid intervjuerna och 

antecknar parallellt för att tillförlitligheten ska bli bättre (Patel och Davidson, 2011).  

 

För att öka reliabiliteten i denna rapport har båda studenterna medverkat under de 

studiebesök och intervjuer som gjorts. Utöver det har flera olika litteraturkällor använts 

inom samma område för att öka tillförlitligheten. Genom att använda sig av flera källor 

som beskriver samma företeelse, kan eventuella misstolkningar undvikas och på så vis 

ökar rapportens tillförlitlighet. Respondenterna har även haft möjlighet att kontrollera 

intervjumaterial och anteckningar för att se att informationen är korrekt och tolkad på rätt 

sätt. 

2.6.2 Validitet  

En fråga som inte är reliabel saknar även validitet, men skulle reliabiliteten istället vara 

hög så finns det inget som säger att validiteten också är hög (Bell, 2000; Patel och 

Davidson, 2011). Giltighet eller validitet är ett relativt komplicerat begrepp som är ett 

mått på om en viss fråga beskriver eller mäter det som man vill att den ska mäta eller 

beskriva. En fråga exempelvis kan ge samma svar eller nästintill samma svar vid olika 

tillfällen, men det betyder inte att den mäter det som är avsett att mätas. Att konkret mäta 

validiteten kan vara en mycket komplicerad process, därför görs det sällan i mindre 

projekt där inget behov av djupare insikter kring de tekniska aspekterna av validitet finns 

(Bell, 2000). 

 

För att säkerställa en god validitet eller giltighet i denna undersökning finns det ett tydligt 

syfte med arbetet och frågeställningar som går att besvara. Dessa aspekter är till hjälp för 

att se att arbetet går framåt och att vi håller oss inom de uppsatta ramarna.  

2.6.3 Triangulering 

Information eller data som samlas till en studie kan hämtas med hjälp av olika metoder, 

exempelvis observationer, intervjuer eller dokument. För att få en tydlig och rättvis bild 

vägs informationen samman i den blivande analysen (Patel och Davidson, 2011). 

 

Enligt Bell (2000) är tiden den faktor som kommer att begränsa i vilken utsträckning som 

de framtagna resultaten kan kontrolleras. Då det görs en större undersökning eller studie, 

eftersträvas ofta att flera olika metoder används för att samla information. Triangulering 

kan definieras som att man kontrollerar existensen av en viss företeelse och 

trovärdigheten i vad olika personer säger genom att samla in data från flera olika källor 
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och därefter jämföra dem mot varandra. Syftet med att göra en triangulering är att få en så 

balanserad och fullständig studie som det bara går (ibid.) 

 

Information för den här fallstudien är hämtad från flera olika källor med hjälp av olika 

metoder. Då data kommer från litteraturstudier i form av vetenskapliga artiklar och 

böcker, har flera olika källor valts ut som beskriver någorlunda samma sak för att 

säkerställa att informationen har en god tillförlitlighet. Semistrukturerade intervjuer och 

studiebesök är två andra metoder som använts för att samla in data. Dessa två metoder har 

varit minst lika viktiga som de förstnämnda, då de har tillhandahållit oss med nödvändig 

information från företaget. Vi anser att rapporten har en bra balans när det kommer till 

hur information har insamlats och vilka metoder som har använts. 

2.6.4 Generaliserbarhet 

Ett krav på vetenskapliga undersökningar är att de ska vara generaliserbara. Ofta när det 

gäller generaliserbarhet pratas det om två olika typer, teoretisk och empirisk 

generaliserbarhet. Med teoretisk generaliserbarhet menas att samma händelse i en annan 

miljö ska agera likadant, detta förutsätter att omgivningsvariablerna är desamma, bara att 

värdena på dessa variabler kan variera. Den empiriska generaliserbarheten är något som 

påverkas om verkliga förhållanden finns i det undersökta materialet, i en datainsamling 

eller vid experiment som begränsar räckvidden på de framtagna resultaten. Uppskalning 

är en typ av generaliserbarhetsproblem. Bara för att en företeelse fungerar under ett 

experiment eller som prototyp, betyder inte att det fungerar som fullskala i en verklig 

process (Wallén, 1996). 

 

Målsättningen med denna uppsats blir att skapa en generell användbar analysmodell, som 

berör SCM och marknadsföring. Det är viktigt att notera hur svårt det är att skapa en 

modell som fungerar i alla situationer, därför kan vi enbart försöka eftersträva en hög 

grad av generalitet. För att styrka detta har vi i samband med denna studie använt oss av 

testade bekräftade teorier som inte är bundna till specifika branscher. Vi har även testat 

modellen på ett fallföretag med bra resultat, vilket gav indikationer på att modellen bör 

vara användbar vid tillämpning på andra fall. 

2.7 Etik 

Vid ett forskningsarbete så finns det ett nära samband mellan krav på god kvalité och 

etik. Etik handlar dels om att en undersökning inte får vara en bidragande orsak till att 

någon kommer till skada eller att en persons integritet rubbas. För att undvika dessa 
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problem måste både forskningen och själva undersökningen hålla en hög kvalité. En mer 

vanligt förekommande aspekt när det kommer till etik, handlar om det material som 

samlats in till undersökningen. Fusk är såklart något som inte tolereras, därför är det 

viktigt att det insamlade materialet används och bearbetas korrekt och att det speglar 

verkligheten. Med andra ord måste forskningen följa de vetenskapliga regler som finns. 

Det måste redovisas på ett tydligt sätt vad som är andras insatser men också ens egna 

(Wallén, 1996). 

 

Merriam (1994) menar att etiska frågor blir aktuella vid två tillfällen under en kvalitativ 

undersökning och det är vid själva insamlandet av data och sedan är det när resultatet 

publiceras. Både observationer och intervjuer är två vanliga metoder för att insamla data, 

de kan dock medföra särskilda etiska problem. Personen som intervjuar kan ställa frågor 

som är irrelevanta på grund av att man inte har klargjort var intervjun ska handla om från 

första början. Intervjupersonen kan också känna sig tvungen att svara på en viss fråga, 

fastän han eller hon inte vill eller kan svaret (ibid.) 

 

Etikens betydelse i den här undersökningen har handlat om att se till så att det insamlade 

textmaterialet har tolkats och omformulerats på ett sådant vis att det kan anses som 

rättvisande mot verkligheten. För att inte offentliggöra uppgifter som kan vara känsliga 

för fallföretaget har viss information gjorts konfidentiell, denna information innefattar 

bland annat priser, artikelnummer och kundkoder.  

2.8 Kritisk granskning av metod 

För det här arbetet valdes en metod som har abduktiva inslag, alltså att empiri från 

fallföretaget men också vetenskaplig teori i form av böcker och artiklar har använts och 

satts i relation till varandra. Denna undersökning hade inte varit genomförbar om den 

enbart hade grundat sig helt på en deduktiv eller en helt induktiv metod. Det är som Patel 

och Davidson (2011) menar, om en studie görs helt deduktivt respektive helt induktivt, 

finns risken att forskarna blir låsta i sitt arbetssätt och har svårt att komma vidare i 

forskningen. 

 

Denna undersökning bygger på en kvalitativ forskningsstrategi, eftersom det är främst 

textmaterial som har hanterats. Data för empirin har samlats in genom studiebesök, 

semistrukturerade intervjuer och dokument från företaget, medan textmaterial för den 

teoretiska referensramen kommer från vetenskapliga artiklar och böcker. Den kvalitativa 

forskningsstrategin kändes därför mer lämplig att arbeta efter. Holme och Solvang (1997) 
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menar att ostrukturerade intervjuer är vanligt förekommande vid denna typ av 

forskningsstrategi och att frågeställningar och struktur på rapporten kan korrigeras under 

studiens gång. Det som nämns ovan är något som stämmer bra in med vår undersökning, 

just rapportens struktur är något som har diskuterats fram och tillbaka och därefter 

ändrats. Eftersom studien blev väldigt omfattande, är det många olika typer av områden 

som har studerats och på vis har rapporten blivit omstrukturerad ett antal gånger.  

 

I arbetet gjordes det semistrukturerade intervjuer då syftet var att skapa ett samtal med de 

intervjuade snarare än att få förutbestämda svar. Något som inte utfördes men som skulle 

varit intressant och förmodligen givande, hade varit om vi intervjuat det beskrivna 

företagets största kund här i Sverige. Informationen som skulle genererats därifrån hade 

varit spännande att analysera för att se hur det hade bidragit. 

 

Den framtagna modellen har enbart testats på GLT-Laserstans och deras verksamhet. Vi 

eftersträvar att modellen ska vara generell i sin utformning, vilket betyder att andra 

företag ska kunna tillämpa och använda den vid sitt förändringsarbete. I teorin finns 

tydliga beskrivningar för hur modellen fungerar och hur den används, men i praktiken så 

kan vi inte med all säkerhet säga att vilket företag som helst kan tillämpa den. Om tiden 

inte hade varit en hindrande faktor hade det varit bra om modellen hade testats på 

ytterligare fallstudier. 

 

Något som också är viktigt att notera gällande modellen, är att den inte är fullständigt 

utformad. Att inkludera alla områden inom båda perspektiven skulle resultera i en allt för 

omfattande studie. Vi har prioriterat de områden inom supply chain management och 

marknadsföring som ansetts som relevanta för den här fallstudien. Däremot så tror vi att 

problem inom de områden som valts är vanligt förekommande bland andra företag och att 

de kan ha liknande problem som fallföretaget. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel kommer innehålla sammanfattad teori från vetenskapliga artiklar och 

böcker. Materialet kommer sedan användas vid analys mot fallstudie och skapande av 

analysmodell. 

 

 

Fig. 1 visar fördelningen av teori under denna rubrik. Teoretisk referensram inleds med 

teori kring logistik som sedan övergår till Supply Chain Management. Områden som blir 

belysta inom SCM är 4r, the bullwhip effect, leverantörsrelationer, komplexitet, 

konkurrerande nätverk, Demand Chain, Lean etc. Marknadsföring innehåller sedan teori 

om hur man skapar en marknadsplan, även grundläggande fakta om marknadsföring. Den 

teoretiska referensramen avslutas med teori kring kunder och hur de binder ihop 

marknadsföring och logistik (SCM). 

 

 

Figur 1 – Fördelning av teori i teoretisk referensram (Egen bild) 
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3.1 Logistik 

Logistik har alltid funnits med i den mänskliga historien i t.ex. form av krigsföring. 

Rommel, som var en välkänd general i den tyska armén, sa en gång:  

 
”…before the fighting proper, the battle is won or lost by the quartermasters” 

 

Citatet indikerar att hantering av resurser är minst lika viktigt som resurserna i fråga. 

Generaler och marskalkar förstod detta tidigt, trots denna kunskap har översättningen av 

logistikens betydelse tagit fram tills 1900 talet för organisationer att förstå (Christopher, 

2011).  

 

Enligt Oskarsson et al., (2006) så är logistikens primära mål att skapa kostnadseffektiva 

flöden med en kundanpassad syn, därav att skapa värde åt kunden. Logistik har utvecklats 

till en viktig faktor i samband med konkurrenskraft och lönsamhet. 

 

3.1.1 Analys av nuläget 

En grund till hur väl man kan genomföra förändringar är att veta sitt nuläge. Kan man inte 

beskriva sitt nuläge, är det inte möjligt att avgöra ifall en förändring verkligen är en 

förbättring för en organisation. Det första steget i en nulägesbeskrivning är att kartlägga 

sitt material och informationsflöde, dels för att få en överblick på sina aktiviteter och även 

se, vilka personer som är inblandade (Ibid.). Se fig. 2 nedan för symboler i samband med 

flödeskartläggning. 

 

Figur 2 - Symboler för flödeskartläggning (Oskarsson et al., 2006) 
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En kartläggning av olika flöden kan göras på en mängd olika sätt. Det kan dock vara 

onödigt att göra det för avancerat. Målet med en kartläggning är att skapa en tydlig bild 

på hur nuläget ser ut, det kan göras med standardiserade figurer. För förädlande 

operationer kan man använda cirklar eller rektanglar, för alla lagerpunkter använder man 

trianglar. Fig. 3 nedan visar exempel på en flödeskartläggning som tar med både 

information och materialflöde (Ibid.):  

 

Figur 3 - Information och Materialflödesschema (Oskarsson et al., 2006) 

 

När den översiktliga kartläggningen är klar så kan man välja att förfina de områden som 

är av störst intresse, nyckeltalen inom flödet brukar avgöra. Man bryter sedan när den 

valde delen av flödet för att skapa en ny detaljerad kartläggning över den specifika 

processen (Ibid.). 

 

Flödesrelaterade nyckeltal 

 

Enligt Oskarsson et al., (2006) är det är viktigt att mäta sina kostnader i samband med 

kartläggning, det är dock svårt att veta vilka som är relevanta vid analys. De logistiska 

nyckeltalen kan delas in i tre olika områden; kapitalbindning, tid och servicerelaterade 

nyckeltal. Nedan presenteras ett urval av nyckeltal: 

 

Medellagernivå (MLN) – säkerhetslager + orderkvantitet/2, den genomsnittliga 

lagernivån under specificerad tidsperiod. 

Medellagervärde (MLV) – produktvärdet x (säkerhetslager + orderkvantitet/2) värdet av 

det genomsnittliga lagret. 

Produktvärdet – inköp + nedlagt arbete i kostnader, det beror helt på var i flödet 

produkten befinner sig. 
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Produkter i Arbete (PIA) – Medel PIA nivå bestäms genom efterfrågan under en 

tidsperiod (D) x Genomloppstiden (GLT). Även fast produkter i arbete inte ligger på 

lagerhyllorna så är det kapitalbindning.  

Ledtid – Tiden från order till mottagande hos kund är ett exempel på ledtid. Det kan även 

vara tider för enskilda processer som transporter. 

Genomloppstid (GLT) – Den tid det tar för en produkt eller ett ärende att ta sig genom ett 

specifikt flöde. En ledtid kan byggas upp av flera GLT, även tvärtom. GLT = 

Mellanlagernivå (MLN) / Efterfrågan (D) (antal) 

Lageromsättningshastighet (LOH) – Efterfrågan (D) (antal) / mellanlagernivå (MLN), hur 

ofta en organisation byter ut sitt lager under en specificerad period. 

Lagertillgänglighet (%) - (antal levererade orderrader/ totalt antal orderrader) x 100, de 

beskriver hur stor andel som finns tillgängligt i lager då kunden beställer. 

Leveranspålitlighet (%) – (antal leveranser i tid/totalt antal leveranser) x 100, den 

tillförlitlighet som en organisation visar med sina leveranstider till kund. 

Leveranssäkerhet (%) – (antal kompletta felfria leveranser/totalt antal leveranser) x 100, 

mått på rätt mängd, rätt saker och kvalité vid leverans. 

 

3.1.2 Sambandet mellan kapitalbindning och lönsamhet 

Material som lagerhålls i förråd eller i färdigvarulager binder kapital, vilken kostnad 

kallas för kapitalbindning. Produkter i arbete (PIA) binder också kapital. Hur stor 

kapitalbindningens kostnad blir beror i huvudsak på finansieringen av de inköpta varorna. 

Sedan tillkommer diverse kostnader för bland annat lageryta, försäkringar, personal och 

materialhanteringsutrustning. Kapitalbindning ökar i takt med att produkten går genom 

produktionen i och med att olika resurser i form av maskiner och personal används, vilket 

kostar. En produkts maximala kapitalbindning nås då den ligger som slutprodukt i ett 

lager eller vid en direktleverans till kund. Då produktion sker mot kundorder, binds 

kapital i förråd och i PIA under själva produktionsfasen. Halvfabrikatslager tillkommer 

vid montering mot kundorder är aktuellt. Produkter som tillverkas mot lager har även ett 

färdigvarulager innan leverans till kund sker. Ibland kan en hög lagertillgänglighet vara 

intressant för att kunna leverera produkter snabbt till kund, nackdelen är att en hög 

lagertillgänglighet ger en högre kapitalbindning. En kort leveranstid kan fås parallellt 

med en låg kapitalbindning då produktion sker mot kundorder. Tillverkningskostnaden 

per produkt ökar dock eftersom korta ledtider ställer krav på att det finns en viss 

överkapacitet (Olhager, 2010). 
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Målet för nästintill alla företag är att öka lönsamheten och även behålla den. Avkastning 

är det mått som oftast används för att räkna ut lönsamheten och det kan mätas på olika 

sätt, dels räntabilitet på totalt kapital. Formeln för räntabilitet på totalt kapital eller som 

det heter på engelska, return on assets (ROA) visas nedan (Lumsden, 2006). 

 

I företagets resultaträkning så framgår lönsamheten på ett tydligt sätt. Vinsten är de 

måttet som anses vara det enskilt viktigaste och det fås genom att räkna ut differensen 

mellan intäkter och kostnader. En utveckling av räntabilitet på totalt kapital (ROA) ger 

följande (Lumsden, 2006):  

 

 

 

 

Det finns därför tre metoder för att förbättra lönsamheten. Först och främst så kan 

kostnader minskas, även kallat kostnadsrationalisering. Sedan kan lönsamheten ökas 

genom ökade intäkter, intäktsgenerering. Sist men inte minst genom att minska kapitalet 

som finns bundet i form av lager, kapitalrationalisering. Den optimala metoden för att öka 

lönsamheten är att arbeta med alla tre tillvägagångssätten. Kapitalomsättningshastighet 

och de intäktsskapande åtgärderna är lika viktiga som de kostnadsbesparande åtgärderna 

är för att skapa en bra lönsamhet i ett företag. Det finns egentligen två sätt att öka 

kapitalomsättningshastigheten. Det ena sättet går ut på att öka omsättningen utan att mer 

kapital tillförs i verksamheten. Här kan ett viktigt mål vara att minska lagerhållningen, 

som är en del av det totala kapitalet. Ett annat sätt för ett företag att förbättra lönsamheten 

är att placera om frigjort kapital i någon annan typ av vinstgivande investering, denna 

investering kan gälla ny tillverkning (Lumsden, 2006). 

 

3.1.3 Inköp – standardisering 

Inköp är ett område inom logistiken som har ökat avsevärt i betydelse de senaste 20 åren. 

Outsourcing är ett begrepp som betyder att en organisation överlåter delar av sin 

tillverkning till leverantörer för att kunna fokusera på kärnkompetens. Det resulterar i att 

en stor andel av företags totala kostnader går till att betala leverantörer, närmare 50 %. 

Det påverkar i sin tur den strategiska synen på inköp och kräver mer kompetens hos 

inköparna. Det har även börjat bli vanligt att inköpare koordinerar samarbete mellan 

organisation och leverantör i form av produktutveckling. Ibland det viktigaste av allt är 
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dock att hitta leverantörer som klarar av organisationens krav inom lagernivåer, ledtider 

och flexibilitet (Oskarsson et al., 2006). 

 

Hur effektivt ett företag bedriver sin logistik är relaterat till hur materialförsörjning in till 

företaget fungerar. Förekommer det en viss osäkerhet från leverantörer, är det vanligt att 

företag garderar sig i form av säkerhetslager. Det medför tre viktiga områden som 

inköpare bör arbeta med; standardisering, val av leverantör och avtalsslut.    

Standardisering innebär att inköpare kan medverka redan i produktutvecklingsprocessen 

för att välja standardiserat material och komponenter. Det medför att man kan köpa färre 

olika produkter men av större volymer. Fördelar som kan hämtas är dels minskad 

administration samt lägre lagernivåer. Lagernivåer minskas drastiskt i samband med 

variantstandardisering. När det gäller val av leverantör bör inköpare granska alla 

logistiska aspekter de kan erbjuda som ex. ledtid, lagertillgänglighet och 

leveranspålitlighet. Det slutna avtalet ska sedan inkludera logistikaspekterna så att de inte 

kan förekomma framtida missuppfattningar (Oskarsson et al., 2006). 

 

3.1.4 Kundorderpunkt (KOP) 

Ohlager (2010) betonar att förhållandet mellan genomloppstid (GLT) och leveranstid är 

det som avgör ifall organisationer kan invänta kundorder innan produktion eller om de 

måste arbeta mot prognoser (bygga lager). Krav på leveranstider kommer de flesta fall 

från marknaden. Se formler nedan: 

 

 Bestämd leveranstid > (GLT) = Arbeta mot efterfrågan 

 Bestämd leveranstid < (GLT) = Arbeta mot prognoser (lagerhållning) 

 

Det finns även kombinerade situationer där vissa delar av produktionen kan utföras mot 

efterfrågan, medan andra delar lagerhålls. Det handlar om att arbeta mot olika 

kundorderpunkter (KOP). KOP svarar mot den position i förädlingskedjan som en order 

kopplas till en specifik artikel. Ligger KOP tidigt i flödet så arbetar verksamheten mot 

kundorder medan vid senare placering mot lager. Att arbeta mot lager är vanligast vid 

tillverkning av standardiserade produkter med hög försäljningsvolym. Det organisationer 

ska eftersträva är att försöka flytta sin KOP så långt bak i kedjan som möjligt för att 

minimera lager och osäkerhet i efterfrågan (Ohlager, 2010). 
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3.1.5 Segmentering – ABC-analys 

ABC-analys är en metod som används för att dela in större sortiment i tre mindre delar: 

 

 A-grupp – Liten grupp med de viktigaste artiklarna 

 B-grupp – Något större grupp med medelvärdiga artklar 

 C-grupp – Stor grupp med minst viktiga artiklar 

 

Vid många fall så stämmer Pareto’s 80-20 modell i samband med produktsortering, 20 % 

av artiklarna står för ca 80 % av omsättningen. Det kan inte ses som en ”regel” men den 

fungerar bra som en illustration över hur sortiment fördelar sig. När man utför en ABC 

klassificering, utgår man vanligen från artiklars volymvärde, volym per år multiplicerat 

med värdet per enhet. Volymvärdet kan i sin tur fördelas i inköpsvärde (klassificering av 

lev.), kapitalbindning (lagerstyrning) och täckningsbidraget (differentierad service till 

olika kunder). Försäljningsvärden ska dock undvikas, produkter som tillför stora intäkter 

behöver inte alls tillföra lika mycket till vinsten (Oskarsson et al., 2006). 

 

Oskarsson et al., (2006) beskriver stegen för att utföra en ABC-analys oberoende av vilka 

volymvärden som används: 

 

1. Välj relevant klassificeringskriterium, dvs. vilket volymvärde som ska 

användas för artiklarna och beräkna volymvärdet/artikel 

2. Rangordna artiklar efter fallande volymvärde 

3. Beräkna artiklarnas procentuella andel av volymvärdet 

4. Beräkna det ackumulerade procentuella andel av volymvärdet 

5. Beräkna varje artikels procentuella andel av totala antalet artiklar 

6. Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel 

7. Bestäm lämpliga klassindelningar av artiklarna.  

 

3.1.6 Tredjepartslogistik (3PL) 

Det är vanligt att organisationer överlåter sina transporter till transportfirmor med 

nödvändiga resurser. På senare tid har det blivit allt vanligare att överlåta ännu mer 

ansvar till transportfirmor, vilket kan innebära att de ser över hela distributionen av 

organisationens produkter. Transporter beställs inte längre av organisationen utan de sker 

genom kontinuerligt samarbete. Tredjepartslogistik är bra när det gäller att få upp 

distributionsvolymerna och även för att införskaffa kompetens inom området logistik, 
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moderna logistiklösningar kräver hög kompetens inom området. 3PL ska hjälpa 

organisationer att kunna fokusera på sin kärnkompetens och överlåta logistiken till en 

färdig strukturerad logistikverksamhet. För att få ut maximal lönsamhet med hjälp av 

3PL, bör en organisation överlåta hela distributionen (Lumsden, 2006). 

 

3.2 Supply Chain Management 

Logistik kan ses som en process att strategiskt hantera upphandlingar, rörelser och alla 

former av lager för att maximera sin lönsamhet. Supply Chain Management baseras helt 

på logistik men det är ett bredare koncept. Logistik kan fokusera kring att planlägga 

flödet inom en verksamhet medan SCM fokuserar på att skapa en logistisk plan för stora 

som små nätverk. SCM jobbar med att försöka utveckla organisationers syn på både 

leverantörer som kunder. För att hantera ett nätverk krävs det starkare bindningar än 

kontrakt mellan enheter, det börjar mer att handla om förtroende och erkännande 

(Christopher 2011). 

 

Stevens (1989) definierar SCM på följande vis: 

 

 “The objective of managing the supply chain is to synchronize 

 the requirements of the customer with the flow of materials from 

 suppliers in order to effect a balance between what are often 

 seen as conflicting goals of high customer service, low inventory 

 management, and low unit cost.” 

 

Definitionen av SCM varierar beroende på författare men fokus ligger på att kunna 

hantera sina relationer och öka lönsamheten för hela leveranskedjan. SCM handlar även 

om att alltid kunna möta kundernas krav i en varierande marknad.  

 

En stor anledning till att organisationer väljer att arbeta med SCM är att de försöker 

uppnå ett konkurrensmässigt övertag. Två olika typer av övertag är: övertag när det gäller 

minskade kostnader och differentiering. Då den totala kundtillfredsställelsen ökar, kan ett 

företag förbättra sin konkurrensposition på marknaden och sin lönsamhet genom att 

använda sig av SCM och dess principer. Utöver ett ökat värde för kund syftar även SCM 

till att ge ett ökat ekonomiskt värde, detta genom en synkroniserad hantering av 

materialflöden med tillhörande information från själva inköpsprocesserna till att 

materialet förbrukas. Slutsatsen och konsekvenserna av att företag tillämpar SCM blir att 

de kan hålla lägre kostnader och att värdet för kund ökar, vilket i slutändan leder till att 

ett konkurrensmässigt övertag uppnås (Mentzer et al., 2001). 
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När konkurrensen är mellan leveranskedjor så hävdar Christopher (2011) att det finns 

fyra principer som bör följas, även kallat ”4Rs”:  

 

Responsiveness – Att kunna svara på kundkrav inom kortare tidsintervaller blir viktigare 

för var dag. Kunder eftersöker inte enbart kortare ledtider utan även möjligheter att 

påverka det som tillverkas. Nyckelordet för de ändrade förutsättningarna är ”Agility” 

vilket beskriver en snabbt förändrande marknad och hur man ska arbeta. Att övergå till 

efterfrågan istället för prognoser i samband med planering är ett bra första mål i 

övergången till en flexiblare organisation.  

 

Reliability – Huvudanledningen till att organisationer bygger upp lager är på grund av 

osäkerhet vilket ständigt ökar. Det bästa sättet för att reducera variation är att arbeta med 

process kontroll, reducera variationen för varje process i hela kedjan. Metoder som kan 

användas är ”six sigma” vilket skapar övre och undre toleransgränser för att se ifall 

processer är under kontroll.  

 

Resilience (motståndskraft) – En leveranskedjas förmåga att hantera oväntade 

störningar. Motståndskraftiga leveranskedjor är oftast inte förknippade med låga 

kostnader men det väger upp för förmågan att hantera osäkra affärsmiljöer. Det är viktigt 

att förstå var en leveranskedja är svagast och prioritera de punkterna. 

 

Relationsships – Att minska sina leverantörer och istället fokusera på bättre relationer 

har visat sig fördelaktigt. Det kan leda till bättre kvalité, innovationssamarbete, 

reducerade kostnader och integrerande planering av logistik. I ett partnerskap ska båda 

sidor tjäna på samarbetet, det behöver inte vara lika mycket men ingen ska förlora på det. 

I slutändan handlar det om hur mycket tillit som finns inom nätverket.     

 

3.2.1 Verkliga behov och ”The Bullwhip effect” 

”The Bullwhip Effect” är ett problem som kan uppkomma när en organisation enbart 

använder sig av orderplanering. Ett exempel är när kunderna beställer 10 % mindre en 

månad än tidigare. Organisationen som är närmast kund i leveranskedjan väljer då att 

minska sitt lager genom att beställa 20 % mindre av sin leverantör. Vid den sista 

leverantören kan förändringen vara allt från 20 % och uppåt beroende på hur många steg 

som leveranskedjan består av. Det startade med en liten skillnad på enbart 10 % i 
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beställningar från kunden. Kommunikationen visar sig väldigt viktig för att hantera 

sådana situationer (Lee et al., 1997). 

 

Enligt Christopher (2011) så är det viktigt att skapa en bild av verkliga behovet på 

slutmarknaden. Ibland kan den bilden vara oklar när det ligger ett företag mellan den egna 

organisationen och slutkund. Det viktiga med en verklig bild på det slutliga behovet är att 

få varningar av förändringar tidigare. Ett exempel på hur man kan lösa det i en del 

organisationer är att ta reda på åtgången av sina produkter hos kund. Beställning av 

produkter från kund till kund kan variera grovt men åtgången kan vara detsamma. Tar 

man reda på åtgången så kan planering gå till en högre nivå av säkerhet. Kan man få hela 

leveranskedjan att ta del av informationen kring behovet från slutkund så ökar chanserna 

till ett stabilare flöde och flexibilitet.  

 

 Christopher (2011) anser även att en av de största utmaningarna för framtida 

organisationer är att kunna anpassa sig till den ständigt förändrade efterfrågan på 

marknader. Konkurrensen blir konstant starkare och kundernas behov ändras ständigt. 

”Agility” är ett begrepp som står för att man ska kunna anpassa sig till både volym och 

variations förändringar på en kortare tid. Det handlar om att effektivt kunna möta de 

exakta kraven i en uppdelad marknad. En grund för att kunna göra det är att använda sig 

av EDI (Electric Data Interchange), det har skapat möjligheter för hela leveranskedjor att 

ha tillgång till samma information. Det ska inte finnas några avgränsningar inom 

leveranskedjan och tilliten till varandra måste vara stark. 

 

Enligt Lee et al., (1997) så finns det fyra källor till ”the bullwhip effect”: 

 

Demand Signal Processing – När leverantören enbart beställer efter prognoser av behov, 

tappar man sikten på det verkliga behovet. Det blir både fördröjt och ineffektivt. En 

lösning till detta är att alla tillverkare för tillgång till det verkliga behovet i slutet av 

leveranskedjan. 

 

Rationing Game – Skapa prognoser av behov efter historisk data från tidigare perioder 

 

Order batching – Behovet per period och hur mycket det kostar att lägga en order. EDI 

baserade beställningar är en stor hjälp till att minimera både satsstorlekar och 

beställningskostnader. 
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Price variation – De flesta priskampanjer påverkar orderstorlekar vilket också skapar en 

obalans i leveranskedjan. Kampanjer är alltså något som bör undvikas.  

 

3.2.2 Leverantörsrelationer 

Med en ökad turbulens ute på marknaden är det nödvändigt för företag att gå mot en mer 

relationsbaserad marknadsstrategi för att på så vis öka prestationsförmågan. Partnerskap 

med sina leverantörer kan leda till en starkare konkurrensposition på den tuffa 

marknaden. För nästkommande generationers företag kommer leverantörsrelationer vara 

nyckeln till det som ger ett konkurrensövertag. Dagens kunder har ofta specifika krav och 

genom att ha en bra relation med leverantörerna, kan företagen erbjuda en bättre service 

och därför bli mer effektiva. Metoder som tillåter företag att välja ut de bästa kunderna 

och leverantörerna kan användas, med hjälp av datorprogram som kan räkna ut 

lönsamheten för varje enskild kund eller leverantör. Den växande konkurrensen ute på 

marknaden kommer tvinga företag att utveckla bättre leverantörsrelationer för att behålla 

ett övertag gentemot konkurrenterna (Sheth och Sharma, 1997). 

 

Det är egentligen fyra orsaker till varför leverantörsrelationer bör upprätthållas. För det 

första så kan en ökad effektivitet uppnås. Sedan kan leverantörsrelationer bidra till en 

ökad kostnadseffektivitet, vilket möjliggör nya teknologier och ger en ökad 

konkurrensförmåga. En hög grad av osäkerhet kan uppstå mellan parterna om det är fler 

än en leverantör, därför måste det finnas något som kontrollerar allt går rätt till. Dessa 

kontroller ökar kostnaderna och minskar effektiviteten av partnerskapet. I kontrast så 

minskar osäkerheten gällande leverantörsrelationerna och kontrollen gör ändå så att det 

blir en ökad effektivitet i slutändan. Företag är mindre benägna att bli lämnade av sin 

leverantör om det finns en bra relation. Leverantörsrelationer kan även öka effektiviteten 

för hela organisationen. Företag kanske vill att leverantörer investerar i teknologi som ger 

företaget en högre grad av kundservice, tillgänglighet gällande reservdelar och 

informationsutbyte. Leverantörer är mer villiga att göra dessa typer av investeringar om 

de känner att de har en stark relation med företaget (Sheth och Sharma, 1997). 

 

För att behålla ett strategiskt övertag i försörjningskedjan så måste företag bevisa för 

leverantören att samarbetet kommer betyda något av värde. Partnerskap med leverantörer 

där fördelarna är ömsesidiga kommer att hålla. Relationer som är varaktiga genom delat 

engagemang, som exempelvis gemensamma investeringar, kommer också att fortleva. 

Organisationer måste utveckla en kultur där relationer med leverantörer anses om 

värdefullt. Avslutningsvis så kommer lyckade leverantörsrelationer förse företag med ett 
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övertag när det gäller att ta första steget, leverantörer kommer att besöka företaget först 

för att forma det blivande partnerskapet. Misslyckanden av dessa partnerskap kan ske om 

det finns konflikter gällande mål, brist på tydligt samspel mellan parterna och om de 

strategiska kraven skiljer sig (Sheth och Sharma, 1997). 

 

3.2.3 Komplexitet 

Komplexitet kan lätt förväxlas med ordet ”komplicerat” men så är inte fallet. Det 

beskriver tillståndet mellan de sammankopplingar och de ömsesidigt beroende som 

skapas i en leveranskedja. En komplex leveranskedja kan jämföras med vädret, en liten 

förändring i systemet kan medföra stora förändringar av resultatet. Det märks var dag hur 

svårt det är för t.ex. SMHI att annonsera en korrekt prognos. Komplexitet kan uppkomma 

inom alla delar av en leveranskedja och det står för en stor del av den totala SCM 

kostnaden. För att motarbete komplexitet så måste man förstå vilka källor som det bygger 

på. Det kan göras med en Pareto 80/20 analys (20 % av leverantörerna står för 80 % av 

vinsterna) för att se vilka leverantörer som tillför minst till organisationen. De relationer 

som sedan inte adderar något värde bör avvecklas för att minska onödig komplexitet 

(Christopher, 2011). 

 

3.2.4 Tillit – Prisoner’s Dilemma 

För att beskriva hur viktigt tillit är för organisationer så betonar Christopher (2011) en 

modell kallad ”Prisoner’s dilemma”. Det handlar om att två personer blir anklagade för 

ett brott och de placeras i olika rum, den som erkänner först får ett lindrigare straff. 

Poängen med denna modell är att ifall ingen erkänner så går de fria, vilket är en win-win 

situation. Graden av tillit skapar därmed en konkurrerande fördel, information rör sig 

friare och behovet av övervakning minskar. 

 

3.2.5 Demand Chain 

Krav på både effektivitet som kundbelåtenhet ställer höga krav på nutidens 

organisationer. Hur hittar de då en balans mellan de faktorerna? Det första steget som alla 

organisationer bör ta är att skapa förståelse för sin nutida situation, skillnaderna i krav 

från olika kundsegment. Det andra steget är att utveckla ett hanterbart antal av alternativa 

servicelösningar. Det för att kunna möta alla olika kundsegment så bra som möjligt. Det 

sista steget är att skapa relationer med de kunder som är extra viktiga för organisationen. 
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De får då ta del av vad som står för kundens belåtenhet och kan helt anpassa sina metoder 

för att uppnå de målen genom samarbete. I samband med denna insikt så diskuteras det 

att SCM kan byta namn till DCM – Demand Chain Management (Heikkilä, 2002). 

 

Fig. 4 nedan visar sambanden mellan kundbelåtenhet och relationer inom 

försörjningskedjan: 

 

 

Figur 4 - Modell av DCM (Heikkilä, 2002) 

 

Heikkilä (2002) summerar figuren ovan med fem påståenden: 

 

 En relation med bra egenskaper bidrar till tillförlitliga informationsflöden 

 Tillförlitliga informationsflöden bidrar till hög effektivitet 

 Att förstå kundernas situation och behov, även inse att bra relationsegenskaper 

bidrar till samarbete mellan kunden och leverantören 

 Ett bra samarbete vid implementering av DCM förbättringar bidrar till hög 

effektivitet och även en hög grad av kundbelåtenhet 

 Hög kundbelåtenhet bidrar till starka relationsegenskaper 

 

För att uppnå en hög SCM effektivitet med en medförande kundbelåtenhet, bör 

organisationer utgå från sina kunders perspektiv. Därför bör SCM ändra namn till DCM 

vilket hanterar både kund och leverantörsrelationer, tillförlitliga informationsflöden 

medför även högre effektivitet. (Heikkilä, 2002) 
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3.2.6 Synkroniserad försörjningskedja 

Inom företag så kan det förekomma att separata funktioner och avdelningar försöker 

optimera sina egna arbetsuppgifter istället för att göra det bättre för hela verksamheten. 

Som ett resultat av detta blir kostnaderna förhöjda, ledtiderna i hela försörjningskedjan 

blir längre och förmågan att reagera snabbt vid förändring blir lägre. För att bemästra 

dessa problem måste försörjningskedjan fungera och agera som ett synkroniserat nätverk, 

alltså inte som separata ögrupper. Med synkroniserad menas att varje steg i kedjan är 

sammankopplad med nästkommande steg och denna sammankoppling möjliggörs med 

hjälp av delad information. Den delade informationen kan vara i form av: 

kundefterfrågan, prognoser, produktionsplanering och detaljer angående en ny 

produktlansering. Ledande organisationer har under en längre tid insett att nyckeln till 

framgång gällande supply chain management har att göra med informationssystem. Sättet 

som flygplanstillverkaren Airbus designar och monterar ihop sina avancerade flygplan på 

hade aldrig varit möjligt utan användning av ett nätverk med global informationsdelning 

(Christopher, 2011). 

 

Enligt Christopher (2011) så har internet haft en stor betydelse och inverkan när det gäller 

möjligheten för aktörer i olika försörjningskedjor att hålla kontakten med varandra. Det är 

ett perfekt hjälpmedel för upprättandet av den virtuella försörjningskedjan. Internet har 

också gjort det möjligt för organisationer med helt skilda informationssystem att ta del av 

information från kunder. Informationen kan sedan användas för att bland annat förvarna 

leverantörer om kommande behov. Genom att samla information om kunders krav så 

tidigt som möjligt så kan bättre planering och schemaläggning göras. Ett resultat som blir 

av det är att både produktionen och transporter kan hålla en högre utnyttjandegrad. 

 

En sak som framgångsrika företag verkar ha gemensamt är att de använder sig av 

information och informationsteknologier för att förbättra tillgängligheten till kund. 

Användandet av dessa informationssystem har potential att förvandla 

försörjningskedjorna som drivs av prognoser till kedjor som drivs av efterfrågan. Själva 

grundprincipen med synkronisering är att säkerställa att alla funktioner i en 

försörjningskedja samverkar som en enda enhet och därför är det väldigt viktigt att det 

finns en hög nivå av disciplin när det gäller planering. En följd av synkroniserade 

försörjningskedjor är begreppet quick response (QR). Idén bakom begreppet är att 

utveckla system som är benägna att agera väldigt snabbt. QR är ett samlingsnamn och 

kombinerar de två begreppen information och -logistiksystem för att förse med rätt 

produkter vid rätt plats och vid rätt tidpunkt. Det som har gjort QR möjligt är bland annat 
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utvecklingen av informationsteknologi och utbyte av information genom internet. I fig. 5 

nedan så visas vilka fördelar som kan uppnås med system där quick response tillämpas 

(Christopher, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Quick response och dess fördelar (Christopher, 2011) 

 

3.2.7 Synlighet i försörjningskedjor 

Bristen på insyn i efterfrågan är något som har blivit en riktigt utmaning för de företag 

som arbetar med supply chain management. Vanligtvis är order från kund den enda 

informationen gällande efterfrågan som företag har tillgång till. Forskning har visat att 

orderinformation ofta tenderar till att ge en förvrängd bild av slutkundens efterfrågan och 

vad som egentligen händer ute på marknaden. Den förvrängda bilden verkar bli värre ju 

högre upp i supply kedjan man kommer. Det gör att efterfrågan kan anses som varierande 

och oförutsägbar även fast efterfrågan hos slutkund befinner sig på rätt nivå. Att 

kontrollera produktion och lagerhållning baserat på denna felaktiga information gällande 

efterfrågan, kan leda till ett ineffektivt kapacitetsutnyttjande, stora lagernivåer och dålig 

tillgänglighet för produkter (Småros et al., 2003). 

 

Småros et al., (2003) betonar att botemedlet mot detta problem är att försöka erhålla ett 

jämnare materialflöde. VMI, Vendor Managed Inventory, eller leverantörsstyrda lager 
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som det heter på svenska är en av de vanligaste typerna av automatiska påfyllnadssystem. 

Här övervakar det säljande företaget kundens lagernivåer och har sedan tillåtelse och 

ansvar att fylla på lagret, vilket sker efter överrenskommelser gällande styrprinciper och 

mål. VMI metoden ger även säljaren tillgång till kundinformation som exempelvis 

försäljningssiffror och liknande. Eftersom säljaren har friheten att välja tidpunkt för själva 

påfyllningen och när transporterna ska äga rum så kan det bidra till att eventuella toppar i 

efterfrågan kan dämpas. Ett exempel på det är att fördröja påfyllning av material då 

situationen inte anses vara kritiskt, det finns alltså ingen risk att det befintliga materialet 

tar slut, även om det inte kommer någon ny leverans just nu (ibid.). 

 

3.2.8 Konkurrerande nätverk 

Av alla de förändringar som har gjorts ute på dagens marknad kan snabbhet vara den 

faktorn som det har lagts ner störst fokus och energi på att upprätthålla. Detta i takt med 

att produkters livscykel blir allt kortare och tiden det tar för en produkt att nå marknaden 

blir allt mer kritisk. Samtidigt växer just-in-time (JIT) principen bland organisationer, 

vilket också betyder att system måste utvecklas som är kapabla att kunna svara snabbt 

och flexibelt på kundernas krav. Detta gäller i princip alla typer av marknader, företag 

försöker även minska lager och därmed ställs det hårda krav på leverantörer att de kan ge 

snabba svar. En utmaning för alla företag är att bli så mottaglig som möjligt mot 

förändringar. Organisationer måste kunna svara snabbt mot förändringar på marknaden 

när det gäller produkter och tjänster som förser kunders problem med innovativa 

lösningar. Att kunna svara mot förändring i efterfrågan och att erbjuda en hög nivå av 

flexibilitet gällande leveranser är viktigt. Kanske det mest betydelsefulla genombrottet på 

senare år har varit att individuella företag har insett att de inte längre tävlar företag mot 

företag, utan istället försörjningskedja mot försörjningskedja. Vi går nu in i en tidsepok 

där det sker konkurrens nätverk sinsemellan. Vinnarna är de organisationer som på ett 

bättre vis kan strukturera upp, koordinera och hantera relationerna med sina partners i ett 

nätverk som levererar värde till slutkunderna på ett överlägset vis (Christopher, 2011). 

 

Att göra nätverk mer effektiva när det gäller att tillfredställa slutkundens behov kräver en 

hög nivå av samarbete mellan organisationerna som befinner sig i nätverket. Sedan måste 

även behovet vara uttalat för att förhållandena mellan företagen ska bli ömsesidigt 

fördelaktiga. Ju närmre förhållandet är mellan köpare och leverantör, desto större är 

sannolikheten att båda parterna kan dra ömsesidig nytta av varandra. Att bygga upp ett 

nätverksbaserat tillvägagångssätt för att erhålla ett konkurrensövertag kräver ett antal 
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förändringar i organisationen. Enligt Christopher (2011) så är några av förändringarna 

nedan grundläggande: 

 

(1) Gå mer mot att bli kundcentrerad istället för leverantörscentrerad. Börja med att sätta 

kunden i centrum och jobba därifrån istället för att utgå från leverantörerna.  

 

(2) Från 'push' till 'pull. Inget ska produceras så länge det inte finns något behov av det.  

 

(3) Från lager till information. Det har varit vanligt att prognoser har gjorts för att förutse 

kommande behov och på så vis har lager byggts upp. I takt med att marknaden blir 

svårare att förutspå, måste försörjningskedjor bli mer drivna av efterfrågan för att undvika 

onödiga lager. Detta problem kan lösas genom att information delas nedifrån och upp 

genom försörjningskedjan. 

 

(4) Från transaktioner till förhållanden. Bibehållen lönsamhet skapas med hjälp av 

långvariga relationer med utvalda kunder.  

 

(5) Från funktioner till processer. Traditionellt sett har företag organiserats kring 

funktioner, organisationsstrukturen har varit vertikalt utformad. På dagens ständigt 

föränderliga marknad måste förändringar kunna göras snabbt och därför föreslås att 

organisationer lägger stor vikt på nyckelprocesser som skapar värde för kunden.  

 

(6) Fån fristående konkurrens till nätverksrivalitet. Den konventionella företagsmodellen 

har alltid varit att företag lyckas eller misslyckas på grund av dem själva. Idag ses inte 

längre företag som något individuellt, utan mer som en aktör i en stor försörjningskedja. 

De företag som visar sig vara mest framgångsrika i denna tid av nätverkskonkurrens är de 

som på bästa sätt utnyttjar resurserna och kompetensen som finns hos andra partners tvärs 

över nätverket. 

 

3.3 Toyota produktion system - grunden till Lean 

Christopher (2011) hävdar att lean handlar om att maximera kundens värde genom att 

minimera slöseri och att ständigt förbättra sina processer genom hela flödet med hjälp av 

diverse verktyg. Lean är en västerländsk översättning från Japan och Toyotas koncept, 

Toyota Production System (TPS).  
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Bhasin och Burcher (2006) definierar lean på följande vis: 

 

"A philosophy that when implemented reduces the time from customer 

order to delivery by eliminating sources of waste in the production flow"  

 

Målet med lean production är att skapa snabba och flexibla flöden med avseende på de 

fyra kategorierna: process, volym, anställda och produkter. Onödiga kostnader som 

orsakas av långsamma processer är ett av problemen som lean försöker att eliminera. 

Långsamma produkter blir också kostsamma eftersom de måste förvaras på något vis och 

förflyttas i produktionen vilket gör att de kan bli värdelösa under lagerhållning. Lean 

handlar som sagt mycket om att eliminera slöseri. Slöseri kan definieras som de 

aktiviteter som inte tillför slutprodukten något värde. Exempel på slöseri kan vara: 

överproduktion, väntetider, överbearbetning, lager och oanvända resurser (Lumsden, 

2006). 

 

Lean består dels av verktyg, några av dessa verktyg förklarar Bhasin och Burcher (2006): 

 

Kanban - Metoden används för att tillverka efter behov och inte mot prognoser. Kort 

används som gör det möjligt att arbeta efter "Pull", alltså att ett sug skapas i produktionen 

istället för "Push" som har en tendens bygga upp buffertlager. 

 

Continous improvements - Här handlar det om att ständigt försöka förbättra kvalité, 

kostnader, leveranstider och design. 

 

SMED (Single-Minute Exchange of Die) - Metod för att minimera ställtider hos maskiner 

för att på så vis kunna reducera den totala ledtiden. 

 

JIT (Just-in-time) - Fokusera på att leverera direkt mot behov exakt när kunden vill ha 

det. 

 

Supplier development - Organisationer bör utveckla länkar mellan leverantörer och skapa 

ett nära samarbete för att ta del av ömsesidiga fördelar. 

 

5S - Står för: sortera, systematisera, städa, standardisera och se till. Ett arbetssätt som 

används för att motverka ineffektivitet och oreda på arbetsplatser. 
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5 why - Används för att komma åt rotorsaken till problemet som har uppkommit, därför 

ska man fråga sig själv fem gånger. Ett exempel kan se ut på följande vis: 

 

Problem: Bilen startar inte 

 

(1) Why? - Batteriet har slutat att fungera. 

(2) Why? - Generatorn fungerar inte. 

(3) Why? - Generatorbandet är trasigt. 

(4) Why? - Generatorbandet har används långt över  dess användbara livslängd och har                            

aldrig ersatts tidigare. 

(5) Why? - Bilen har inte underhållits enligt det rekommenderade serviceintervallerna. 

(rotorsaken) 

 

Utöver verktygen så finns det något som man väljer att kalla "den mjuka sidan" hos 

Toyota som också är en del av TPS. Den mjuka sidan är väldigt kraftfull men samtidigt 

svår att förstå. Här hanteras mänskliga resurser, återförsäljare och organisationskultur. 

Toyota arbetar efter en filosofi som binder ihop anställda, återförsäljare och leverantörer 

genom "face-to-face" kommunikation. Organisationen ska ses och fungera som ett litet 

samhälle där alla ska känna alla. På senare tid har den mjuka sidan fått mer 

uppmärksamhet eftersom intresset har ökat för kunskapsbaserade organisationer. Toyota 

kan ses som en kunskapsdriven organisation, då deras framgångar beror till stor del av 

människor och den organisationskapacitet som finns. Medarbetarna på Toyota placeras i 

centrum och ses som en mycket viktigt del för att arbetet ska fungera. Här skiljer sig 

Toyota från många av sina konkurrenter och gör dem därför unika i sitt arbetssätt. De tar 

vara på all kunskap som finns att tillgå, oavsett om det finns inom eller utanför 

organisationens väggar eller om det är en chef eller operatör som besitter kunskapen. 

Toyota söker efter långsiktiga relationer med både anställda och leverantörer för att på så 

vis kunna utbilda och bevara sina kunskaper (Osono et al., 2008). 

 

3.4 Mål inom organisationer 

För att ett arbete ska kunna bli framgångsrikt och vara engagerat bland de anställda måste 

det finnas tydliga mål inom verksamheten. Målen som sätts upp måste vara någorlunda 

realistiska och de kan både vara kortsiktiga och långsiktiga. Ett företag kan också ha vissa 

huvudmål som har en liten högre prioritet än andra mål, därför kan dessa delas upp i 

delmål för att arbetet enkelt ska kunna följas längs vägen. Mål som uttrycks i siffror 
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brukar kallas för resultatbaserade mål, dessa mål kan handla om företagets årliga vinst 

eller omsättning. Utöver resultatbaserade mål så finns processmål, här ligger fokus på de 

processer som leder fram till ett slutgiltigt resultat. Dessa typer av mål behöver därför inte 

handla om att visa upp några direkta siffror. Ledare och chefer på företag måste fundera 

på vad de vill få ut av sin verksamhet för att på så vis kunna sätta upp realistiska mål. De 

som sätts upp har även en inverkan på hur företagets marknadsföring kommer att 

utformas (Lundén och Svensson 2005). 

 

Toyota drivs egentligen av sex drivkrafter i form av expansion och integrering, vilka 

finns för att balansera organisationen. En av dessa expansionskrafter handlar om att sätta 

upp omöjliga mål inom företaget, detta för att konstant utmana sig själva, trots att de är 

medvetna om att målen kanske inte är så realistiska och genomförbara i dagsläget. Det    

handlar om att inte vara nöjd med den nuvarande situationen utan hela tiden förbättras. 

Toyota menar att den dagen som en organisation känner sig nöjd är den dagen som de 

tappar sin konkurrensfördel (Osono et al., 2008). 

 

Enligt Rother (2010) så visar fig. 6 nedan att vägen från ett visst tillstånd till ett önskat 

tillstånd inte alltid är så självklar, hinder längs vägen kan uppstå som successivt måste 

lösas innan arbetet kan fortsätta. Området mellan dessa tillstånd kan därför ses som oklart 

och främmande eftersom det är svårt att förutspå vilka typer av händelser som kan tänkas 

inträffa. Current condition är ett nuvarande tillstånd hos ett företag som har satt upp ett 

delmål, eller ett target condition för att utvecklas som verksamhet. Det finns "lätta" target 

conditions och det finns mer svåra, eller näst intill omöjliga. De lätta delmålen kan ett 

företag nästan förutspå hur de ska uppnås, medans det kan vara svårt att se ett specifikt 

tillvägagångsätt för att nå de omöjliga delmålen. 

 

 

Figur 6 - Mål (Rother, 2010) 



 38 

3.5 Marknadsföring – skapande av marknadsplan 

Marknadsföring går ut på att ta reda på vad olika marknader (kunder) eftersträvar för att 

sedan uppfylla deras önskningar genom olika aktiviteter. Målet med marknadsföring är 

att få kunder att köpa av dig. En marknadsplan är då en process som ska ge en 

organisations marknadsföring maximal effekt, det handlar om att utnyttja sina resurser 

(Lundén och Svensson, 2005). 

 

Enligt Best (2005) handlar en utformning av en marknadsplan om att skapa en bild över 

kunder, konkurrenter och marknader för att sedan urskilja möjligheter och hot. Att 

utveckla en marknadsplan kan ses som en fortgående process, vilket innebär att själva 

processen är lika viktig som implementeringen. Det är processen som ger organisationer 

en inblick i aktuella möjligheter och hot. De flesta marknader är oftast komplicerade och 

indelade i en mängd mindre marknadssegment. Saknar en organisation en väl utvecklad 

marknadsplan så kan de vara svagt positionerade i alla segment. En bra marknadsplan ska 

skissa fram målkunder för att kunna positionera sig mot dem. 

 

Svårigheter som kan förekomma i samband med framställning av en marknadsplan beror 

på olika interna miljöer inom företag. Det kan ofta inträffa att marknadsstrategier 

utformas med kortsiktigt perspektiv för att uppnå kortsiktiga vinster istället för att arbeta 

med strategierna som marknadsbaserade resultatmål. Det kan även förekomma att 

marknadsplaner inte får de resurser som krävs för att förbli långsiktiga strategier. Det 

finns många faktorer som bidrar till utmaningar vid utformning av en marknadsplan 

(Best, 2005). 

 

Lundén och Svensson (2005) framhåller AIDAS-modellen som tar upp fem punkter för 

att nå framgång bland sina kunder: 

 

 Attention 

 Interest 

 Desire 

 Action 

 Satisfaction 

 

Processen börjar med att produktion uppmärksammas hos kunden som sedan kan övergå 

till intresse. Blir kunden tillräckligt intresserad så går det över till behov, vilket slutar i 
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handling och förhoppningsvis en nöjd kund. De betonar även att det finns fyra områden 

som är avgörande för att en kund ska köpa produkter som en organisation tillverkar: 

 

 Priset 

 Produkten, hur varan eller tjänsten är utformad 

 Platsen, hur kunden får tag i produkterna 

 Påverkan, hur effektiv din marknadsföring är 

 

Kotler (2004) hävdar att det finns tio dödsynder inom marknadsföring: 

 

1. Företaget är inte tillräckligt marknadsfokuserat och kundorienterat 

2. Företaget förstår inte riktigt sin målgrupp 

3. Företaget behöver definiera och bevaka sina konkurrenter bättre 

4. Företaget har inte skött relationerna med sina intressenter på rätt sätt 

5. Företaget är inte bra på att hitta nya möjligheter 

6. Företagets marknadsplaner och planeringsprocess är bristfälliga 

7. Företagets produkt- och servicepolicy behöver skärpas till 

8. Företagets förmåga att bygga varumärken och kommunicera är svag 

9. Företagets organisation lämpar sig inte för att bedriva effektiv och verkningsfull 

marknadsföring 

10. Företaget utnyttjar inte teknik maximalt 
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3.5.1 Processen för att skapa en marknadsplan 

Fig. 7 nedan är en modell som påvisar hur man stegvis skapar en marknadsplan: 

  

 

Figur 7 - Process för Marknadsplan (Best, 2005) 

 

 

Situationsanalys 

 

Den inledande analysen i fig. 7 är till för att skapa en djupare insyn i en organisations 

nuvarande situation. Det handlar om att upptäcka nyckelfrågor som inte upptäcks i det 

dagliga arbetet. Situationsanalysen tar upp fem områden; efterfrågan, kundanalys, 

konkurrentanalys, konkurrensposition och resultatdata. Varje analys ska börja med 

efterfrågan för att se behovet på marknaden. Är det ett utmattat behov, är det kanske 

ingen idé att skapa en ny marknadsplan för den specifika produkten (Best, 2005). 

 

SWOT-analys 

 

En SWOT analys fokuserar på att hitta svagheter och styrkor inom en organisation, även 

möjligheter och hot på marknaden. Svagheter och styrkor bedöms genom att titta på den 

inre delen av organisationen medan hot och möjligheter anses vara yttre påverkande 
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faktorer. Den inre bedömningen fokuserar sina analyser på som exempel personal, 

anordningar, placering, produkter och service. De yttre bedömningarna handlar i sin tur 

om politik, ekonomi, teknologi och konkurrerande miljö. För att arbeta med en SWOT 

analys så kan man använda sig av en TOWS matris (se fig. 8), den inkluderar de fyra 

faktorerna nämnda tidigare och ger möjligheter att jämföra dem mot varandra. Fokus ska 

sedan vara på gemensamma faktorer som kan avläsas från matrisen. De gemensamma 

faktorerna  kan sedan översättas till mål för organisationen i samband med den nya 

marknadsplanen (Dyson, 2002). 

 

 

Figur 8 - TOWS matris (Dyson, 2002) 

 

SWOT analysen har sitt ursprung från 1960 vilket innebär att det kan ses som en inaktuell 

metod. Den inre bedömningen har därmed blivit kompletterad med både resursplanering 

som kompetensplanering. Resursplanering fokuserar på områden som inre resurser, 

förmågor och kärnkompetens, medan kompetensplanering betyder att kompetensen inom 

en organisation ska vara grunden till strategisk utveckling. Det unika som SWOT 

analysen tillför trots är att den försöker ansluta både inre och yttre faktorer hos en 

organisation, vilket gör den svår att ersätta. Begreppet har blivit påbyggt med de nya 

metoderna (Dyson, 2002). 

 

Att hitta möjligheter för en organisation behöver inte vara allt för svårt, det kan dock vara 

svårare att sitta på den kompetens som krävs för att utnyttja de möjligheterna maximalt. 

Det är därmed viktigt för företag att ständigt utvärdera sina interna styrkor och svagheter 

inom marknadsföring, finansiell situation, tillverkning och även organisationens 

kompetenser (Kotler, 2004). 
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Strategisk marknadsplan 

 

Steg 3 innefattar en grundlig genomgång av marknadens efterfrågan och organisationens 

konkurrensmässiga fördelar. Det är en analys mellan steg 1 och steg 2 i fig.7 för att skapa 

en gemensam syn på hur nuläget ser ut och vad som är möjligt att utföra (Kotler, 2004). 

 

Steg 4 och nedåt i fig.7 kommer sedan handla om hur man ska implementera 

marknadsplanen. Vi väljer att avgränsa oss till de tre första stegen som handlar om 

nulägesanalys. 

 

3.5.2 Konkurrentanalys 

Förmågan att kunna identifiera sina konkurrenter är en nyckeluppgift för organisationer 

som vill vara konkurrenskraftiga på den nuvarande marknaden. Det handlar om att både 

kunna bygga försvar kring sina produkter som att skapa en konkurrerande attack med 

dem. Vilka möjligheter och vilka hot kan identifieras? Utan att veta sitt motstånd, är det 

svårt att fatta sådana beslut (Bergen och Peteraf, 2002). 

 

Det finns en modell att jobba efter som är uppdelad i två steg; Identifiering av 

konkurrenter och konkurrent analys. Ledare bör arbeta med ett brett synsätt vid 

identifiering av konkurrenter för att inte missa några möjliga hot. Identifiering av 

konkurrenter är en kategoriseringsmetod, medan analysen är en evaluerande uppgift. Den 

första frågan som en organisation ska ställa ifall de upptäcker en likvärdig konkurrent är; 

Står vi för samma kundbehov just nu eller är det möjligt att vi gör det i framtiden? Det 

andra steget av modellen kan då motsvara frågan; Hur väl möter vi kundbehov i 

jämförelse mot våra konkurrenter? Man kan även fundera kring en jämförelse mellan 

konkurrenters kapaciteter (Bergen och Peteraf, 2002). 

 

Den första fasen handlar om att hitta sina konkurrenter, även dela in dem i kategorier för 

att kunna utföra analyser framöver. Konkurrenter delas därmed in i tre kategorier enligt 

Bergen och Peteraf (2002): 

 

Indirekta konkurrenter – levererar till likvärdiga marknadsbehov men med annorlunda 

resurser. Konkurrentens produkter kan ses som en komplettering eller ersättning för dina 

egna produkter. Ex jämförelse mellan kameror för kort och filmkameror. Båda 

produkterna kan filma men kvalitén är i nuläget bättre hos en filmkamera.  
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Direkta konkurrenter – En konkurrent som levererar likvärdiga marknadsbehov och 

använder sig av likvärdiga resurser anses vara direkta konkurrenter. Ex AMD och Intel 

vilket slåss om marknaden som dataleverantörer. 

 

Potentiella konkurrenter – Konkurrenter med likvärdiga resurser som för tillfället inte 

levererar produkter eller service till en likvärdig marknad. De har resurserna för att bli 

direkta konkurrenter om de skulle byta spelplan. Ex. två restauranger som fokuserar på 

två olika samhällsklasser. 

 

 

Figur 9 - Kartläggning av konkurrens (Bergen och Peteraf, 2002) 

 

3.6 Logistikens inflytande vid skapandet av marknadsstrategi 

På dagens marknad görs det hela tiden förändringar när det gäller prissättning och 

marknadsföring av produkter för att upprätthålla ett konkurrensövertag. Företag kan 

potentiellt skapa och behålla ett övertag mot konkurrenterna genom utmärkt service 

som i sin tur är sammankopplad till en marknadsplan. Företag söker även aktivt efter nya 

vägar för att bygga upp ett övertag på marknaden. På 80-talet kom förbättringar när det 

gäller produkters design och interna processer. Idag ligger största fokuset i att leverera 

värde åt kund för att fortsätta vara konkurrenskraftig. För många företag kan förändringar 

gällande marknadsföring, pris och produkter enbart ge en tillfällig inverkan på 

marknaden. För att skapa ett hållbart övertag krävs det att det görs förbättringar på det 

logistiska området. Logistics leverage, eller logistikens inflytande är en nyckel vid 

skapandet av en marknadsstrategi (Mentzer och Williams, 2001). 

 



 44 

Mentzer och Williams (2001) definierar logistics leverage på följande vis: 

 

”The achievement of excellent and superior, infrastructure based logistics 

performance, which when implemented through a successful marketing 

strategy creates recognizable value for customers." 

 

Logistics leverage kan hjälpa företag att uppnå och behålla ett övertag när det gäller 

position på marknaden, främst genom reducerade kostnader och differentiering. Ett 

övertag när det gäller kostnader kan vara hållbart om en infrastruktur skapas som är svår 

för konkurrenterna att kopiera. Det andra övertaget handlar om differentiering, vilket 

betyder att ett företag skiljer sig från sina konkurrenter genom att vara unik på ett eller 

flera områden som även betraktas som värdefullt för kunden. Hur hållbar differentiering 

är beror egentligen på två saker, hur kunden upplever värdet som skapas av företaget och 

hur stor konkurrenternas förmåga är att efterlikna företaget. Det är svårt för ett företag att 

kopiera ett annat företag eftersom det krävs ett unikt och välkoordinerat partnerskap 

mellan många olika källor. Dessa källor kan vara olika funktioner inom organisationer, 

grossister och leverantörer (Mentzer och Williams, 2001). 

 

Logistiktjänster har fått en betydande roll när det kommer till hur företag skiljer sig från 

varandra. Stora utmaningar finns fortfarande gällande hur dessa logistiktjänster ska 

utformas för globala företagskunder. Faktorer som: längre ledtider, ökande 

transportkostnader och olika regler över landsgränserna gör det hela svårare att hantera 

logistiken internationellt. Genom att identifiera specifika kundsegment kan logistikchefer 

dra fördelar av minskade kostnader, förbättrad omsättning och en förmåga att skilja sitt 

utbud gentemot konkurrenterna. För att framgångsrikt använda logistik som ett 

konkurrensmässigt övertag måste logistiker samspela med företagets marknadsavdelning. 

Kvalitén av logistiktjänsterna är en nyckelkomponent inom marknadsföring som hjälper 

till att skapa kundtillfredsställelse (Mentzer et al., 2004). 

 

Organisationer som kan skapa värde för kunderna genom att tillfredställa deras behov och 

krav ökar generellt sett sina marknadsandelar. Logistik är den sista kontakten mellan 

företag och kund vilket har en direkt inverkan på kundtillfredsställelse och en indirekt 

inverkan på marknadsandelar. De två faktorer som kanske har den största indikationen 

när det gäller effektiviteten av marknadsföringen och konkurrensövertag är 

marknadsandelar och lönsamheten. Lyckade logistikinsatser kan leda till minskade 

kostnader och en ökad kundtillfredsställelse, vilket leder till en positiv lönsamhet för 
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företaget. Lönsamhet är ett önskvärt resultat eftersom det skapar värde åt aktieägarna 

(Mentzer och Williams, 2001). 

 

Två frågor som kan vara viktiga att ställa för ett företag som har kunder över hela världen 

är, (1) Vad finns det för skillnader mellan olika länder när det gäller synsättet på hur man 

uppfattar vad som är värde för dem? och (2) Hur speglas sedan dessa skillnader de olika 

segmenten på den globala marknaden? (Mentzer et al., 2004). 

 

Svaren på dessa frågor borde vara till hjälp för ledare och chefer för att förstå i vilken 

grad logistiken bör anpassas till om det är kunder inom eller utanför landsgränserna 

(Mentzer et al., 2004). 

 

3.7 Kunder 

3.7.1 Customer Relationship Management (CRM) 

Teknologin i samband med internet har gett organisationer möjlighet att kommunicera 

och skapa relationer med kunder som inte har varit möjligt tidigare. I ”online” världen så 

kan organisationer svara mot efterfrågan och även erbjuda kundanpassade lösningar 

mycket snabbare än tidigare. Förr i tiden var marknadsförarens mål att hitta nya kunder, 

nu handlar det om att fokusera på de nuvarande kunderna som tillför långsiktig 

lönsamhet. Undersökningar har även visat att etablerade kunder ofta generar dubbelt så 

mycket inkomster som nya kunder. Att skapa långsiktiga relationer med kunder har 

därmed blivit viktigare och även lättare.  CRM har utvecklats till en viktig del av 

marknadsföring (Winer, 2001). 

  

Hur ska man då arbeta med CRM? Winer (2001) framhåller en arbetsmodell som består 

av sex delar: 

 

Skapa en kund databas – Att skapa en databas över sina kunder är det första steget som 

alla organisationer måste ta för att börja arbete med CRM. Databasen ska innehålla 

information kring transaktioner, kundkontakter till varje företag, beskrivande information 

kring kunden och slutligen vilken marknadsföring de svarar mot. Utmaningen är att skapa 

möjligheter för kund och organisation att mötas och diskutera. Direkt kontakt är en viktig 

del i datainsamling. 
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Analysering av data – Databasen ska sedan analyseras för att dela in kunderna i 

segment. Ingen kund är den andra lik, vilket betyder att alla kunder inte är i behov av 

samma service. Segmentindelning hjälper organisationen att skapa en överblick över 

vilka kunder som är mer krävande än andra och därefter anpassa sin service efter det. 

”Lifetime customer value” även förkortat (LCV) är ett ny introducerat begrep för 

marknadsförare. Det innebär att varje kund ska analyseras för att avgöra den framtida 

lönsamheten för respektive kund. Det skapar i sin tur underlag för val av 

marknadsföringsmetoder beroende på kundsegment. LCV ska hjälpa organisationer att 

fokusera på lönsamma kunder och även hjälpa dem att upptäcka sämre kunder som inte 

tillför vinster. Pareto’s lag 80/20 stämmer ganska bra i detta sammanhang, 20 % av en 

organisations kunder står för 80 % av den totala vinsten. Därav är det viktigt att vara 

medveten om fördelningen. Organisationer lär dock vara väldigt försiktiga när de väljer 

att avveckla relationer med sämre kunder. I den nuvarande internetvärlden så kan ord från 

missnöjda kunder nå väldigt långt och fort. 

 

Inriktning mot kunder – Istället för att försöka sprida information via massmedia till 

alla kunder så ligger större fokus på direktreklam till valda etablerade kunder. Direkt e-

post har blivit väldigt populärt med kundanpassad reklam efter tidigare orderhistorik, 

även erbjudanden.  

 

Relationsprogram – Direkt e-post är inte tillräckligt för att behålla relationer med 

kunder utan de kommer ständigt kräva förbättringar inom både produkter som service. 

Det har visat sig vara en stark relation mellan kundbelåtenhet och lönsamhet. 

Kundservice, lojalitetsprogram, kundanpassning och belöningsprogram är kända metoder 

för att skapa belåtenhet. Att skapa ett produktsamhälle är däremot inte så vanligt men en 

stark metod. Det handlar om att bygga ett nätverk av kunder som kan utbyta produkt 

relaterad information mellan varandra, det skapar sedan relationer mellan kunderna och 

organisationen. Målet för organisationen är att förvandla en vanlig produktkedja till en 

mer personlig syn. Framtida produkter ska relatera till tidigare för att skapa ett behov för 

kunder att stanna kvar. Ett bra exempel på denna taktik är Apple som har skapat en 

produkt och kundfamilj som är trogna till märket.  

 

I fig. 10 nedan så förklarar modellen vilka faktorer som är viktiga i samband med 

kundbelåtenhet: 
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Figur 10 - CRM – Kundbelåtenhet (Winer, 2001) 

 

Integritetsproblem – Informationsinsamling av kunder är ett viktigt steg för att bygga 

relationer. Det kan dock hända att kunder oroar sig kring säkerheten av den personliga 

informationen som kunddatabaser kan innehålla, även hur den kommer att användas. Det 

kan även skapas irritationer från e-post, känslor av att vara ständigt övervakade och även 

frågor som hur vet de vem jag är? Det är också något som varierar grovt från kund till 

kund.  

 

Mätvariabler – Exempel på variabler kan vara; kundanskaffningsvärde, 

omräkningskurser, lojalitetsmätningar, kundförsäljning etc.  

 

CRM har utvecklats till ett välkänt begrepp inom området marknadsföring. Det är dock 

viktigt att vara medveten om att alla organisationer inte drar nytta av denna metod. Det 

beror helt på vilka typer av produkter eller service de levererar till sina kunder. Om man 

tittar på massproduktions produkter som tandborstar så finns inte CRM behovet till den 

grad att det blir lönsamt att arbeta med (Winer, 2001). 

 

3.7.2 Leveransservice 

Enligt Oskarsson et al., (2006) så handlar delar av logistikens definition om att 

tillfredställa kundens krav på leveransservice. Begreppet består av aktiviteter som skapats 

genom interaktioner med kunder både före, under och efter leverans. Målet för de flesta 

organisationer i samband med leveransservice är att kunden kan svara ja på frågorna; ”Är 
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företaget lätt att göra affärer med?” och ”Lever företaget upp till vad som lovats?”. Före 

leverans är det därmed viktigt att visa tillgänglighet och engagemang vid bemötande av 

kunder, även rutiner på hur man behandlar alla olika krav. Under själva leveransen så är 

det viktigast att hålla de leveranstider som är utlovade och att även leverera rätt 

produkter. Skulle något inträffa i samband med leveranser till kund så är det viktigt att 

meddela det så effektivt som möjligt. Efter leveransen är det service kring reservdelar, 

garantireparationer och att hantera klagomål på ett bra sätt som är viktigt. Att ha en bra 

kundservice innebär att vara bra på att klara ovanstående aktiviteter. 

 

Leveransserviceelement är de olika delar som leveransservice består av. Hur viktiga olika 

element är beror helt på bransch eller kund. Oskarsson et al., (2006) tar upp sex element: 

 

Ledtid – tid från order till leverans 

 

Leveranspålitlighet – Tillförlitlighet i ledtiden. Leveranspålitlighet är ett område som 

ökat i betydelse på senare tid. Kunder börjar prioritera pålitligheten av sina leveranser 

mer än snabbheten. Biltillverkare är ett bra exempel på en bransch som vill arbeta utan 

buffertar och som är helt beroende av pålitliga leveranser.  

 

Leveranssäkerhet – rätt vara i rätt mängd, med rätt kvalitet 

 

Information - I samband med ökande tidskrav så blir informationsutbyte viktigare för 

var dag. Leverantörer vill ha tillgång till kunders efterfrågan tidigt för säkrare planering, 

medan kunder i sin tur vill veta leverantörernas förmåga att leverera. Både parter har 

behov av varandras information.  

 

Flexibilitet – Det är viktigt att en organisation är öppen för kundanpassning och 

flexibilitet i dagens samhälle. Ur konkurrenssynpunkt så kan kundanpassad  hantering av 

logistik i samband med kortare ledtid eller olika emballage vara skillnaden mellan en 

trogen kund och en förlorad. 

 

Lagertillgänglighet – Andelen order eller orderrader som kan levereras direkt vid 

kundens önskemål.  
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Figur 11 - Leveransserviceelement (Oskarsson et al., 2006) 

 

Oskarsson et al., (2006) hävdar att de olika leveransserviceelementen står för olika delar 

av ett flöde. Fig. 11 visar vilka element som tillhör vilka områden medan flexibilitet och 

information flyter runt i hela flödet. De betonar även att man ska utgå från vad kunden 

eftersträvar inom leveransservice, man ska aldrig anta deras krav på leveransservice. 

Organisationer ska kunna bemöta den service som eftertraktas och även kunna göra något 

extra vilket oftast uppskattas väldigt mycket. 

 

3.7.3 Hantera kundrelationer på internet 

Lindstrand et al., (2006) definierar en kundrelation på följande vis: 

 

 "A customer relationship is a commercially-based interaction 

 between a buyer and a seller with ongoing exchanges of resources  

and/or cross-entity activity processes." 

 

De två aktörerna som verkligen är inblandade i en kundrelation är själva kunden och en 

försäljare. Mellan dessa två parter så sker det ständig kommunikation på olika sätt. 

Internet och telefonkonversationer är mycket vanligt. Internetbaserade marknader spelar 

en betydande roll vid skapandet av nya system för att leverera kundvärde. En snabbt 

växande marknad som är internetbaserad är den medicinska marknaden. Inom detta 

område så sker det ett väldigt intensivt utbyte av information. Internet inom denna sektor 
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är därför ett väldigt viktigt hjälpmedel. Internet och andra typer av 

informationsteknologier kan både skapa nya utmaningar men också nya vägar när det 

gäller forskningen kring hur marknadsföringen på ett företag ska hanteras. Det sägs att 

internet kan påverka marknadsföringen på grund av dess snabba hastighet, breda och 

internationella räckvidd och låga kostnader. Utöver detta kan internet ha en inverkan på 

marknadsföringen genom att det skapar möjligheten att samla information, 

kommunikationens hastighet ökar och kostnaderna för kommunikationen kan hållas 

relativt låga (Lindstrand et al., 2006). 

 

Internet och IT har verkligen förändrat förutsättningarna för de ledande företagen på ett 

grundläggande vis. De nya teknologierna tillåter företag att lagra, skicka och bearbeta 

information på ett snabbare och mer effektivt sätt än tidigare. Trots allt positivt som 

internet har bidraget till så är det inte alltid som IT relaterade lösningar ger den framgång 

som det förväntas att ge. En konsekvens av detta har blivit att ett stort antal forskare har 

börjat diskutera betydelsen av att komplettera rena teknologiska lösningar med personlig 

samverkan. Personlig samverkan mellan individer som exempelvis, face-to-face 

kommunikation kan vara särskilt viktigt i situationer där en känsla av osäkerhet, 

otydlighet och risker är involverade. Även om internet har skapat nya möjligheter för små 

och medelstora företag att bli mer internationella, så har det blivit en utmaning för dessa 

företag att skapa en balans mellan IT kommunikation och face-to-face kommunikation, 

när kontakt med kund ska ske. Face-to-face kommunikation är väldigt viktigt för att 

kunna bygga upp tillit i relationen mellan företag och kund. Tillit hjälper till att minska 

eventuella osäkerheter och risker som kan uppkomma i en kundrelation (Lindstrand et al., 

2006). 

 

3.7.4 Kundanpassad logistik 

Logistiken har potential att bli det ledande elementet när det handlar om att bilda 

strategier på ett uppfinningsrikt sätt för att skapa värde åt kund. Utöver det så kan logistik 

bidra till kostnadsbesparingar när det gäller användandet av resurser, men logistik kan 

även vara till hjälp vid marknadsföring. Kunder kräver variation och därför kan företag 

behöva skräddarsy logistiska lösningar för att betjäna dem på ett bättre vis, vilket i sin tur 

leder till en bättre lönsamhet för verksamheten. Oberoende vilken marknad det handlar 

om, är konkurrensen väldigt hård gällande processen för hur kundvärde skapas. Chefer 

och ledare utvecklar strategier för sina företag genom att skapa nya lösningar eller genom 

att använda sig av redan befintliga strategier. Logistik har fått en central roll när det 

kommer till skapandet av produktstrategier. Det har blivit allt mer tydligt, att produkter 
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inte längre bara är saker med funktioner, utan de är saker med funktioner som dessutom 

har en medföljande service. Företag skapar inte värde för kund och ett hållbart övertag 

gentemot konkurrenterna bara genom att erbjuda olika produkter. Utan de erbjuder 

produkter på skilda sätt, då det antas att kunden värderar bekvämlighet, pålitlighet och 

support. De befinner sig i en underförstådd och komplex relation med kunderna och 

utmaningen blir därför att hantera situationen som helhet (Fuller et al., 1993). 

 

Chefer på stora företag runt om i världen börjar bli frustrerade. De har storleken, 

räckvidden och väletablerade varumärken. Utöver detta så har de rimliga 

marknadsandelar på varje marknad som de medverkar på. De tror att de ska kunna tjäna 

kunderna genom att erbjuda de lägsta priserna tillsammans med den högsta nivån av 

service. Trots det så blir det ständigt utmanade av de mindre företagen på varje marknad. 

Målet med den logistiska strategin blir därför att organisera företag på ett sådant vis att de 

kan konkurrera tvärsöver hela spannet av den marknaden som de befinner sig i. Detta ska 

ske utan att företag ska behöva ta överpris gällande en del kunder och underpris hos 

andra. Det handlar om att bygga upp tydliga tillvägagångssätt för olika segment av 

kunder. En nyckel vad det gäller logistikkostnader är lagerhållning. Hur värdefulla är de 

produkter som tillverkas från kundens perspektiv och vilka kan ersättas? Logistiken 

hamnar lätt ofta i kläm på de företagen som har kunnat njuta av sin dominanta 

marknadsposition under generationer, de kan även drivas av felaktiga antaganden som att 

naturliga framgångar har lett till resultaten (Fuller et al., 1993). 

 

3.8 Personal och förändringsarbete 

Förmågan att kunna kommunicera och förstå sina kollegor är en viktig egenskap för en 

bra ledare. Skulle den egenskapen brista, är det svårt att föra fram en vision på ett tydligt 

och förståeligt sätt. Människor bildar lätt olika uppfattningar av vad de hör, vilket betyder 

att det man säger kan innebära något helt annat för den som lyssnar. Ledare ska kunna 

förstå vad personer känner och sedan anpassa sig inom ramarna för det (Geller, S. E, 

2002). 

 

En vanlig anledning till att organisationer inte kan anpassa sig tillräckligt snabbt till 

förändringar är att majoriteten av de anställda inte känner sig delaktiga. Det kan bero på 

att chefer stänger ner förslag bara för att de tror sig veta bäst. Människor har ett behov att 

känna sig värdefulla, saknar vi den känslan leder det ofta till sämre prestationer. Det finns 

fler känslor som påverkar oss starkt vilket är; känslan av tillhörighet, tillkännagivande, 
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självkänsla och kontroll över sitt eget liv. Ledare kan väcka de känslorna om de låter sina 

anställda vara med och påverka. Det är även viktigt att låta personer utvecklas inom sina 

yrken genom ex. coachning och feedback eller agera som en förebild. Belöningar för 

utmärkta prestationer är ett bra sätt att visa uppskattning på (Kotter, 2001). 

 

Ofta när organisationer ska genomföra förändringar möts de av mänskligt motstånd. 

Ledare är oftast medvetna om detta, men det är relativt få som tar sig tid att undersöka 

vilka motstånd som kan uppstå. Personer reagerar alltid olika till förändring vilket 

innebär att det är svårt att göra korrekta bedömningar som faller alla i smaken. Det krävs 

noggrann eftertanke innan ett beslut fattas som berör många personer. Förändringar som 

verkar positiva för organisationens tillfälliga reslutat kan innebära en förlust för dem som 

ska utföra förändringen, vilket leder till framtida komplikationer (Kotter och Schlesinger, 

2008). 

 

Det finns fyra vanliga anledningar till varför det uppstår motstånd vid förändring; rädslan 

att förlora något av värde, missuppfattning av förändringen och dess konsekvenser, en tro 

på att förändringen inte kommer att spela någon roll och låg tolerans för förändring. 

Utmaningen för ledare är att förutspå vilka motstånd som finns inom en organisation och 

arbeta med dem innan förändringar införs. Den vanligaste anledningen av de fyra är att 

personer är rädda att de kommer förlora något av personligt värde. Det är ett tecken på att 

de inte känner någon samhörighet med organisationen utan att de enbart har sitt eget 

intresse närmast. En stor påverkande faktor till det motståndet är den grad av tillit som 

finns inom en organisation. Det är få organisationer som har ett väl uppbyggt förtroende 

mellan chefer och medarbetare, därför uppstår det lätt missförstånd vid introducering av 

förändringsförslag (Kotter och Schlesinger, 2008). 

 

Det vanligaste sättet för att överkomma motstånd vid förändring är att utbilda personal i 

förväg om vad som kommer att hända. Genom att kommunicera fram idéer tillsammans, 

så hjälper det människor att se behovet av förändringen och logiken som ligger bakom. 

Övriga metoder som används kan vara; Deltagande och engagemang, lättnad och stöd, 

förhandling och avtal, manipulation och samarbete (Kotter och Schlesinger, 2008). 
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3.9 Definitionen av en modell 

En modell ska vara generaliserad, hypotetiskt utformad och den ska helst baseras på en 

analogi. Modellens syfte är att förklara eller analysera något. 

(www.yourdictionary.com/modell). Enligt (http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig 

modell) så kan en vetenskaplig modell användas för att beskriva ett fenomen i 

verkligheten på ett systematiskt vis. Modellen ska visa de samband som finns inom ett 

visst fenomen i ett specifikt fall. 

 

Generalisering inom vetenskap betyder att en modell eller teori utvecklas för att gälla 

under bredare omständigheter (http://sv.wikipedia.org/wiki/Generalisering). Att 

generalisera något handlar också om att komma fram till slutsatser som anses allmänna, 

dessa slutsatser ska dras för varje enskilt fall (http://sv.wiktionary.org/wiki/generalisera). 

En hypotes kan ses som ett antagande om verkligheten och vanligtvis är en hypotes bara 

av intresse då den kan prövas för att se om den visar en rättvisande bild av verkligheten 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotes). Hypotes kan därför ses som ett påstående som 

man misstänker är sant, men där det saknas tydliga bevis som styrker detta 

(http://sv.wiktionary.org/wiki/hypotes).  

 

Analogi kan användas för att beskriva eller förklara svåra vetenskapliga begrepp och göra 

det mer förståeligt och på ett mer sammanfattat vis. Analogi kan liknas med begreppen 

parallell och motsvarighet (http://sv.wiktionary.org/wiki/analogi). 
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4 Analys och förbättringsmodell 

I detta avsnitt kommer vi utifrån teori presentera en modell som ska hjälpa 

organisationer att analysera försörjningskedjor och komma fram till förbättringsförslag. 

 

 

 

Figur 12 – Analys och förbättringsmodell (Egen bild) 

 

Modellen i fig. 12 är framtagen med stöd från vetenskapliga artiklar och böcker för att ge 

organisationer ett metodiskt sätt att arbeta med förändringsarbete i försörjningskedjor.  

Modellen inleder med att analysera och diskutera kring organisationers nuläge. Denna 

modell är uppbyggd utifrån återkommande viktiga teorier från två olika perspektiv, 

supply chain och marknadsföring. Mentzer och Williams (2001) menar att förändringar 

inom marknadsföring ofta står för tillfälliga lösningar. För att skapa långsiktiga lösningar 
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mot kundbehov finns det krav på inslag av logistiska aspekter. Best (2005) hävdar att 

skapandet av en marknadsplan handlar om att skaffa en överblick på sin nutida situation. 

Tanken är att använda metoder från båda perspektiven för att sedan integrera 

informationen till ett detaljrikt nuläge. Det finns ingen bestämd ordning på vilka metoder 

man ska använda och alla metoder är inte heller lämpliga för alla organisationer. I denna 

del av modellen så är det upp till varje organisation att samla på sig det material som de 

anser vara nödvändigt i relation till diverse olika ”övrig context” . Med ”övrig context” så 

menar vi som exempel inriktningar och förutsättningar som varierar beroende på hur och 

var denna modell används. En tydligare förklaring av ”övrig context” och 

nulägesanalysen återkommer i kap. 4.1. Första steget av modellen är därmed en 

nulägesanalys med hjälp av två olika perspektiv och ”övrig context”. 

 

Nästa steg handlar om att skapa en problembild utifrån nuläge som sedan ska användas 

som underlag till uppdaterade mål och förbättringsförslag. Att skapa en problembild 

innebär att skapa en punktlista över vilka problem som är viktiga att jobba med i relation 

till nuläget. Problemen kan sedan analyseras med metoder som undersöker rotproblem, 

ett exempel på det kan vara Toyotas 5 why metod, se avsnitt 3,3. När man arbetar med 

förändringar i försörjningskedjor förekommer det ofta relationer mellan olika områden. 

Till exempel, kan stora lager bero på bristande leverantörsrelationer eller kundefterfrågan. 

Problem vid tillverkning kan i sin tur bero på missnöjd personal. Osono et al., (2008) 

betonar i boken ”Toyota Extreme” hur viktigt det är att gå till ”rotproblemen” annars blir 

lösningar bara tillfälliga. Resultatet av denna metod ska hjälpa organisationer att fokusera 

på de viktiga problemen och även uppdatera sina inriktningar till mer detaljrika mål. 

Förbättringsförslagen kommer sedan att framställas i form av brainstorming över 

framställt material mellan delaktiga parter. Diskussionerna ska sedan resultera i en 

handlingsplan i punktform, organisationen kan då bocka av problemen i den ordning som 

är lämpligast. 

 

4.1 Diskussion och analys av nuläge 

Enligt Oskarsson et al., (2006) är en analys av nuläget en väldigt viktig inledande process 

för att få en översikt över sina förutsättningar vid arbete med logistiska förändringar. Att 

ha kunskap kring sina nuvarande processer är en förutsättning för att kunna veta ifall en 

förändring verkligen leder till något bättre. Lunden och Svensson (2005) skriver även om 

hur viktigt det är att utgå från ett analyserat nuläge vid arbete inom marknadsföring. 
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Metoderna för att analysera ett nuläge delas därmed in i ett supply chain perspektiv och 

ett marknadsperspektiv för att sedan integreras till ett gemensamt nuläge. 

 

4.1.1 ”Övrig context” i samband med fallstudie 

”Övrig contex” kan innehålla de inriktningar som organisationen i fråga vill arbeta mot, 

det kan även bestå av interna förutsättningar. Det kan vara ekonomiska förutsättningar, 

mål, interna motstånd eller andra omständigheter inom organisationer. ”Övrig context är 

därmed väldigt brett och varierar helt från organisation till organisation. För att 

sammanfatta ”övrig context” så kan man säga att det påvisar unika behov att ta hänsyn till 

vid användande av analysmodellen. 

 

4.1.2 Supply Chain perspektiv 

Med ett Supply Chain perspektiv så menar vi metoder och områden inom SCM som är 

viktiga att inkludera i samband med en analys av en organisations nuläge. Områdena är 

valda efter omfattande litteraturstudier och krav från fallstudien. Enligt Christopher 

(2011) så är bra hantering av SCM en grundläggande egenskap för en lönsam 

verksamhet. Han hävdar att SCM grundar sig helt i logistik vilket innebär att detta 

perspektiv även kommer att innehålla logistiska områden som metoder. 

 

Nedan kommer områden inom SCM från perspektivet att beskrivas sammanfattat. Se 

teoretisk referensram kap 3.1, 3.2, 3.3, 3.8 för mer utförlig beskrivning. 

 

Supply Chain Management 

 

Begreppet logistik brukar användas när det gäller kartläggning av flöden inom en 

verksamhet eller när det handlar om lagerhållning och lönsamhet. Supply chain 

management har sina grunder helt från logistiken, det är dock ett bredare begrepp. 

Konkurrensfördelar är något som är vanligt förekommande när det handlar om SCM, att 

kunna erbjuda kunden något som ingen konkurrent har möjlighet att göra inom en kort 

framtid (Christopher, 2011). 

 

Bullwhip effekt 

 

Lee et al., (1997) menar att när organisationer enbart använder sig av orderplanering så är 

"Bullwhip Effect" något som kan uppkomma, vilket är en osäkerhet i efterfrågan som kan 
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påverka lagerstorlekar i försörjningskedjan. För att hantera dessa situationer, är 

kommunikation en väldigt viktig del.  

 

Här kan det vara bra att skapa en bild av det slutliga behovet för att tidigare kunna få 

varningar om förändringar. En metod för att göra det, är att ta reda på produkternas 

åtgång hos kunderna. Antalet beställda produkter varierar från order till order från kund 

men åtgången kan vara lika Christopher (2011). 

 

Leverantörsrelationer 

 

Sheth och Sharma (1997) hävdar att partnerskap med leverantörer kan bidra till en 

starkare konkurrerande position på marknaden. Sedan kan det vara nödvändigt för företag 

att bli mer relationsbaserade på grund av den ökade oroligheten på dagens marknader. En 

bra relation till leverantören kan leda till en bättre effektivitet och bättre service, då 

dagens kunder ofta har specifika krav som de vill få uppfyllda. Fyra orsaker till varför 

leverantörsrelationer bör skapas är: ökad effektivitet, ökad kostnadseffektivitet, möjliggör 

nya teknologier och en ökad konkurrensförmåga.  

 

Konkurrerande nätverk 

 

Företag måste ha möjligheten att kunna ställa om och svara snabbt då det sker en 

förändring ute på marknaden gällande produkter och tjänster. En utmaning för företag är 

därför att bli så mottaglig som möjligt mot dessa förändringar. Individuella företag har 

insett på senare tid att de konkurrerar försörjningskedjor sinsemellan istället för företag 

mot företag, det sker alltså en konkurrens mellan nätverk. De företag som på bästa sätt 

kan hantera och strukturera upp sina partnerskap och på så vis leverera mest värde till 

kund är de som går vinnande ur situationen (Christopher, 2011). 

 

Produktionssystem - Kartläggning av produktionsflöde 

 

Syftet med att göra en flödeskartläggning är att skapa en tydlig bild av nuläget inom både 

tillverkning som informationsflöde. För enkelhetens skull så kan standardiserade figurer 

användas. Cirklar eller rektanglar kan användas för att beskriva operationer av olika slag 

och trianglar för att beskriva lager. Efter att en översiktlig kartläggning är gjord kan 

specifika områden väljas för att göra en mer detaljerad bild (Oskarsson et al., 2006). 
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Produktionssystem - Flödesrelaterade nyckeltal 

 

I samband med flödeskartläggning är det viktigt att mäta kostnader, däremot kan en 

svårighet vara att veta vilka som är relevanta vid en analys. Nyckeltalen kan delas in i tre 

olika områden: kapitalbindning, tid och servicerelaterade nyckeltal. Exempel på nyckeltal 

är (Ibid.):  

 

Genomloppstid (GLT) - Tiden det tar för en produkt eller ärende att ta sig genom ett 

specifikt flöde.  

 

Medellagernivå (MLN) = säkerhetslager + orderkvantitet/2, den genomsnittliga 

lagernivån under specificerad tidsperiod. 

 

Lageromsättningshastighet (LOH) - Hur ofta en organisation byter ut sitt lager under en 

specifik period. Efterfrågan (D) (antal) / mellanlagernivå (MLN) 

 

Kundorderpunkt (KOP) 

 

Om organisationer kan invänta kundorder innan produktion eller om prognoser är ett 

måste, bestäms av förhållandet mellan genomloppstid och leveranstiden. I de flesta fall 

ställer marknaden krav på leveranstider. Om den bestämda leveranstiden är längre än 

genomloppstiden bör produktion ske mot efterfrågan. Är istället den bestämda 

leveranstiden kortare än genomloppstiden är lagerhållning att föredra, alltså att 

produktion sker mot prognoser. Det förekommer även att produktionen sker mot både 

lagerhållning och efterfrågan, en kombination av dem båda (Olhager, 2010). 

 

ABC – analys  

 

En ABC-analys kan användas för att dela in produkter eller sortiment i tre mindre delar. 

A-artiklar är en liten grupp med de viktigaste produkterna. B-artiklarna är en något större 

produktgrupp som består av medelvärdiga artiklar. Den tredje gruppen kallas för C-

artiklar, produkterna under denna kategori är många men anses inte vara lika viktiga som 

A respektive B-artiklarna (Ibid.). 

 

För att läsa om hur själva rangordningsprocessen av artiklar går till och mer allmänt om 

ABC-analys, se kapital 3.1.2 under rubriken ABC – analys. 
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Lean Production 

 

Verktyg 

 

Lean handlar om att maximera värdet för kund genom minskat slöseri och med hjälp av 

verktyg ständigt förbättra alla processer som finns i flödet (Christopher, 2011). 

 

Bhasin och Burcher (2006) beskriver några verktyg: 

 

5S - Är en arbetsmetod som används för att främja en bättre effektivitet och ordning på 

arbetsplatsen. 

 

Continous improvements - Här ligger fokus på att ständigt förbättra kostnader, kvalité, 

leveranstider och design.  

 

SMED (Single-Minute Exchange of Die) - En metod som används för reducera den totala 

ledtiden genom att minimera ställtider hos maskiner. 

 

Människan 

 

Kotter (2001) hävdar att en vanlig anledning till varför organisationer har svårt att 

anpassa sig snabbt vid förändringar är att majoriteten av de anställda inte känner sig 

tillräckligt delaktiga. Finns inte känslan av delaktighet, blir också arbetsprestationen 

sämre. Känslan av tillhörighet, självkänsla och kontroll kan väckas av ledare, om de låter 

anställda vara med och påverka beslut som fattas. 

 

Mänskligt motstånd är vanligt förekommande vid en organisationsförändring. Därför är 

det viktigt att beslut som berör många personer är noggrant genomtänkta. Fyra vanliga 

anledningar till varför motstånd uppstår är; rädslan att förlora något av värde, 

missuppfattning av förändringen och dess konsekvenser, låg tolerans för förändring och 

en tro att förändringen inte kommer att ha någon större betydelse. Att utbilda personal i 

förväg är det vanligaste sättet för att överkomma motstånd vid en förändring. En hög grad 

av tillit mellan chefer och anställda är viktigt för att undvika motstånd. 
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4.1.3 Marknadsperspektiv 

Med marknadsperspektiv så menar vi de metoder och områden som avdelningar inom 

marknadsföring arbetar med, när de analyserar sitt nuläge. Hur tänker personer som 

jobbar med marknadsföring när de bemöter denna uppgift?  Nedan kommer ett urval av 

områden som är återkommande i litteraturen vilket kan vara viktiga i relation till logistik 

och kundanalys. 

 

Se kap. 3.5.1, 3.5.2 och 3.7.1 för utförligare beskrivning av områdena nedan. 

 

Konkurrentanalys 

 

Det är viktigt för organisationer att identifiera möjliga konkurrenter som finns på samma 

marknad. För att inte missa några potentiella hot vid identifieringen, gäller det att chefer 

och ledare har ett brett synsätt. Till en början handlar det om att hitta sina konkurrenter 

och att därefter dela in dem i kategorier för att möjliggöra kommande analyser framöver. 

De tre kategorierna är följande: Indirekta konkurrenter, direkta konkurrenter och 

potentiella konkurrenter (Bergen och Peteraf, 2002). 

 

SWOT  

 

En SWOT analys görs för att upptäcka: styrkor, svagheter, möjligheter och hot på 

marknaden. Genom att titta på organisationens inre delar kan svagheter och styrkor hittas, 

medan möjligheter och hot är mer yttre påverkande faktorer. Dessa fyra begrepp kan 

sedan sättas ihop i en så kallad TOWS matris där de jämförs mot varandra. Fokuset blir 

sedan att hitta gemensamma faktorer som kan avläsas från matrisen. 

 

Customer Relationship Management (CRM)  

 

Internets teknologi har gjort det möjligt för organisationer att kommunicera och skapa 

relationer med kunder som inte har varit genomförbart tidigare. Det är även 

undersökningar som visar att redan etablerade kunder ofta genererar dubbelt så mycket 

inkomster i jämförelse med nya kunder. Skapandet av långsiktiga relationer med kunder 

har blivit allt mer viktigt och är nu även lättare att göra till skillnad från förr. CRM har 

utvecklats och fått en viktig roll vid marknadsföringen (Winer, 2001). 
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CRM process indelat i sex steg enligt Winer (2001): 

 

1.  Skapa en kund databas  

2.  Analysering av data 

3. Inriktning mot kunder  

4. Relationsprogram 

5. Integritetsproblem 

6. Mätvariabler 

 

4.2 Problembild, uppdaterade mål och förbättringsförslag 

4.2.1 Problembild 

En problembild är en sammanfattad punktlista på vad vilka problem som framkommer 

när man jämför sitt nuläge mot tillgänglig teori. Problembilden ska vara tydlig och 

innehålla alla problem som påvisas tidigare i modellen. Ex. på problembild 

 

 Ojämn kvalité i maskin A 

 Låg effektivitet från anställda på fredagar 

 Osäker efterfrågan på produkt x 

 Stora lager 

 Brister inom kund och leverantörsrelationer 

 

När problemen är uppskrivna är det viktigt att sortera dem och hitta relationer, att lösa 

varje problem utan att tänka efter kan resultera i onödigt arbeta eller enbart tillfälliga 

lösningar. Enligt Osono et al., (2008) så använder sig Toyota av metoder som 5 why för 

att ta reda på rotorsaker till problem inom organisationen eller försörjningskedjan. 

Organisationen ska fråga sig själva varför? 5 gånger för varje problem, det resulterar 

sedan i en lista av rotproblem.  Metoden är väldigt lättsam att använda och beskrivs med 

exempel i kap. 3.3 i samband med lean och Toyota. Metoden bör användas på samtliga 

problem som hittats i problembilden. Om man tittar på ovanstående exempel av 

problembild så kan stora lager bero på osäker efterfrågan, vilket i sin tur relaterar till 

brister inom relationer med kunder som leverantörer. 
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4.2.2 Uppdaterade mål 

Det är stor sannolikhet att målen (inriktningarna) som ”övrig context” kan innehålla 

kommer att modifieras vid skapandet av problembild. Mål som var relevanta 

inledningsvis i modellen kan ha fått en annan betydelse. Det kan handla om att ny 

kunskap har tillgodosetts längs vägen, vilket i sin tur leder till att målen ändras. Denna 

del av modellen handlar om att analysera sina tidigare mål mot det framtagna materialet 

från nulägesanalysen och 5 why resultatet av problembilden. De uppdaterade målen ska 

svara mot rotproblem, vilket ska diskuteras i processen för förbättringsförslag. För allmän 

teori kring olika mål, se kapitel 3.4. 

 

4.2.3 Förbättringsförslag 

Processen för att komma fram till förbättringsförslag bör vara ett face to face möte med 

alla delaktiga i arbetet. Materialet kring (Mål, teori och nuläge) ska fungera som 

diskussionsunderlag och även som ramar för den kommande outputen. Nedan finns det 

exempel på frågor som organisationer kan använda sig av i samband med denna process: 

 

 Vad vill vi ändra på? 

 Vad rekommenderar teorin att arbeta med? 

 Kan vårt nuläge hantera det som teorin föreslår? 

 

Det är olika från organisation till organisation så det är svårt att komma fram till en 

specifik metod för hur man ska tänka. Frågorna ovan ska endast fungera som riktlinjer, 

det ska vara en öppen diskussion kring det insamlade materialet från nulägesanalysen i 

relation till teori och mål.  
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4.3 Output – handlingsplan i punktform 

Det som beslutas under diskussion kring förbättringsförslag ska resultera i en punktlista 

av aktiviteter som ska utföras framöver. Modellen är till för att skapa en så kallad ”att 

göra” lista som en organisation kan arbeta med efterhand. Ett ex. på hur en output kan se 

ut: 

 

Output 

 Outsourcing av produkt x 

 Person x ska delta vid produktutveckling för att få bättre förståelse vid inköp 

 Skapa en relation med leverantör x och sluta köpa från x,x,x 

 Hyra in 3pl från x 

 Minska ledtider för produkt x genom att… 

 Förbättra leveranspålitlighet på produkt x genom att… 
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5 Fallstudie 

Detta kapitel innehåller det empiriska materialet som vi kan visa i form av 

konversationer, intervjuer och dokument från GLT-Laserstans. Det ska forma en 

överblick över organisationens förutsättningar som sedan ska tillämpas i analysmodellen. 

 

5.1 Företagsinfo  

GLT-Laserstans är ett mindre företag lokaliserat i Sandviken. De kan beskrivas som en 

legoverksamhet inom plåtindustrin som arbetar mot kundorder och i projektform mot 

större organisationer. De tillverkar även en egen produktserie av tejphållare som ingår i 

vår avgränsning. Tejphållarna förekommer i en mängd olika designer och de visar sig 

vara attraktiva på marknaden. GLT-Laserstans har tillverkat produktserien sedan 2005 

men det finns uppgifter om att designerna har funnits sedan 30 år tillbaka. Enligt de 

uppgifterna verkar det vara en stark produktserie, organisationen har dock bara 

försäljningssiffror att analysera. Därmed är det av intresse att undersöka hur stark 

produkten är på marknaden, undersöka kunderna och även konkurrenterna. Detta för att 

hjälpa organisationen med eventuell prissättning. Visade det sig att produkten inte var 

tillräckligt lönsam, fanns alternativet att avsluta produktionen. Det blev dock aktuellt att 

titta på hela försörjningskedjan så att vi fick en överblick på produkterna i fråga, även för 

att försöka hitta möjligheter tidigare i kedjan som både kan påverka kunderna och GLT-

Laserstans. Det kommer därmed finnas behov av perspektiv från både marknadsföring 

och SCM. 

 

  

Figur 13 och 14 – GLT-Laserstans (http://www.glt-laserstans.se/) 

5.1.1 Leverantörer 

När vi började ställa frågor kring leverantörer för produktserien så blev svaret; Vi har 

massor. När vi sedan fick en lista på alla leverantörer så visade det sig inte vara en 

http://www.glt-laserstans.se/
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överdrift. GLT-Laserstans arbetar mot cirka 40 leverantörer som tillsammans täcker 

behovet av komponenter för alla olika varianter av tejphållare. Efter möte med 

organisationen verkar det som att de beställer på känsla beroende på tillfällig lagernivå. 

Prognoser var inte aktuella eftersom efterfrågan varierade grovt. Produktserien består 

även av mer än 80 varianter vilket gör det komplext att hantera.  

 

5.1.2 Tillverkning 

Se materialflödesschemat nedan i fig. 15 vid läsning av kommande tre stycken. 

 

GLT-Laserstans har ett stort lager med plåt, denna plåt går sedan vidare till 

excenterpressen där den bearbetas i olika steg. Mellan plåtlagret och excenterpressen så 

sker även beställning från kund, alltså kundorderpunkten (KOP). Efter operationerna i 

excenterpressen så hamnar plåten på ett mindre buffertlager innan det är dags för 

kantpressen som också är en typ av bockningsmaskin. När denna operation är klar så 

skickas plåtbitarna iväg på lackning innan det är dags för montering. Monteringen sker i 

två steg, förmontering och slutmontering. Buffertlagret innan förmonteringen är stort och 

är indelat i två segment. Den ena sidan av lagret består av plastdetaljer och den andra 

sidan av färdiga plåtdetaljer som är lackade. Värt att notera är att plåtdetaljerna finns i en 

rad olika färger på grund av den breda variationen som kunderna erbjuds. Detta har lett 

till att många detaljer kan ha legat här under en längre tid utan att ha blivit använda. 

 

Monteringen sker i två steg med en inledande förmontering. Till denna förmontering 

finns två andra lager, ett lager med plastdetaljer och det andra med mindre smådetaljer. 

Det sistnämnda kan innefatta, fjädrar, sprintar och knivar till tejphållaren. Här monteras 

alltså en del detaljer för att underlätta inför slutmonteringen. Detaljer från dessa två lager 

används även i slutmonteringen där alla delar sätts ihop och slutligen blir en färdig 

produkt. GLT-Laserstans har många underleverantörer som ser till så att både lagret med 

plastdetaljer och smådetaljer är välfyllt. Lagret med smådetaljer har idag ett stort värde i 

relation till försäljning för att kunna hålla en hög nivå av service till kund. Eftersom 

kunderna har möjlighet att välja olika varianter när det gäller storlek och färg på 

tejphållaren, så är kundorderpunkten innan förmonteringen. GLT-Laserstans arbetar inte 

mot färdiglager eftersom att de skickar iväg sina produkter direkt efter montering.  

 

För att tydliggöra hur flödet av material ser ut så gjordes ett materialflödesschema med 

symboler och pilar som beskriver materialets väg genom produktionen. I fig. 15 nedan så 

kan man se att plastdetaljer används både i förmonteringen och lagras i ett buffertlager 
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innan slutmonteringen, samma sak gäller för smådetaljerna. Här framgår det att flödet 

inte är helt optimalt eftersom pilarna korsas. 

 

Figur 15 – Materialflödesschema GLT-Laserstans (Egen bild) 
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5.1.3 Kundsituation 

GLT-Laserstans säljer sina tejphållare till kunder runt om hela världen, grossister som 

slutanvändare. Vår avgränsning blir att undersöka den Europeiska marknaden och komma 

med förslag hur de ska sälja sin produkt. I nuläget så mottar fallföretaget beställningar 

endast via mail och säljer till alla som vill köpa. Storleken på beställningarna kan variera 

från enstaka artiklar till tusentals beroende på slutanvändare eller grossist. Fallföretaget 

skickar sedan sina produkter med DHL och kunderna får betala frakten efter bestämd 

prislista. Som det ser ut just nu, finns det enbart svaga kundrelationer vilket skapar 

problem när slutanvändare kan köpa deras produkter för samma pris som grossister. Det 

skapar även ett överflöd på orderhantering och leveransbehov vilket i sin tur leder till 

osäkerhet i behov vid tillverkning. De röda markeringarna i fig. 16 visar var de större 

kunderna i Europa är lokaliserade. Varje land som är markerat med röda markeringar har 

sedan även en mängd småkunder.  

 

 

Figur 16 - Stora kunder i Europa (http://se.freepik.com/) 

 

 

 

 

 

http://se.freepik.com/
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5.1.4 Affärssystem 

Företaget hjälpte oss med att få fram försäljningssiffror från affärssystemet Monitor. Vi 

valde att fokusera på år 2011 med både kundlistor som produktbeställningar. Det 

resulterade i ganska röriga listor som blev en stor del av detta arbete i form av sortering 

och identifiering. Listorna blev utgångspunkter för kommande analyser i denna uppsats 

eftersom det var den information som GLT-Laserstans kunde påvisa om sina kunder. Vi 

fick sedan använda oss av internet för att få en djupare insyn i kundlistorna. På grund av 

känslig information kan materialet inte visas i denna rapport men de kommer att 

diskuteras kring i kap. 6 i form av ABC – analys och CRM. 

 

5.1.5 Marknadsföring och SCM 

GLT-Laserstans är en mindre organisation och har därmed inga specifika avdelningar för 

marknadsföring och Supply Chain Management. Det lämnar arbetet väldigt öppet för oss 

eftersom det inte finns några tidigare förutsättningar eller arbetsmetoder att anpassa sig 

efter. Det påverkar dock den vetenskapliga delen negativt med tanke på att vi inte får 

någon möjlighet till primärdata i form av intervjuer. Analysen kring dessa två områden 

blir därmed baserad på andra källor. 
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6 Tillämpning av modell – analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer modellen att tillämpas på fallstudieföretaget. Varje steg av 

modellen kommer att diskuteras och utvärderas i relation till resultat. Avsnittet kommer 

även avslutas med en diskussion av relationerna mellan marknadsföring och logistik. 

 

6.1 Diskussion och analys av nuläge 

6.1.1 ”Övrig context” 

Enligt kap. 4 så påvisar ”övrig context” unika behov till avgränsning i samband med 

analysmodellen. Fallstudien i denna uppsats påvisar då ”övrig context” i form av 

inriktningar (mål) från vår handledare på företaget. Vad är det fallföretaget vill att vi ska 

hjälpa dem med?  Efter ett första möte med deras VD blev det fyra punkter att fokusera 

på: 

 

 Undersöka mervärde av produktserie 

 Undersöka konkurrenssituation 

 Identifiera kunder, grossister eller slutanvändare 

 Uppdatera prislista av produkter 

 

Punkterna ovan resulterade även i en avgränsning till endast Europaverksamheten, även 

att vi skulle lägga mindre fokus på interna processer och fokusera på externa faktorer. 

För att få en helhetsbild och skapa möjligheter för förbättringsförslag, som indirekt 

påverkar de frågor som fallföretaget sökte svar på, undersöktes även den interna 

situationen. Enligt Oskarsson et al., (2006) så är det svårt att veta om en förändring 

verkligen leder till något bättre om man inte har en helhetsbild av nuläget. Med hjälp av 

modellen så blev även den interna produktionen en påverkande faktor av vår analys. Det 

visade sig att fallföretaget tillverkade mot kundorder men att råvarulagren byggdes med 

stora säkerhetsmarginaler. Lagernivåerna visade sig därmed vara stora i relation till 

försäljning. 
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6.1.2 Supply Chain perspektiv 

Områden i detta kapitel är valda utifrån avgränsningar och önskemål från GLT-Laserstans 

i form av ”övrig context”. Frågan vi ställde oss var; Vilka områden ska vi analysera för 

att kunna bearbeta de frågor som fallföretaget söker svar på? Det resulterade i sex 

områden inom SCM perspektivet som kommer nedan: 

 

The Bullwhip Effect 

 

Utifrån intervjuer så visade det sig att relationer med kunder var ganska svaga i samband 

med försäljning av tejphållare. De mottog sina beställningar via mail och skickade sedan 

ut DHL försändelser med det beställda antalet, oberoende av ifall kunderna var grossister 

eller slutanvändare. Lee et al., (1997) skriver om hur organisationer som enbart använder 

sig av orderplanering kan hamna i en situation kallad ”The Bullwhip effect”. Han menar 

att organisationer lätt kan börja bygga onödiga säkerhetslager på grund av dålig 

information i försörjningskedjan. 

 

I samband med intervju/studiebesök i produktion så fick vi reda på att GLT-Laserstans 

tillverkar mot kundorder, vilket är bra. Problemet är dock att de bygger råvarulager med 

stora säkerhetsmarginaler, den höga osäkerheten resulterar därmed i stora råvarulager och 

detaljlager. Christopher (2011) betonar hur viktigt det är att skapa en bild av det slutliga 

behovet för att få ett stabilare och flexiblare flöde. Beställningar kan variera grovt men 

åtgången kan vara densamma bland slutkunder över hela marknaden. EDI är därmed en 

teknik som kan vara till stor hjälp för att sprida information mellan logistiska enheter.  

 

Enligt fig.17 nedan som visar en grov överblick på GLT-Laserstans försörjningskedja 

skulle EDI lösningar med grossister underlätta för deras lagernivåer. Orderhantering 

skulle minska drastiskt för båda parter och fallföretaget skulle även få bättre insikt i 

slutkunders behov genom uppdaterade lagersaldon och efterfrågan. 

 

Figur 17 – Försörjningskedja GLT-Laserstans (Egen bild) 
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Leverantörsrelationer 

 

Sheth och Sharma (1997) hävdar att partnerskap med leverantörer kan bidra till en 

starkare position på marknaden. Leverantörsrelationer bör skapas dels för 

konkurrensförmåga och ökad effektivitet. Det visar relationer med marknadsföring i form 

av konkurrensförmåga. Fuller et al., (1993) framhåller hur kundanpassad logistik börjar ta 

över som konkurrensfaktor, kunder börjar värdera service och kundanpassning mer än 

produktvarianter. För att marknadsföring ska kunna erbjuda sådan service, bör 

leverantörer vara beredda på flexibla förändringar, vilket underlättas genom tydliga 

relationer.  

 

Fallföretaget bör identifiera sina viktigaste och största leverantörer i samband med 

tillverkning av tejphållare och försöka skapa ett samarbete som gynnar båda parter. Några 

starka relationer kan innebära en minskning av det totala antalet leverantörer, vilket gör 

det lättare att hantera sin försörjningskedja. 

 

Konkurrerande nätverk 

 

I nuläget är organisationen i fallstudien relativt självständig vid hantering av tejphållare. 

De köper in de råvaror som de behöver, bearbetar dem och säljer sina produkter vidare. 

Christopher (2011) betonar hur viktigt det är att se hela försörjningskedjan som en enhet, 

dels för att kunna svara snabbt mot kundkrav och även kunna skapa ömsesidig 

fördelaktighet. Osono et al., (2008) som skriver om Toyota menar att alla delaktiga i en 

relation ska tjäna på samarbetet, annars finns det ingen mening med att skapa ett nätverk. 

Christopher (2011) hävdar även att organisationer måste vara beredda att utföra 

förändringar internt för att anpassa sig till nätverksarbete, det kan vara att gå från lager till 

information och från funktioner till processer etc. Tillit inom nätverket blir därmed en 

viktig faktor vilket påvisas tydligt i modellen ”Prisoners Dilemma”. 

 

Produktion – Tillverkning, flödesrelaterade nyckeltal och kundorderpunkt 

 

Tillverkningen av tejphållare var ganska komplex och blev därmed en del av vår 

avgränsning, vi skulle inte gå in på området i detalj. Vi har fortfarande utfört en 

materialflödesanalys i kap 5.1.2. Det är en metod som Oskarsson et al., (2006) framhåller 

för att analysera flödet vid tillverkning av produkter. Det hjälpte oss att upptäcka 

lagernivåerna innan kundorderpunkt vilket blev en viktig faktor för framtida diskussioner. 

I samband med vår fallstudie så visade det sig att vi inte var i behov av detaljrika 
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flödesrelaterade nyckeltal för att utföra de kriterier som ingick i vår ”övrig context”. 

Modellen i kap. 4 ska dock fungera som en generell modell vilket betyder att andra fall 

kan behöva en detaljrik analys av produktionen. 

 

Lean 

 

Lean är ett område som sprider sig bland organisationer vilket enligt Lumsden (2006) 

fokuserar på att maximera värde till kund genom att minska slöseri. Det kan både ses som 

arbetsmetoder och även som en filosofi. Att maximera värde till kund är av stort intresse 

för organisationer. Marknadsföring och logistik arbetar specifikt med den frågan vilket 

innebär att Lean bör spela en betydande roll vid samarbete mellan de olika avdelningarna. 

Enligt Osono et al., (2008) så har Lean sin grund från TPS (Toyota Produktion System) 

vilket i sin tur är indelat i en mjuk och hård sida. Den hårda sidan handlar om metoder 

och verktyg som kan appliceras inom organisationer, vilket Bhasin och Burcher (2006) 

påvisar i kap 3.3. Den mjuka sidan representerar istället filosofin bakom verktygen och 

metoderna. 

 

I samband med vår fallstudie så har vi inte fokuserat detaljerat på Lean, det är dock 

viktigt område att reflektera kring. Osono et al., (2008) menar att Toyotas framgångar 

beror på långsiktiga relationer med både anställda som leverantörer, en organisation ska 

fungera som ett litet samhälle där alla känner alla. Fallföretaget visar goda förutsättningar 

inom det området på grund av deras storlek, alla verkar känna alla och chefer visar sig på 

produktionsgolvet för att kommunicera med sina anställda. Det bör skapa en känsla av 

delaktighet hos de anställda, vilket Kotter och Schlesinger (2008) anser vara en av de 

viktigaste faktorerna för att lyckas med förändringsarbete. En annan faktor är också att få 

alla att förstå varför en förändring utförs, annars kan det bli motstånd bland de anställda 

för att de är rädda att förlora något av värde. Relationer till kunder och leverantörer är 

dock områden som fallföretaget bör arbeta med, i alla fall i samband med produktion av 

tejphållare. 
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ABC-Analys 

 

I studien utfördes en ABC analys utifrån försäljningslistor 2011. Täckningsbidrag och 

antalet sålda detaljer blev sorterade för att skapa en tydlig lista på vilka produkter som ger 

mest värde till företaget. Det visade sig att 25 % av produkterna stod för 70 % av det 

totala täckningsbidraget under år 2011, det motsvarar i sin tur 60 % av det totala antalet 

tillverkade produkter. Det betyder att 75 % av företagets varianter i denna produktserie 

antingen har för lågt täckningsbidrag eller så är det en svag efterfrågan. Den produkten 

som visade sig vara mest lönsam blev en överraskning för både oss och företaget. Se fig. 

18 för en överblick på de övre 25 % av produkterna. Hela ABC dokumentet kan tyvärr 

inte användas i rapporten eftersom den kan innehålla känslig information, därför är 

artikelnummer överstrukna. 

 

Figur 18 - Övre del ABC – Analys (Egen bild) 

 

Det var dock inte enbart 25 % av produkterna som placerade sig högst upp i ABC – 

analysen som visade sig värdefulla för organisationen. Produkterna längst ner, även 

kallade C – produkter gav också viktig information att bearbeta. Om man tittar på fig.19 

så ser man att produkterna som ger minst täckningsbidrag till fallföretaget står för 4500 

detaljer. De går alltså minus på 4500 detaljer som de tillverkar. Det placerar GLT-

Laserstans i en unik position, de har möjlighet att förhandla med sina kunder i form av 

relativt stora prishöjningar eftersom de utan problem kan lägga ner produktvarianter. 

Fallföretagets VD informerade oss i början av projektet att han ville ta reda på om det var 

lönsamt att tillverka tejphållarna, var det inte så kunde de ta beslut att avsluta 

produktionen. Kunderna får därmed avgöra hur mycket de behöver de olika varianterna 

av tejphållare. Se fig.19 för den nedre delen av ABC-analysen. 
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Figur 19 - Nedre del av ABC – Analys (Egen bild) 
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6.1.3 Marknadsperspektiv 

Inom marknadsperspektivet inkluderades alla områden från modellen; konkurrenter, 

SWOT och CRM. Enligt litteraturen så var de återkommande viktiga områden i samband 

med nulägesanalyser inom marknadsföring vilket medförde att vi valde alla tre. 

 

Konkurrenter 

 

Enligt Bergen och Peteraf (2002) är förmågan att kunna identifiera sina konkurrenter en 

nyckeluppgift för att uppnå konkurrenskraft på nutidens marknad. Informationen som 

GLT-Laserstans hade om sina konkurrenter var begränsad, vilket har gjort det svårt för 

dem att varken försvara eller attackera sin omvärld med sitt produktutbud. Vi hade inte så 

mycket att gå på så konkurrentanalysen genomfördes med hjälp av sökmotorn Google. Vi 

letade reda på så många likvärdiga produkter som möjligt och skapade en lista med bilder 

och priser. Vi jämförde sedan design hos konkurrenter mot fallföretagets produkter för att 

avgöra vilka som har direkta konkurrenter. Det visade sig att två varianter hade direkta 

konkurrenter men GLT-Laserstans har en fördel med att tillverka sina produkter i metall 

istället för plast. Produkterna är A- och B-produkter enligt ABC-analysen vilket innebär 

att de tjänar en del på dem för tillfället. Det kan därmed vara viktigare att fokusera på 

andra varianter och undvika prishöjningar på de produkter som har konkurrenter. I övrigt 

så verkar produktgruppen vara ganska stark och det ger dem möjlighet till förhandlingar 

med sina kunder. Det är en ovanlig situation på dagens marknad. 

 

SWOT 

 

Enligt Dyson (2002) så handlar en SWOT analys om att hitta svagheter och styrkor inom 

en organisation, även möjligheter och hot på marknaden. Fig. 20 på nästa sida är en 

TOWS - matris över fallföretaget, det handlar om att skriva upp påverkande faktorer 

under varje område för att avsluta med en jämförelse mellan dem. Enligt Best (2005) så 

är en SWOT analys en viktig process vid skapandet av en marknadsplan. Dyson (2002) 

hävdar även att TOWS processen ska påvisa en organisations framtida mål. I denna 

modell som vi arbetar med så blir SWOT en liten del av nuläget, vilket innebär att vi 

hoppar över jämförelsen i TOWS matrisen. Jämförelsen i de tomma rutorna nedan ska 

resultera i direkta förbättringsförslag, vilket framkommer längre fram i vår modell Vi 

använder därmed de fyra olika områdena till hjälp vid skapande av problembild och 

uppdaterade mål framöver. 
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 Styrkor: 

* Etablerad produktserie 

* Plåt (kvalité) 

* Kundbas 

 

Svagheter: 

* Saknar kundrelationer 

*Saknar 

informationssystem 

* Stora lager 

* logistik 

Möjligheter: 

* Skapa relationer 

* Ställa högre krav på 

kunder vid köp av mindre 

lönsamma produkter 

* Samordna leveranser 

 

  

Hot: 

* Konkurrenters priser 

* Varierande efterfrågan 

 

  

Figur 20 – Tillämpad TOWS Matris 

 

CRM 

 

CRM (Customer Relationsship Management) är en arbetsmetod som förekommer inom 

både logistik och marknadsföring. När vi studerade litteratur så hittade vi metoden inom 

båda områdena. Enligt Winer (2001) består denna modell av sex delar men vi valde att 

fokusera på två av dem, skapa en kund databas och analysering av data. 

 

Med hjälp av affärssystemet på GLT-Laserstans kunde vi sammanställa en kunddatabas 

som delade in kunder efter land och storlek i form av täckningsbidrag mot organisationen. 

Vi valde även att ta med vilka produkter som specifika kunder beställde under år 2011 

och även hur många för att skapa underlag för analys i nästa del av CRM modellen. 

Sammanställningen har baserats på en kundlista från respektive land, besök på kundernas 

hemsidor och även produktbeställningar 2011. I fig. 21 på nästa sida är ett exempel på 

hur kunder sammanfattades, A, B eller C är från ABC analysen. Kund och artikelnummer 

är överstruket på grund av att det är känslig information. 
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Figur 21 - Kundanalys (Egen bild) 

 

Enligt Winer (2001) ska alla kunder sorteras in i segment vid analysering av data som är 

nästa steg i CRM. LCV (life customer value) är också ett nytt begrepp som blir 

introducerat, vilket innebär att analysera den framtida lönsamheten från respektive kund. 

Meningen med LCV är att få organisationer att inrikta sin marknadsföring mot mer 

lönsamma kunder och även upptäcka de kunder som inte tillför tillräckligt med vinst. I 

samband med vår analys så delade vi in kunderna i grossister och slutkunder, vi jämförde 

även täckningsbidrag på produktnivå och kundnivå. Resultaten av CRM processen i 

samband med ABC analysen gav upphov till intressanta diskussioner med fallföretaget. 

Kunder som ställde högra krav på GLT-Laserstans i nuläget visade sig köpa produkter 

med minst täckningsbidrag. Winer (2001) betonar att det är viktigt att vara försiktig när 

man behandlar kunder på olika sätt, dåliga rykten sprider sig lätt i denna ”online” värld. 

Organisationer kan dock inte acceptera kraven från alla kunder ifall de inte tillför 

tillräcklig lönsamhet till företaget i fråga. Kunddatabasen som skapades i denna process 

kan ge fallföretaget slagkraft mot de kunder som köper produkter med lågt 

täckningsbidrag. 
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6.2 Problembild, uppdaterade mål och förbättringsförslag 

Denna del av modellen handlar om att filtrera ut de viktigaste problemen från 

nulägesanalysen och skriva ned dem i punktform. I avsnittet problembild ska alla 

problem som upptäcks filtreras till rotproblem. Det kommer att utföras med en 5 why 

metod, som Osono et al., (2006) framhåller i boken Extreme Toyota.  När rotproblemen 

är identifierade uppdaterar vi våra inledande mål från ”övrig context”, delaktiga parter 

kan sedan avsluta modellen med en brainstorm kring kommande förbättringsförslag. 

Outputen av denna modell ska sedan vara enkel och tydlig.  

6.2.1 Problembild 

De problemen som vi hittat i samband med nulägesanalysen är: 

 

 Stora lager 

 Svårt att prissätta produkter 

 Osäker efterfrågan 

 Svaga relationer med kunder och leverantörer 

 Många varianter 

 

5 why - Fallföretaget 

 

Rotproblem bör identifieras för att undvika onödigt arbete. Bhasin och Burcher (2006) 

och Christopher (2011) skriver båda om hur Lean som filosofi växer bland organisationer 

och hur fokus på att minimera slöseri prioriteras. Att arbeta med ytliga och 

återkommande problem resulterar i slöseri av resurser. Nedan kommer vår 5 why process 

av ovanstående problembild: 

 

Problem: Stora lager 

 

1. Why? - Har många olika typer av produkter 

2. Why? - Finns många varianter av samma produkt 

3. Why? - För att erbjuda ett brett sortiment 

4. Why? - För att ge kunden en god valmöjlighet 

5. Why? - Osäkerhet i efterfrågan från kund = (rotorsak) 
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Problem: Svårt att prissätta produkter 

 

1. Why?  - Vet ej vad det är för typ av kund som köper produkten (grossist eller slutkund) 

2. Why? - Har inriktat sig mot att bara få produkter sålda 

3. Why? - För dålig relation till kunderna 

4. Why? - Bristande intresse att skapa bättre kundrelationer = (rotorsak) 

5. Why? – 

 

Toyotas metod resulterade i två rotproblem som visade relationer till övriga problem i 

problembilden. 

 

6.2.2 Uppdaterade mål 

De uppdaterade målen nedan är resultat av nulägesanalysen i relation till problembild och 

”övrig context”: 

 

 Mindre lager av detaljer 

 Skapa kundrelationer med grossister 

 Samordna leveranser 

 Skapa förutsättningar för ett informationssystem mellan kunder 

 Uppdatera prislista med hjälp av ABC – analys 

 Identifiera produkter som storkunder köper 

 

6.2.3 Förbättringsförslag 

Vi presenterade deras nuläge i form av ABC – analys, kundsituation och visade även upp 

direkta konkurrenter. Med hjälp av teori försökte vi sedan komma med rimliga förslag för 

att skapa diskussioner kring. Processen för att komma fram till förbättringsförslag 

fungerade som en brainstorm mellan delaktiga parter. Det resulterade sedan i en 

handlingsplan i punktform för företaget. 
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6.2.4 Output – Modell 

Nedan är resultatet av den tillämpade analysmodellen på GLT-Laserstans: 

 

 Undvika att höja priserna på produktgrupp 2990 och 1990 som har direkta 

konkurrenter 

 Skapa relationer med större grossister för att låta dem ta över småkunder i deras 

närområde 

 Relationer bör inom tid leda till delade informationssystem för lagerhållning, 

vilket kan leda till mindre orderhantering för kund och bättre visibilitet på 

efterfrågan för GLT-Laserstans 

 Kunder betalar för specialservice som ex. emballage 

 Standardisering av handtag och färg för produktgrupp 2990 och 1990 

 Ställa högre krav på priser från kund på C-produkter annars sluta tillverka dem 

 Endast acceptera leveranser som täcker minst l pall till kund 

 Testa priskänsligheten på A- och B-produkter som saknar synliga konkurrenter 

 Reducering av varianter utifrån ABC analysen i relation till kundanalys kan 

resultera i både färre leverantörer och mindre lager 
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6.3 Tillämpning av modell - Diskussion 

Vid arbete med både marknadsföring och Supply Chain management finns det mängder 

av modeller som forskare, studenter, organisationer etc. kan använda sig av.  

Enligt ordlistor så ska en modell vara generaliserad, hypotetiskt beskriven och även ofta 

baserad på en analogi. Meningen med en modell är sedan att analysera eller förklara 

något.  

 

Nulägesanalysen ger organisationen, som applicerar modellen, en förklaring på sin nutida 

situation, det skapar även möjligheter för analys. Modellen kan även ses som en hypotes 

eftersom att vi testar och väljer att förkasta eller använda resultatet. Det som återstår vid 

definitionen av en modell är begreppet analogi. Analogi kan beskrivas som en 

motsvarighet eller parallell. Det handlar om att förklara något invecklat som ett 

vetenskapligt begrepp på ett enklare och sammanfattat sätt. I samband med denna studie 

är vår analysmodell en sammanfattning av metoder och områden inom två stora 

perspektiv som marknadsföring och SCM. Målet med modellen är även att lösa 

invecklade problem på ett förenklat och metodiskt arbetssätt. 

 

Vår modell har endast blivit applicerad på en mindre organisation, vilken har egna 

förutsättningar. Trots att GLT-Laserstans är nöjda med resultatet så är det inte en 

bekräftelse på att modellen är helt generell. I samband med denna studie är 

generaliserbarhet endast något vi kan eftersträva. Modellen är uppbyggd av testade, 

bekräftade teorier inom SCM och marknadsföring, vilket vi delade upp i två perspektiv. 

Den bekräftade teorin och tillämpningen vid denna fallstudie ger därmed endast 

indikationer på att modellen är generell. 

 

Inom SCM och logistik finns det mängder av vetenskapliga artiklar och böcker vilket gör 

det svårt att ta med allt. I samband med den omfattande litteraturstudien i denna uppsats, 

har områden som leverantörsrelationer, Produktion – Lean, tillverkning och personal och 

kundrelationer återkommit som viktiga områden vid nulägesanalyser inom SCM. 

Områden som konkurrerande nätverk, synlighet och synkronisering inkluderades också 

för att öka generalisering mot större organisationer. Marknadsperspektivet fick i sin tur 

fokusera på CRM, konkurrentanalys och SWOT. De visar sig vara vanliga analysmetoder 

inom marknadsföring vid framställning av en nulägesanalys. I denna modell kan 

marknadsperspektivet utgöra en fördjupning inom organisationens kundsituation. 
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När vi gjorde nulägesanalysen i samband med fallstudien fick vi se hur viktigt det är att 

veta vad som händer inom en organisation. ABC-analysen visade sig vara det verktyget 

som hade störst effekt på framtida händelser inom organisationen. Det är i sin tur bara en 

sortering av siffror enligt en modell som Oskarsson et al., (2006) beskriver. 

Kundanalysen i samband med CRM och konkurrentanalysen visade sig också vara 

väldigt viktiga i relation till ”övrig context” och uppdaterade mål. Arbetet vi utförde åt 

fallföretaget blev till stor del en hantering av siffror efter förslag utifrån analysmodellen. 

Det kommer därmed bli svårt för oss att i samband med denna uppsats validera hur bra 

denna modell kommer att fungera mot andra problem och organisationer. Det vi kan 

konstatera är att modellen uppfyller till stor del kraven för definitionen av en modell och 

att den applicerades med bra resultat vid denna fallstudie med bland annat nöjd 

uppdragsgivare. 

 

Vid skapandet av denna analysmodell har relationer mellan marknadsföring och SCM 

framkommit. Enligt Lunden och Svensson (2005) går marknadsföring ut på att ta reda på 

vad kunden eftersträvar och leverera deras önskningar genom olika aktiviteter. Enligt 

Oskarsson et al., (2006) är logistikens primära mål att skapa kostnadseffektiva flöden 

med en kundanpassad syn. Både marknadsföring och logistik placerar kunden i centrum 

och båda avdelningarna arbetar med aktiviteter för att uppnå bättre service. Vad är det då 

som skiljer dem åt inom organisationer? Hur skulle bättre samarbete mellan 

avdelningarna påverka service till kund?  

 

Enligt Mentzer och Williams (2001) så fokuserar marknadsföring till stor del på pris och 

slutprodukter, vilket enbart ger tillfällig inverkan på marknaden. De menar att man enbart 

kan uppnå ett hållbart övertag mot konkurrenter genom att utföra förändringar även på det 

logistiska området. Om man tittar på vad kunder uppskattar vid interaktioner med 

organisationer är det leveranssäkerhet, leveranspålitlighet och kundanpassning 

(Oskarsson et al., 2006). Kunden vill ha produkten eller tjänsten som de beställt i bra 

kvalité vid rätt tid. Håller inte företag vad de lovat så finns det ofta konkurrenter som 

kunden kan vända sig till. Fuller et al., (1993) hävdar att marknadsföring kan ta hjälp av 

logistik i form av skräddarsydda lösningar. En produkt är inte längre enbart en sak med 

funktioner, servicen som medföljer är minst lika viktig. För att behålla eller ligga före på 

nutidens marknad så bör organisationer fokusera på differentiering enligt Mentzer och 

Williams (2001). Med differentiering menar man hur svår organisationen i fråga är att 

kopiera och hur kunderna upplever värdet som organisationen skapar. 
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Det är inte bara marknadsföring som kan dra fördelar av en logistisk syn. Mentzer et al., 

(2004) menar att logistiken möter framtida utmaningar som längre ledtider, ökande 

transportkostnader och olika regler vid landsgränser. För att framgångsrikt använda 

logistik bör logistiker samspela med marknadsavdelningar vid arbete med 

kundsegmentering. Att kunna anpassa sina resurser till efterfrågan kan därmed leda till 

mindre kostnader och en förmåga att skilja sitt utbud mot konkurrenter. Mentzer et al., 

(2004) menar även att logistiktjänsterna är en nyckelkomponent inom marknadsföring.  

 

Supply Chain Management är enligt Christopher (2011) ett koncept som baseras på 

logistik med en bredare syn över organisationers nätverk. SCM fokuserar på att utveckla 

organisationers syn på både kunder som leverantörer. Heikkilä (2002) hävdar dock att 

SCM måste förstå skillnader i krav från olika kundsegment, vilket marknadsföring kan 

tillföra. Det handlar om att skapa tydliga relationer med de kunder som tillför mest till 

organisationen och sedan anpassa sina logistiska tjänster. Heikkilä (2002) betonar även 

att organisationer bör utgå från sina kunders perspektiv för att kunna uppnå en hög SCM 

effektivitet med tillförande kundbelåtenhet. Det diskuteras därmed kring att SCM kan 

byta namn till Demand Chain Management (DCM).  

 

För GLT-Laserstans skulle DCM kunna innebära insyn av lagersaldo hos stora kunder 

med hjälp av EDI, vilket medför en stabilare efterfrågan. En effekt av det blir att 

organisationen kan hålla nere storleken på sina egna lager. För att en EDI lösning ska 

vara möjlig krävs det välutvecklade relationer. 

 

Sammanfattningsvis fyller modellen sitt syfte och sin definition i denna studie. Den 

bryter ner problem och ger underlag för analyser med hjälp av två olika perspektiv. SCM 

perspektivet skapar en övergripande bild över organisationens logistiska processer medan 

marknadsperspektivet fördjupar sig i de externa förutsättningarna mot kund och 

konkurrenter. Modellen väver sedan ihop perspektiven till ett gemensamt nuläge, vilket 

bearbetas mellan delaktiga parter i form av diskussion och analys. Resultatet av denna 

process blir ett samarbete mellan SCM och marknadsföring, vilket enligt Mentzer och 

Williams (2001) skapar förutsättningar för hållbara och konkurrensfördelaktiga lösningar. 
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7 Slutsats 

Denna rubrik kommer att försöka svara på de frågeställningar som uppsatsen är byggd 

kring. Vad är det vi har kommit fram till? Avsnittet kommer även innehålla förslag till 

fortsatta studier. 

 

 

Syftet med denna uppsats är att testa och utveckla en modell för analys och 

förbättringsmöjligheter av försörjningskedjor. Modellen består av perspektiv från både 

marknadsföring och SCM vilket har visat sig vara omfattande områden. En viktig uppgift 

vid skapandet av denna modell blev därmed att urskilja de viktigaste områdena inom båda 

perspektiven.  En av våra avgränsningar blev att fokusera på hur båda perspektiven 

arbetar med nulägesanalyser och inte metoder för förbättringsförslag. En tydlig 

nulägesanalys kan automatiskt leda till diskussioner bland delaktiga, vilket kan resultera i 

förbättringar. 

 

Vilka analyskategorier behövs för att beskriva ett supply chain perspektiv? 

 

Inom SCM finns det mycket information att bearbeta. En försörjningskedja består 

sammanfattat av leverantörer, verksamheter med personal och produktion, kunder och 

även transporter mellan enheterna. Det finns även övergripande begrepp som 

konkurrerande nätverk, synlighet i kedjan, Lean och synkronisering. SCM berör alla 

delar, vilket innebär att även logistisk också gör det. Vår metod att identifiera de 

viktigaste metoderna och områdena inom SCM blev en utförlig litteraturstudie vilket 

resulterade i kap 4.1.2. Vi kan inte intyga att allt viktigt är med som relaterar till SCM 

perspektivet men att det resulterade i ett bra resultat i samband med appliceringen på 

denna fallstudie. 

 

Vilka analyskategorier behövs för att beskriva ett marknadsperspektiv? 

 

Marknadsföring är ett omfattande begrepp. Enligt Lundén och Svensson (2005) kan det 

vara allt från reklam och sponsring till marknadsundersökningar och kundvård. Att skapa 

en marknadsplan innebär att planera aktiviteter för att marknadsföringen ska ge maximal 

effekt mot kund. Den inledande processen vid skapandet av en marknadsplan är en 

nulägesanalys, vilket ska inkludera företagets nutida situation, konkurrenternas nuvarande 

plats på marknaden och analys av kundsegment. Best (2005) instämmer kring kraven på 
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en nulägesanalys men han påpekar också hur viktigt det är att undersöka sin efterfrågan 

innan man påbörjar arbetet med en marknadsplan. Viktiga analyskategorier inom 

marknadsföring visade sig vara CRM, konkurrentsituation och även en SWOT analys. 

CRM hanterar överblicken av efterfrågan samt identifiering av kundsegment. 

Konkurrentanalys och SWOT kan sedan komplettera varandra, vilket beskriver interna 

som externa möjligheter och hot. 

 

Hur kan de två perspektiven vävas samman i en modell för analys och förbättring 

av försörjningskedjor?  

 

Hur binder man då ihop de olika perspektiven? 

Enligt Lundén och Svensson (2005) och  

Oskarsson et al., (2006) fokuserar både 

marknadsföring och logistik på att tillfredställa 

kunder. Det som skiljer dem åt är en del av de 

metoder och områden de använder sig av vid 

utförande. Mentzer och Williams (2001) anser 

dock att det är svårt att utföra hållbara 

förändringar inom organisationer utan ett 

fungerande samarbete mellan logistik och 

marknadsföring.  DCM – Demand Chain 

Management, som Heikkilä (2002) framhåller, är 

ett nytt begrepp när SCM tar hjälp av marknadsföring för att lösa logistiska problem. Med 

DCM kan logistiska enheter anpassa sina tjänster till olika kundsegment. För att väva 

samman de olika perspektiven är det viktigt att förstå vad den andra parten behöver och 

hur den arbetar. Avdelningarna måste börja skapa en tydligare gemensam syn på vad 

förändringar inom en organisation innebär. Vill en anställd inom marknadsföring kunna 

erbjuda mer produktvarianter till kund, bör den personen förstå vilka effekter det har på 

planering och hantering inom logistik. SCM avdelningar måste i sin tur kunna ta hjälp av 

marknadsföring för att undersöka efterfrågan och fokusera sina resurser på rätt 

kundsegment. Delas information och kunskap öppet mellan avdelningarna, kan 

organisationer uppnå konkurrensfördel. Analysmodellen väver av den anledningen ihop 

båda perspektiven till ett gemensamt nuläge vilket ställer krav på samarbete. 
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7.1 Förslag till fortsatta studier 

Det vore intressant om modellen applicerades på flera och större organisationer med 

avdelningar inom logistik och marknadsföring. Dels för att styrka modellens generalitet 

och även få en verklig insyn i hur de olika avdelningarna jobbar med gemensamma 

problem. Det går även att utveckla studierna kring perspektiven SCM och 

marknadsföring. Dels för att undersöka flera områden inom båda perspektiven och 

ytterligare samband mellan dem. 
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8 Förslag till GLT-Laserstans 

Denna rubrik ska ge kortfattade förbättringsförslag i punktform som organisationen kan 

arbeta vidare med. 

 

Förbättringsresultat som output från modellen: 

 

 Undvika att höja priserna på produktgrupp 2990 och 1990 som har direkta 

konkurrenter 

 Skapa relationer med större grossister för att låta dem ta över småkunder i deras 

närområde 

 Relationer bör inom tid leda till delade informationssystem för lagerhållning, 

vilket kan leda till mindre orderhantering för kund och bättre visibilitet på 

efterfrågan för GLT-Laserstans 

 Kunder betalar för specialservice som ex. emballage 

 Standardisering av handtag och färg för produktgrupp 2990 och 1990 

 Ställa högre krav på priser från kund på C-produkter annars sluta tillverka dem 

 Endast acceptera leveranser som täcker minst l pall till kund  

 Testa priskänsligheten på A- och B-produkter som saknar synliga konkurrenter 

 Reducering av varianter utifrån ABC analysen i relation till kundanalys kan 

resultera i både färre leverantörer och mindre lager 
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