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Abstract 
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Abstract 
Purpose – The purpose of the study is to identify the challenges that arise in the 
production flow of a manufacturing company between an internal and external 
operating unit and how these challenges can be managed to achieve higher delivery 
performance in the production flow. The following two questions where formulated in 
order to fulfil the purpose of the study:  

1. What challenges arise in a manufacturing company in the production flow 
between an internal and an external operating unit.   
 

2. How can the challenges in a manufacturing company be managed to 
improve delivery performance in the production flow between an internal 
and an external operating unit.  

Method – To answer the questions of the study and thus fulfil the purpose a case 
study was conducted at Bufab Lann AB in Värnamo. Observations, interviews and 
document studies were conducted to obtain empirical data. Empirical data was 
analysed against the theoretical framework of the study to answer the study questions.   

Findings – Three challenges were identified in a production flow between an internal 
and external operating unit: Unlevelled internal production flow, lack of supplier 
collaboration and inadequate information and communication exchange. The 
challenges interact with each other, where internal problems are reflected and 
magnified when an external operating unit is included in the processing operation. To 
manage the identified challenges with regard to delivery performance must initially 
the internal production flow be levelled and thereafter establish closer relationships 
with suppliers and improve the exchange of information to suppliers.  

Implications – Synchronizing planned production to the end customer’s delivery date 
can level the internal production flow while also applying FIFO principles to 
overloaded stations. To establish good supplier collaboration the number of suppliers 
should be evaluated to simplify and maintain frequent and routinely information and 
communication exchange.   

Limitations – During the study a single case study was conducted with one analysing 
unit, which is not optimal to obtain generalizable results. Conducting additional case 
studies in several manufacturing companies would have increased the study´s external 
validity and thus strengthened the generalizability. The study´s reliability is limited 
with regard to the views and opinions of the study´s external operating unit since only 
one interview was conducted with the external party.      

Keywords – Production flow, delivery performance, supplier collaboration, 
information exchange.  
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med studien är att identifiera utmaningar som uppkommer i ett 
produktionsflöde hos ett tillverkande företag, mellan en intern och extern 
operationsenhet, samt hur dessa utmaningar kan hanteras för att uppnå högre 
leveransservice i flödet. Följande två frågeställningar har formulerats för att uppfylla 
studiens syfte:  

1. Vilka utmaningar uppkommer hos ett tillverkande företag i ett flöde mellan 
en intern och en extern operationsenhet?  
 
2. Hur kan utmaningarna hos ett tillverkande företag hanteras för att förbättra 
leveransservice i flödet mellan en intern och en extern operationsenhet?  

Metod – För att besvara studiens frågeställningar och därmed uppnå syftet utfördes en 
fallstudie på Bufab Lann AB i Värnamo. Observationer, intervjuer och 
dokumentstudier genomfördes för att erhålla empirisk data. Empirisk data 
analyserades mot studiens teoretiska ramverk för att besvara studiens frågeställningar.  

Resultat – I ett produktionsflöde mellan en intern och extern operationsenhet 
identifierades tre utmaningar: outjämnat internt produktionsflöde, bristande 
leverantörssamverkan och bristfälligt information- och kommunikationsutbyte. 
Utmaningarna interagerar med varandra där interna problem återspeglas och förstoras 
när extern operationsenhet är inkluderad i förädlingsprocessen.  För att hantera de 
utmaningar som identifierats med avseende på leveransservice måste inledningsvis det 
interna produktionsflödet utjämnas för att därefter upprätta närmare relation med 
leverantörer och förbättra informationsutbytet till leverantörer.  

Implikationer – Det interna produktionsflödet kan utjämnas genom att planering av 
produktion synkroniseras mot slutkundens beordrade leveransdatum samtidigt som 
FIFU-principer tillämpas vid köbelastade stationer. För att upprätta god 
leverantörssamverkan bör antalet leverantörer utvärderas för att enklare upprätthålla 
frekvent och rutinmässigt informations- och kommunikationsutbyte.  

Begränsningar – Under studien utfördes en enfallsstudie med en analysenhet vilket 
inte är optimalt för att uppnå generaliserbara resultat. Utförandet av ytterligare 
fallstudier på flera tillverkande företag hade ökat studiens externa validitet och 
därmed stärkt generaliserbarheten. Studiens reliabilitet begränsas med avseende på 
åsikter och synpunkter från studiens externa operationsenhet eftersom endast en 
intervju genomfördes med extern part.  

Nyckelord – Produktionsflöde, Leveransservice, Leverantörssamverkan, 
Informationsutbyte  

 

 

 



Innehållsförteckning 

iii 

Innehållsförteckning 
1	   INTRODUKTION	  ...........................................................................................................	  1	  

1.1	   BAKGRUND	  .....................................................................................................................	  1	  
1.2	   PROBLEMBESKRIVNING	  .....................................................................................................	  2	  
1.3	   SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  ..........................................................................................	  2	  
1.4	   OMFÅNG	  OCH	  AVGRÄNSNINGAR	  .........................................................................................	  3	  
1.5	   DISPOSITION	  ...................................................................................................................	  3	  

2	   METOD	  OCH	  GENOMFÖRANDE	  ....................................................................................	  5	  
2.1	   KOPPLING	  MELLAN	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  OCH	  METOD	  ..............................................................	  5	  
2.2	   ARBETSPROCESSEN	  ...........................................................................................................	  5	  
2.3	   ANSATS	  ..........................................................................................................................	  6	  
2.4	   DESIGN	  ..........................................................................................................................	  6	  
2.5	   DATAINSAMLING	  ..............................................................................................................	  7	  

2.5.1	   Litteraturstudier	  ....................................................................................................	  7	  
2.5.2	   Observationer	  .......................................................................................................	  8	  
2.5.3	   Intervjuer	  ..............................................................................................................	  9	  
2.5.4	   Värdeflödeskartläggning	  ....................................................................................	  10	  
2.5.5	   Dokumentstudier	  ................................................................................................	  10	  

2.6	   DATAANALYS	  .................................................................................................................	  11	  
2.7	   TROVÄRDIGHET	  .............................................................................................................	  12	  

3	   TEORETISKT	  RAMVERK	  ..............................................................................................	  15	  
3.1	   KOPPLING	  MELLAN	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  OCH	  TEORI	  ..............................................................	  15	  
3.2	   LEVERANSSERVICE	  ..........................................................................................................	  15	  

3.2.1	   Leveransserviceelement	  ......................................................................................	  16	  
3.2.2	   Kundorderpunkt	  ..................................................................................................	  17	  
3.2.3	   Kapitalbindning	  ..................................................................................................	  17	  

3.3	   LEAN	  PRODUKTION	  .........................................................................................................	  17	  
3.3.1	   Flöde	  ...................................................................................................................	  18	  
3.3.1.1	  Pushsystem	  .........................................................................................................	  18	  
3.3.1.2	  Pullsystem	  ...........................................................................................................	  19	  
3.3.2	   Flödesstyrning	  .....................................................................................................	  19	  
3.3.2.1	  Flödesutjämning	  .................................................................................................	  19	  
3.3.2.2	  Just-‐In-‐Time	  .........................................................................................................	  20	  
3.3.2.3	  Först	  in,	  först	  ut	  (FIFU)	  ........................................................................................	  20	  

3.4	   LEVERANTÖRSSAMVERKAN	  ..............................................................................................	  21	  
3.5	   INFORMATION	  OCH	  KOMMUNIKATIONSUTBYTE	  ...................................................................	  21	  
3.6	   SAMMANFATTNING	  ........................................................................................................	  22	  

4	   EMPIRI	  .......................................................................................................................	  23	  
4.1	   VERKSAMHETSBESKRIVNING	  .............................................................................................	  23	  
4.2	   PRODUKTIONSLAYOUT	  ....................................................................................................	  23	  
4.3	   ARTIKELBESKRIVNING	  ......................................................................................................	  24	  
4.4	   MATERIALFLÖDE	  ............................................................................................................	  24	  
4.5	   INFORMATIONSFLÖDE	  .....................................................................................................	  25	  
4.6	   NULÄGESBESKRIVNING	  ....................................................................................................	  26	  

4.6.1	   Svarv	  ...................................................................................................................	  27	  
4.6.2	   Tvättning	  ............................................................................................................	  27	  
4.6.3	   Ytbehandling	  .......................................................................................................	  28	  



Innehållsförteckning 

iv 

4.6.4	   Packning	  .............................................................................................................	  28	  

5	   ANALYS	  .....................................................................................................................	  31	  
5.1	   VILKA	  UTMANINGAR	  UPPKOMMER	  HOS	  ETT	  TILLVERKANDE	  FÖRETAG	  I	  ETT	  FLÖDE	  MELLAN	  EN	  INTERN	  
OCH	  EN	  EXTERN	  OPERATIONSENHET?	  ..........................................................................................	  31	  

5.1.1	   Flödesstyrning	  .....................................................................................................	  31	  
5.1.2	   Leverantörssamverkan	  .......................................................................................	  32	  
5.1.3	   Informations-‐	  och	  kommunikationsutbyte	  .........................................................	  33	  
5.1.4	   Koppling	  mellan	  identifierade	  utmaningar	  och	  leveransservice	  .........................	  34	  

5.2	   HUR	  KAN	  UTMANINGARNA	  HOS	  ETT	  TILLVERKANDE	  FÖRETAG	  HANTERAS	  FÖR	  ATT	  FÖRBÄTTRA	  
LEVERANSSERVICE	  I	  FLÖDET	  MELLAN	  EN	  INTERN	  OCH	  EN	  EXTERN	  OPERATIONSENHET?	  ..........................	  35	  

5.2.1	   Utjämna	  det	  interna	  produktionsflödet	  ..............................................................	  36	  
5.2.2	   Utveckla	  leverantörssamverkan	  .........................................................................	  36	  
5.2.3	   Effektivisera	  informations-‐	  och	  kommunikationsutbytet	  ...................................	  37	  
5.2.4	   Hantering	  av	  utmaningar	  ...................................................................................	  38	  

6	   DISKUSSION	  OCH	  SLUTSATSER	  ...................................................................................	  39	  
6.1	   RESULTAT	  .....................................................................................................................	  39	  
6.2	   METODDISKUSSION	  ........................................................................................................	  40	  
6.3	   IMPLIKATIONER	  ..............................................................................................................	  41	  
6.4	   BEGRÄNSNINGAR	  ...........................................................................................................	  41	  
6.5	   SLUTSATSER	  ..................................................................................................................	  42	  
6.6	   VIDARE	  FORSKNING	  ........................................................................................................	  42	  

REFERENSER	  ....................................................................................................................	  43	  

BILAGOR	  ..........................................................................................................................	  45	  

 Figurförteckning 
FIGUR	  1	  	   KOPPLING	  MELLAN	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  OCH	  METOD	  ..........................................................................	  5	  
FIGUR	  2	  	   STUDIENS	  ARBETSPROCESS	  ............................................................................................................	  6	  
FIGUR	  3	   	  DATAANALYS	  ............................................................................................................................	  12	  
FIGUR	  4	  	   SAMSPEL	  MELLAN	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  OCH	  TEORIOMRÅDEN	  ..............................................................	  15	  
FIGUR	  5	  	   TEORETISKT	  RAMVERK	  ................................................................................................................	  22	  
FIGUR	  6	  	   PRODUKTIONSLAYOUT	  ................................................................................................................	  23	  
FIGUR	  7	  	   HÅLSKRUV	  23122	  ....................................................................................................................	  24	  
FIGUR	  8	   	  FLÖDESKARTA	  ...........................................................................................................................	  26	  
FIGUR	  9	  	   HYDROMAT	  ..............................................................................................................................	  27	  
FIGUR	  10	   	  TVÄTTKORGAR	  .......................................................................................................................	  28	  
FIGUR	  11	   	  PACKNING	  .............................................................................................................................	  29	  
FIGUR	  12	  	   INTERAKTION	  MELLAN	  UTMANINGAR	  OCH	  LEVERANSSERVICE	  ............................................................	  35	  
FIGUR	  13	   	  HANTERING	  AV	  UTMANINGAR	  ....................................................................................................	  38	  

 

Tabellförteckning 

TABELL	  1	  	   AXPLOCK	  AV	  SÖKORD	  VID	  LITTERATURSÖKNING	  AV	  VETENSKAPLIGA	  ARTIKLAR	  ........................................	  8	  
TABELL	  2	  	   GENOMFÖRDA	  OBSERVATIONER	  HOS	  BUFAB	  ...................................................................................	  8	  
TABELL	  3	  	   GENOMFÖRDA	  INTERVJUER	  HOS	  BUFAB	  .........................................................................................	  9	  
TABELL	  4	   	  GENOMFÖRDA	  INTERVJUER	  HOS	  DEN	  EXTERNA	  LEVERANTÖREN	  ........................................................	  10	  
TABELL	  5	  	   GENOMFÖRDA	  DOKUMENTSTUDIER	  ............................................................................................	  11	  



Introduktion 

1 

1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien som omfattar produktionsflöden i tillverkande 
företag där externa parter är inkluderade. Därefter behandlas studiens 
problemområde med avseende på leveransservice i produktionsflöden. Vidare 
presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
I takt med att marknaden blivit allt mer global tvingas idag tillverkande företag att 
konkurrera med företag över hela världen (Jonsson & Mattsson, 2011). Det blir därför 
allt viktigare för företag att möta den ständigt varierande kundefterfrågan för att 
överleva i en allt mer intensiv konkurrensmiljö (Tersine och Hummingbird, 1995). 
Singh & Singh (2013) menar att producerande företag måste anpassa sig efter 
kundernas allt mer utökade och specifika behov. Ett konkurrenskraftigt pris är inte 
längre den enda parametern som företag använder för att attrahera kunder (Slack & 
Lewis, 2011). Singh & Singh (2013) menar även att om företag ska kunna möta 
kundkrav och samtidigt vara konkurrenskraftiga är det vitalt för tillverkande företag 
att leverera produkter med god kvalitet, med snabb leverans samtidigt som lagrade 
artiklar hålls på en låg nivå.  

Under senare år har företags leveransservice fått en utökad betydelse och används 
idag som ett konkurrensmedel (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). Tidigare 
omfattade logistikbegreppet endast transporter och lagerhållning men Oskarsson et al., 
(2006) menar att logistik idag omfattar alla företagets processer. Eftersom 
produktionsflödet i ett företag har en påverkan på intern effektivitet och 
kundtillfredsställelse ökar betydelsen gällande styrning och kontroll av värdeflödet för 
tillverkande företag (Alsterman, Blücher, Broman, Johansson & Petersson, 2009). För 
att leverera rätt produkt, vid rätt tidpunkt och i rätt kvalitet så är en förutsättning att 
material och informationsflödet samspelar på ett förutsägbart sätt (Alsterman et al., 
2009).  

Genom att förbättra material- och informationsflödet mellan flödesprocesserna kan 
företag få större kontroll över flödet samtidigt som leveransen sker med hög 
servicegrad (Jonsson & Mattsson, 2011). Det är kritiskt för företag att ha en god 
kännedom över hur de interna processerna samverkar för att kunna lyfta fram 
avvikelser och därigenom förbättringar (Alsterman et al., 2009).  

Axelsson & Wynstra (2002) menar att företag som köper in tjänster som sköts av 
externa parter blir allt vanligare i tillverkande företag idag. Anledningen bakom denna 
trend är att tillverkande företag vill utveckla en kärnkompetens för ett specifikt 
område, samtidigt som de operativa kostnaderna kan minskas och möjligheten att få 
expertis inom den operationsenhet som köps in (Mattson, 2000). Mattsson (2000) 
menar även att när externa operationsenheter är involverade i förädling av en produkt 
så bidrar detta till en komplex processtruktur. Kommunikation och samspel mellan 
företag och leverantör får en ökad betydelse för att säkerställa att god leveransservice 
uppnås (Axelsson & Wynstra, 2002).  
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1.2 Problembeskrivning 
När externa parter är involverade i förädlingen av en produkt får leveransservice en 
ökad relevans för involverade parter. Detta eftersom två olika företag är involverade i 
förädlingen samtidigt som företagen är lokaliserade på två skilda geografiska platser 
(Axelsson & Wynstra, 2002). På grund av dessa rådande förutsättningar försvåras 
material- och informationsutbytet vilket försämrar leveransservicen i ett företag 
(Jonsson & Mattsson, 2011). Jonsson & Mattsson (2011) menar också att sena 
respektive tidiga leveranser generar dålig leveransprecision. Artiklar som skickas för 
sent skapar väntan för interna och externa kunder vilket leder till att företag potentiellt 
förlorar kunder till konkurrenter på grund av förseningar (Oskarsson et al., 2006). 
Produkter som skickas för tidigt skapar problem avseende kapitalbildning, yta och 
utökad lagerränta (Alsterman et al., 2009). Variationer i leveranstid leder till ökad 
ledtid hos både den interna och externa parten rörande ökad beläggning i produktion. 
Ett outjämnat flöde skapar svårigheter för att uppnå en hög leveransflexibilitet och 
försämrar förutsättningar för att uppnå en effektiv materialhantering mellan den 
interna och externa operationsenheten (Alsterman et al., 2009). I och med att 
produktionsflöden av denna struktur blir allt vanligare i tillverkande företag är det av 
relevans att undersöka vilka utmaningar som uppkommer i dessa flöden och på vilket 
sätt de kan hanteras.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att material och informationsflödet i ett tillverkande 
företag blir mer komplext när en extern operationsenhet är inblandad samt att 
upprätthålla god leveransservice försvåras.  

Därmed är syftet med denna studie: 

Att identifiera utmaningar som uppkommer i ett produktionsflöde hos 
ett tillverkande företag, mellan en intern och en extern 
operationsenhet, samt hur dessa utmaningar kan hanteras för att 
uppnå högre leveransservice i flödet.  

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. För att kunna 
hantera utmaningar mellan de båda operationsenheterna så måste dessa utmaningar 
identifieras. Därmed är studiens första frågeställning:  

[1] Vilka utmaningar uppkommer hos ett tillverkande företag i ett flöde mellan en 
intern och en extern operationsenhet?  

För att uppnå högre leveransservice mellan intern och extern operationsenhet måste de 
identifierade utmaningarna i produktionsflödet hanteras. Därmed är studiens andra 
frågeställning:  

[2] Hur kan utmaningarna hos ett tillverkande företag hanteras för att förbättra 
leveransservice i flödet mellan en intern och en extern operationsenhet?  
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1.4 Omfång och avgränsningar 
I denna studie kommer fokus att vara på de leveransserviceelement som utgör mest 
problem i flödet mellan en intern och extern operationsenhet, därför kommer vissa 
element behandlas mer ingående än andra. Studien behandlar endast utmaningar 
gällande leveransservice mellan två enheter från det tillverkande företagets 
perspektiv, hur utmaningar påverkar den externa leverantören behandlas inte för att 
avgränsa studiens omfattning.  

1.5 Disposition 
Studiens första kapitel inleds med att ge bakgrund till problembeskrivningen därefter 
beskrivs problemområdet närmare. Därefter beskrivs studiens syfte och 
frågeställningar och avslutningsvis presenteras studiens omfattning och 
avgränsningar. Kapitel två behandlar de metoder och tillvägagångssätt som utfördes 
under studiens gång. Kapitlet beskriver även studiens ansats, angreppsätt samt 
diskuterar kring studiens reliabilitet och validitet. Kapitel tre introducerar de 
ämnesområden som tillämpats under studiens gång och därmed bildar studiens 
teoretiska ramverk. Den insamlade empiriska datan behandlas i kapitel fyra, vilket 
inleds med en verksamhetsbeskrivning. Därefter presenteras det empiriska resultatet. I 
kapitel fem presenteras studiens analys där empiri jämförs med teori för att besvara 
studiens frågeställningar och därmed uppfylla syftet. Kapitel sex behandlar studiens 
diskussion och slutsatser där en sammanfattning av studiens resultat presenteras. 
Kapitlet diskuterar vidare studiens begränsningar och implikationer. Avslutningsvis 
ges förslag på vidare studier.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens deduktiva ansats och det fall som studerats i studiens fallföretag. Därtill 
beskrivs de metoder som genomfördes för att erhålla studiens empiriska data samt 
hur dataanalys genomfördes. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 
att besvara studiens frågeställningar. Figur 1 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder.  

 

Figur 1  Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning har en fallstudie genomförts på ett 
tillverkande företag där empirisk data samlades genom observationer, intervjuer, och 
dokumentstudier. Empirisk data som insamlades från fallstudien generade en 
flödeskartläggning av flödets nuläge. En litteraturstudie utfördes för att upprätta 
studiens teoretiska ramverk kring det undersökta problemområdet.  

Frågeställning två besvaras med hjälp av intervjuer och litteraturstudier efter det att 
utmaningarna identifierats i frågeställning ett. Intervjuer genomfördes för att erhålla 
synpunkter gällande potentiella förbättringar i flödet mellan en intern och extern 
enhet. Det empiriska resultatet ifrån intervjuerna analyserades med hjälp av det 
teoretiska ramverk som har formulerats genom litteraturstudier.  

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess påbörjades genom en planeringsfas där ett problemområde 
identifierades. Utifrån identifierat problemområde formulerades studiens syfte och 
frågeställningar samt eventuella avgränsningar. I nästa fas utfördes en litteraturstudie 
över det aktuella problemområdet gällande produktionsflöden i tillverkande företag 
där extern operationsenhet är inkluderad i förädling av en artikel. Fallstudien 
påbörjades efter genomförd litteraturstudien där ett teoretiskt ramverk upprättats. 
Fallstudien genomfördes för att praktiskt studera problemområdet med hjälp av 

• Fallstudie	  
• Observaconer	  
• Intervjuer	  
• Dokumentstudier	  

• LiHeraturstudie	  

Vilka	  utmaningar	  
uppkommer	  hos	  eW	  

Xllverkande	  företag	  i	  eW	  
flöde	  mellan	  en	  intern	  

och	  en	  extern	  
produkXonsenhet?	  

• Fallstudie	  
• Intervjuer	  

• LiHeraturstudie	  

Hur	  kan	  utmaningarna	  
hos	  eW	  Xllverkande	  

företag	  hanteras	  för	  aW	  
förbäWra	  leveransservice	  
i	  flödet	  mellan	  en	  intern	  

och	  en	  extern	  
operaXonsenhet?	  	  
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observationer, intervjuer och dokumentstudier. Studiens analysfas pågick 
inledningsvis parallellt med fallstudien där studiens teoretiska ramverk kontinuerligt 
analyserats mot insamlad empirisk data. Studiens arbetsprocess illustreras 
övergripande i Figur 2.  

Aktivitet Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Planeringsfas 
 

                
         

  

Litteraturstudie 

 

  
 

  

              
      

  

Observationer 

 

  
   

 
      

    
    

  

Intervjuer 
 

  
    

 
      

    
   

  

Dokumentstudier 
 

  
    

 
     

    
    

  

Analysfas                                       

 

Figur 2  Studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
I studien har både kvalitativa samt kvantitativa metoder tillämpats för att studera 
problemområdet i olika sammanhang vilket enligt Yin (2007) benämns som 
triangulering. Studiens angreppssätt är primärt av kvalitativ karaktär för att empiriska 
data erhölls huvudsakligen ifrån intervjuer och observationer som enligt Patel & 
Davidson (2012) kännetecknas som kvalitativa angreppssätt. Dokumentstudier har 
genomförts för att erhålla statistisk data kring produktionsflödet, detta för att 
komplettera data som inte genererats ifrån intervjuer och observationer. Studien har 
därför inslag av kvantitativa metoder men är huvudsakligen kvalitativ.  

Patel och Davidson (2012) menar att en deduktiv ansats karaktäriseras av att 
framtagna teorier prövas mot enskilda fall och därifrån formuleras slutsatser om ett 
undersökt fall. Denna fallstudie är av deduktiv karaktär då problemområdet studerats 
med hjälp av framtagna teorier för att utifrån den befintliga teorin formulera slutsatser 
baserat på det studerade fallet.  

2.4 Design  
För att besvara studiens frågeställningar och därmed uppfylla syftet är det av relevans 
att undersöka hur interna och externa enheter samspelar i ett produktionsflöde i 
verklig kontext. För att undersöka problemområdet i praktiken valdes en fallstudie 
som undersökningsmetod. Patel & Davidson menar att fallstudie som 
undersökningsmetod lämpar sig väl när problemområdet kan undersökas och 
analyseras ingående under ett begränsat tidsintervall. För att undersöka och studera 
processer och förändringar menar även Patel och Davidson (2012) att en fallstudie är 
lämplig att utföra.   

Fallstudien genomfördes på Bufab Lann AB i Värnamo, framöver kommer 
förkortningen Bufab att användas. Företaget har valts ut eftersom det är ett 
tillverkande företag vars produktion inkluderar interna och externa operationsenheter. 
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Bufab tillverkar hundratals små komponenter och har flera externa operationsenheter 
för dessa artiklar. Företaget hade ett uttalat behov av att identifiera och hantera de 
utmaningar som förekommer i flödet mellan en intern och extern operationsenhet. 
Företaget har en förädlingsstruktur där intern och externa enheter samspelar vid 
tillverkning av majoriteten av artiklar vilket gör Bufab till ett relevant fallföretag. 
Studien är av deskriptiv karaktär eftersom studien undersöker enskilda aspekter och 
sambandet däremellan (Patel & Davidson (2012).  

Fallstudien är en enfallstudie med holistisk design där produktionsflödet för en artikel 
studeras. I det studerade produktionsflödet är studiens analysenhet samspelet mellan 
en intern och extern operationsenhet (Yin, 2007). Utifrån studiens analysenhet 
kommer analyser och slutsatser formuleras. Fallstudien undersöker artikel Hålskruv 
23122 och dess väg genom produktionsflödet. Denna artikel valdes för att dess 
förädlingsprocess inkluderar en extern enhet och för att kunna undersöka flödet med 
artikeln som referenspunkt. För att erhålla en helhetsbild av artikelns värdeflöde 
utfördes en flödeskartläggning från råmaterial till färdigvarulager. Studiens 
analysområde behandlar utmaningarna som uppstår från att artikeln går från en intern 
till en extern operationsenhet i förädlingsprocessen. Transporten mellan den interna 
och den externa operationsenheten antas vara konstant då transportföretaget håller 
utlovade leveranstider, därför kommer ingen ingående analys att genomföras med 
hänsyn till skiftande leveranstider från transportföretaget.  

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels utav insamling av 
empirisk data från fallstudieobjektet. Den empiriska datan samlades in genom 
intervjuer, observationer och dokumentstudier.  

2.5.1 Litteraturstudier 
En litteraturstudie har genomförts för att erhålla ett teoretiskt ramverk kring det 
problemområde som studien behandlar. De källorna som användes för insamling av 
relevant teori till studiens problemområde var böcker och vetenskapliga artiklar. Via 
högskolebibliotekets databas, Primo, erhölls relevanta artiklar för studien. Sökorden 
som användes mest frekvent var value stream mapping, delivery performance, 
material flow och Lean production, enskilt samt i kombination med varandra och på 
både svenska och engelska. Litteratursökningen i Primo avgränsades till enbart 
vetenskapliga artiklar som omfattar området Lean produktion. Efter avgränsning av 
sökträffar valdes artiklar utefter antal citeringar per artikel för att erhålla en högre 
reliabilitet. Den litteratur som användes för att utföra litteraturstudien var främst 
böcker som berör området Lean och logistik. Nedan följer Tabell 1 som anger ett 
axplock av sökord och träffar som användes under litteratursökningen av 
vetenskapliga artiklar.  
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Tabell 1  Axplock av sökord vid litteratursökning av vetenskapliga artiklar 

Databas	   Sökord	   Träffar	  
(st.)	  

Träffar	  efter	  avgränsning	  
(st.)	  

Primo	   Value	  stream	  mapping	  

Lead	  time	  reduction	  +	  Lean	  

Value	  stream	  mapping	  +	  Lean	  

Delivery	  Performance	  +	  Lean	  

Material	  flow	  +	  Lean	  	  

2664	  	  

375	  	  	  

1501	  	  

	  300	  	  

542	  	  

166	  	  

31	  	  

130	  	  

30	  	  	  

37	  	  

 

2.5.2 Observationer  

Observationer är en metod som lämpar sig väl för insamling av empiri genom att 
studera ett problemområde i dess vardagliga händelseförlopp (Patel & Davidson, 
2012). Eftersom studiens problemområde syftar till att kartlägga ett produktionsflöde i 
dess vardagliga miljö är därför observationer ett lämpligt metodval. För att 
observationer ska klassificeras som en vetenskaplig metod måste observationerna vara 
välplanerade där insamlad data kontinuerligt registreras (Patel & Davidson, 2012). 
Under studiens gång genomfördes ostrukturerade observationer kontinuerligt på det 
tillverkande företaget för att erhålla en god helhetsbild över hur hela 
produktionsflödet fungerar i nuläget, samt utökade observationer på flödet mellan de 
interna enheterna tvätt och lager eftersom de stationerna ligger i anslutning till 
studiens analysområde. Ostrukturerade observationer utfördes för att utforska vilka 
utmaningar som uppkommer i produktionsflödet. Patel och Davidson (2012) menar att 
ostrukturerade observationer används främst i utforskande syfte där så mycket 
information som möjligt registreras. På detta sätt kunde en utökad förståelse för 
flödet, dess processer och hur de samspelar erhållas genom att visuellt studera och 
systematiskt registrera insamlad data från flödet i dess ordinära tillstånd. Tabell 2 
sammanfattar samtliga observationer som genomfördes hos Bufab.  

Tabell 2  Genomförda observationer hos Bufab 
Datum	   Syfte	  (Vad)	   Metod	  (Hur)	   Tid	  
2016-‐03-‐
23	  

Hela	  produktionsflödet	  	   Ostrukturerad	  	   3	  tim	  

2016-‐03-‐
29	  

Tvättning	  	   Ostrukturerad	  	   1	  tim	  

2016-‐03-‐
29	  

Lager	  	   Ostrukturerad	  	   1	  tim	  
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2.5.3 Intervjuer 
Intervjuer utgör en viktig informationskälla vid genomförandet av fallstudier då 
majoriteten av fallstudier har en koppling till människor (Yin, 2007). Yin (2007) 
menar också att individer kan delge information och viktiga personliga synpunkter 
gällande en viss situation. Intervjuer genomfördes under studiens gång med operatörer 
som utför arbetsmoment kopplade till studiens problemområde. Syftet med de 
genomförda intervjuerna var att kunna erhålla synpunkter från operatörer som 
dagligen arbetar med det aktuella flödet och har kunskap om detaljmoment som utförs 
i flödet. Intervjuer utfördes även med avdelningsansvariga där syftet var att få en 
helhetsbild av de problem som uppstår men också ta del av viktiga synpunkter 
gällande hur samspelet mellan intern och extern operationsenhet fungerar. 
Avdelningsansvariga intervjuades eftersom de erhåller god erfarenhet och kunskap 
gällande styrning av respektive avdelningar. Intervjuer genomfördes både hos det 
tillverkande företaget som sköter de interna enheterna men också med den externa 
leverantören för att erhålla åsikter ifrån en extern infallsvinkel. Detta gjordes för att få 
information ifrån bägge parter och därmed kunna identifiera de utmaningar som kan 
uppkomma mellan intern och extern operationsenhet. Tabell 3 och 4 illustrerar 
intervjuer genomförda på intern respektive extern operationsenhet.  
Semistrukturerade intervjuer utfördes med samtliga medverkande individer för att det 
är en intervjuform där den svarande får en större frihet att utforma svar än vid en 
strukturerad intervju (Patel & Davidson, 2012). Intervjuerna genomfördes med 
förberedda frågor som anpassades till respondenten där frågorna kunde utvecklas och 
modifieras baserat på svarsperson och situation. Intervjuer som är av öppen karaktär 
tillåter respondenten att utveckla sina svar och delge åsikter och perspektiv utan 
begränsning för respondenten. På detta sätt kan respondenten fungera mer som en 
informant än en respondent, intervjun fungerar därmed mer som en dialog mellan två 
parter (Patel & Davidson, 2012).   

Intervjuerna genomfördes genom att båda författarna var aktiva under intervjutillfället 
där en författare hade mer ansvar för att registrera data medan andra författaren var 
mer ledande i samtalet. Detta gjordes för att all information från intervjun kan noteras 
direkt så att värdefull data registreras och inte går förlorad. De erhållna data från 
intervjuer kunde sedan användas som ett komplement till de observationer som 
utfördes i det tidigare skedet.  

Tabell 3  Genomförda intervjuer hos Bufab 
Datum	   Syfte	  (Vad)	   Roll	   Metod	  (Hur)	   Tid	  
2016-‐03-‐
30	  

Flöde	  –	  Tvättning	  	   Operatör	  1	  –	  Tvättning	   Semi-‐Strukturerad	  	   1	  tim	  

2016-‐03-‐
30	  

Flöde	  –	  Lager	  	   Operatör	  1	  –	  Lagerarbetare	   Semi-‐Strukturerad	  	   1	  tim	  

2016-‐03-‐
31	  

Styrning	  av	  
produktionsflöde	  

Produktionschef	   Semi-‐Strukturerad	   2	  tim	  

2016-‐03-‐
31	  

Styrning	  av	  lager	  	   Lagerchef	   Semi-‐Strukturerad	  	   2	  tim	  

2016-‐04-‐
01	  

Flöde	  –	  Tvättning	   Operatör	  2	  –	  Tvättning	  	   Semi-‐Strukturerad	   1	  tim	  

2016-‐04-‐
01	  

Flöde	  –	  Lager	   Operatör	  2	  –	  Lagerarbetare	  	   Semi-‐Strukturerad	  	   1	  tim	  



Metod och genomförande 

10 

Tabell 4  Genomförda intervjuer hos den externa leverantören 
Datum	   Syfte	  (Vad)	   Roll	   Metod	  (Hur)	   Tid	  
2016-‐04-‐
04	  

Styrning	  av	  
produktionsflöde	  	  

Produktionschef	  	   Semi-‐Strukturerad	   2	  tim	  

 

2.5.4 Värdeflödeskartläggning 
En värdeflödeskartläggning utfördes för att erhålla en samlad helhetsbild över det 
studerade flödet (Nash & Poling, 2008). För att genomföra en flödeskartläggning 
utfördes först observationer av flödet för att identifiera samtliga processteg artikeln 
passerar. Samtliga processteg i flödet illustrerades visuellt på ett papper. Därefter 
utfördes ytterligare observationer där information gällande cykeltid och ledtid 
beräknades och insamlades för varje processteg (Alsterman et al., 2009). Dessa 
parametrar valdes för att erhålla information gällande värdeskapande respektive icke-
värdeskapande aktiviteter i produktionsflödet. Flödeskartan kompletterades med ett 
informationsflöde för att därmed få en helhetsbild av material- och informationsflödet 
(Nash & Poling, 2008).  Den sammanställda flödeskartläggningen användes som 
underlag till den värdeflödesanalys som genomfördes på studiens problemområde.  

2.5.4.1 Tidsbegrepp  
Vid genomförandet av flödeskartläggningen beräknades cykeltid, och 
resursutnyttjande för varje förädlingsmoment. Liggtiden i lager eller kö mellan varje 
förädlingsmoment uppskattades i genomsnitt för att kunna erhålla ett resultat av 
produktionsledtid kontra värdeadderande tid för hela produktionsflödet.  
Cykeltid  

Cykeltid avser den tidsåtgång som krävs för att färdigställa en produkt i en process, 
från det att en produkt anländer tills att den lämnar en process (Alsterman et al., 
2009).   
Ledtid  

Ledtid definieras som den tid som åtgår för en produkt att gå igenom en 
produktionsprocess, som vanligtvis benämns produktionsledtid. Eventuell väntan och 
lagerbildning mellan processer inkluderas i produktionsledtiden (Alsterman et al., 
2009).  

Värdeadderande tid  
Värdeadderande tid avser de processteg som kunden är villig att betala för, vid 
förädling av en produkt. Aktiviteter som inte tillför värde till produkten, såsom tid i 
lager, inkluderas inte i den värdeadderande tiden (Alsterman et al., 2009).  

2.5.5 Dokumentstudier  
Information gällande resursutnyttjande på maskiner samt den hastighet maskinen 
producerar en artikel erhölls ifrån företagets affärssystem Jeeves. Dokumentstudier 
har även använts för att erhålla information kring kundorder gällande kvantitet och 
leveransdatum. Dokumentstudier genomfördes vid två tillfällen under fallstudiens 
gång och dessa illustreras i Tabell 5.  
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Tabell 5  Genomförda dokumentstudier 
Datum	   Syfte	  (Vad)	   Metod	  (Hur)	   Tid	  
2016-‐03-‐
24	  	  

Maskininformation	  	   Strukturerad	   1	  tim	  

2016-‐03-‐
29	  

Kundorder	  och	  leveransinformation	  	   Strukturerad	  	   1	  tim	  

2.6 Dataanalys 
Studiens datainsamling erhölls genom litteraturstudie och fallstudie. Figur 3 
presenterar övergripande hur studiens datainsamling har analyserats. En 
litteraturstudie genomfördes först för att bilda ett teoretiskt ramverk kring studiens 
problemområde vilket illustreras med pil från litteratur studie och teoretiskt ramverk i 
figuren.  Strukturen på studiens teoretiska ramverk hade en inverkan på hur fallstudien 
genomfördes avseende ställda intervjufrågor och vid upprättandet av flödeskarta 
vilket visas i figuren med en pil från teoretiskt ramverk till fallstudie.  
Med utgångspunkt ifrån den upprättade flödeskartan och studiens teoretiska ramverk 
kunde problem i flödet identifieras. Dessa problem analyserades för att fastställa de 
utmaningar som uppstår avseende leveransservice mellan intern och extern enhet och 
därmed besvara frågeställning ett. För att besvara studiens andra frågeställning 
analyserades de identifierade utmaningarna mot studiens teoretiska ramverk för att 
upptäcka hur dessa kan hanteras och därmed uppnå högre leveransservice i flödet. Vid 
analys av studiens frågeställningar upprättades Figur 11 och Figur 12 för att illustrera 
interaktionen mellan identifierade utmaningar samt hur utmaningar bör hanteras. Den 
insamlade empiriska datan som erhölls har kontinuerligt jämförts mot det teoretiska 
ramverket som framtagits under studiens gång vilket belyses med en pil från teoretiskt 
ramverk till empiri i Figur 3. Detta har utförts genom mönsterpassning vars syfte 
enligt Yin (2007) är att mönstra insamlad empirisk data med insamlad teori för att 
uppnå ett förväntat mönster, och därmed erhålla studiens resultat.  
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Figur 3  Dataanalys  

2.7 Trovärdighet  
En studies kvalitet beskrivs enligt Patel och Davidson (2012) av hur god validitet 
respektive reliabilitet studien har. God reliabilitet uppnås enligt Yin (2007) genom att 
strukturerat genomföra studiens utvalda metoder vilket ökar sannolikheten för att 
studien kan upprepas med samma resultat. För att studien ska uppnå en god reliabilitet 
har datainsamlingen under studiens gång genomförts på ett systematiskt och 
strukturerat tillvägagångssätt där flera metoder använts för insamling av empirisk data 
(Yin, 2007). Fallstudien har kombinerat flera metoder av både kvalitativ och 
kvantitativ karaktär genom triangulering däribland observationer, intervjuer och 
dokumentstudier vilket stärker studiens reliabilitet.  
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En studies validitet innefattar den interna och externa validiteten. Patel och Davidson 
(2012)  menar att den interna validiteten syftar till studiens förmåga att ge ett resultat 
som speglar verkligheten. Den interna validiteten kan uppnås genom att använda sig 
av mönsterpassning där insamlad teori och empiri kontinuerligt jämförs, vilket 
användes som en analysstrategi i denna studie. Eftersom studien är begränsad till att 
studera interaktionen mellan två operationsenheter i förädlingsprocessen, vilket 
stärker studien generaliserbarhet eftersom analysområdet är väl specificerat och 
begränsat. Studiens begränsade analysområde stärker den externa validiteten vilket 
möjliggör att studiens resultat kan tillämpas på verksamheter med liknande 
förädlingsstruktur. Studien antas ha en relativt god extern validitet då studien 
begränsas till att analysera samspelet mellan en intern och extern enhet. Däremot är 
det viktigt att beakta att endast en fallstudie genomförts, vilket inte ger optimala 
förutsättningar för att uppnå en god extern validitet (Yin, 2007).  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. Studien behandlar ämnesområden kopplade till 
leveransservice och hur de påverkas när produktionsflöde inkluderar en extern 
operationsenhet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Studien har sin grund i ett Lean-perspektiv med fokusområdet förbättring av 
leveransservice och därför behandlas teorier gällande leveransservice i studiens två 
frågeställningar. För att besvara studiens första frågeställning samlades teorier kring 
flöde och flödesstruktur in. Detta för att identifiera utmaningar och potentiella 
slöserier i ett produktionsflöde utifrån ett Lean-perspektiv. Teorier kring 
flödesstyrning samlades in för att kunna hantera de identifierade utmaningarna samt 
för att kunna besvara studiens andra frågeställning. Studiens första respektive andra 
frågeställningar behandlar samspelet mellan en intern och extern operationsenhet 
vilket är direkt kopplat till teorier gällande leverantörssamverkan samt informations- 
och kommunikationsutbytet parterna emellan. I följande kapitel presenteras den teori 
som ger en teoretisk grund för att besvara studiens frågeställningar. Figur 4 illustrerar 
samspelet mellan studiens frågeställningar och de använda teoriområden som använts 
för respektive frågeställning.  

 

Figur 4  Samspel mellan frågeställningar och teoriområden 

3.2 Leveransservice  
Leveransservice är ett begrepp som syftar till den process som innefattar 
genomförandet från det att en order läggs tills leverans. Jonsson & Mattsson (2011) 
menar vidare att det finns fem stycken olika serviceelement som omfattar 
leveransservice. Betydelsen för de olika serviceelementen varierar beroende på 
rådande situation.  
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3.2.1  Leveransserviceelement  
Leveransprecision, benämns ofta som leveranspålitlighet och syftar till att leverera en 
order på överenskommen tid (Jonsson & Mattsson, 2011). Detta element fokuserar 
främst på artiklar som konstrueras mot kundorder och därmed levereras med en 
tidsfördröjning från det att kunden lagt en order. Vidare menar Jonsson & Mattsson 
(2011) att låg leveransprecision omfattar såväl tidiga som sena leveranser. Sena 
leveranser skapar förseningar i produktion och därmed kan fördröja en utlovad 
leverans till kund. Tidiga leveranser skapar större kapitalbindning och ökar kostnaden 
för lagerhållning (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Lagerservicenivån avser artikelns tillgänglighet i lager och dess förmåga att levereras 
direkt till kund vid kundorder (Jonsson & Mattsson, 2011). Lagerservicenivån är ett 
mått och en indikation på vilken sannolikheten är att en artikel finns tillgänglig i lager 
då en kund efterfrågar den artikeln (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Förmågan att kunna leverera rätt produkt i rätt kvantitet och rätt kvalitet är ett mått på 
leveranssäkerhet (Jonsson & Mattsson, 2011). Vid låg leveranssäkerhet uppstår 
onödigt omarbete eftersom felaktig produkt eller fel kvantitet levererades. Lumsden 
(2006) menar vidare att hög leveranssäkerhet bidrar till mindre arbete för 
kundföretagets leveransmottagning eftersom leveranserna skickas i rätt produkt, 
kvantitet och kvalitet.  
Den tidsåtgång som åtgår från det att en order mottagits tills leverans till kund 
benämns leveranstid.  Det finns många negativa aspekter gällande för långa 
leveranstider, framförallt minskar leveransflexibiliteten samt att det bidrar till ökad 
lagerbildning vilket skapar stora kostnader avseende kapitalbindning, då artiklar 
lagerhålls under längre tidsperiod (Lumsden, 2006).  
Det sista serviceelementet är leveransflexibilitet och det avser hur väl en verksamhet 
kan uppfylla och anpassa sig till förändring i kundönskemål under avtalad och 
pågående order (Jonsson & Mattsson, 2011). Leveransflexibiliteten kan innefatta 
diverse förändringar såsom förändring i orderkvanitet, leveranstid och prestanda. 
Förändringar som sker under en order ställer högre kvar på en verksamhets förmåga 
att uppfylla det förändrade kundönskemålet, eftersom orden redan påbörjats (Jonsson 
& Mattsson, 2011).  
Leveransserviceindex är ett mått på hur väl en verksamhets uppfyller samtliga 
leveransserviceelement. För att beräkna leveransserviceindex multipliceras 
procentsatserna för samtliga serviceelements för att erhålla ett index. Detta index ger 
ett procentvärde på den genomsnittliga leveransserviceprestationen i en verksamhet 
(Jonsson & Mattsson, 2011).  
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3.2.2 Kundorderpunkt  
Produkter i ett tillverkande företag kan delas in i tre olika kategorier: 
standardprodukter, delvis kundorderspecifika produkter och kundspecifika produkter 
(Jonsson & Mattsson, 2011). Denna indelning beror på att graden av 
kundorderstyrning varierar, beroende på var kundorderpunkten är placerad. 
Kundorderpunkten avgör när produktionen är styrd av kundorder respektive 
prognosstyrd. Produktion som startas före kunderorderpunkten styrs av prognoser, 
efter kundorderpunkten är tillverkningen kundorderstyrd (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Olhager (2003) menar att kundorderpunkten kan vara placerad på olika punkter i en 
tillverkningsprocess, där fyra punkter förekommer frekvent. De fyra punkterna är 
produktion mot lager (MTS), montering mot kundorder (ATO), tillverkning mot 
kundorder (MTO) och konstruktion mot kundorder (ETO) (Olhager, 2003).  

3.2.3 Kapitalbindning  
Kapitalbindning delas vanligtvis i två delar; anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar.  De tillgångar som utnyttjas under en längre tidsperiod, såsom 
maskiner och byggnader, benämns anläggningstillgångar. Dessa tillgångar skapar 
kostnader i form av avskrivningar (Jonsson & Mattsson, 2011). Omsättningstillgångar 
syftar till det kapital som inte är bestående, däribland material i lager och material 
under produktion. Kapitalbindning avser vanligtvis det material som lagerhålls, 
transporteras och förädlas i en verksamhet. Graden av leveransservice har en indirekt 
påverkan på hur mycket kapital som binds i lager, eftersom lagerhållna artiklar är 
tillgängliga för direkt distribution. Däremot bör andelen lagerhållna artiklar reduceras 
för att inte binda onödigt lager som direkt ökar kostnaden för inkurans, skador och 
försäkring (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.3 Lean produktion  
Lean produktion är en strategi eller ett förhållningssätt som vägleder en verksamhet i 
hur den ska bedrivas. Tillämpning av lean produktion skapar möjligheter för en 
verksamhet att uppnå förbättringar inom produktion genom att effektivt utnyttja 
resurser samtidigt som avvikelser identifieras och elimineras. Fördelar med ett 
kontinuerligt leanarbete är ökad produktivitet och effektiv logistik vilket också 
genererar en god lönsamhet och starkare konkurrenskraft (Liker, 2004).  
Eliminering av slöserier är ett viktigt element i lean produktion för att åstadkomma ett 
effektivt flöde. För att kunna eliminera slöserier så måste de först synliggöras, genom 
att utmana verksamheten och gradvis kontrollera i vilken utsträckning avvikelser 
framträder. Värdeflödeanalys är ett verktyg som kan användas för att identifiera 
potentiella brister och avvikelser i ett produktionsflöde (Alsterman et al., 2009). 
Alsterman et al. (2009) menar att det finns åtta olika former av slöserier:  
 

1. Överproduktion – Tidig produktion i för stora kvantiteter skapar kostnader i 
form av kapitalbildning.  

2. Väntan – Brist på material leder till väntan i produktion vilket bidrar till 
utebliven produktion.  

3. Transport – Interna transporter i produktionen tillför inget värde till kund och 
bör därför minimeras.  



Teoretiskt ramverk 

18 

4. Överarbete – Onödiga arbetsmoment i produktionen som kunden inte betalar 
kostar pengar och förlänger produktion.  

5. Lager – Produkter som lagerhålls i för stora kvantiteter än vad som efterfrågas 
av kund generar i stora kostnader i form av hög kapitalbindning.  

6. Rörelse – Onödiga rörelser och förflyttningar i ett arbetsmoment tillför inget 
värde och bör därför elimineras.  

7. Produktion av defekta produkter – Värdeförädling av defekta produkter leder 
till stora kostnader i form av tid och material. En defekt produkt som når ut till 
kund skapar missnöje och kostnad för reparation.  

8. Outnyttjad kompetens – Arbetare vars idéer och kompetens inte utnyttjas leder 
till bristande möjlighet för förbättringar inom verksamheten samt sämre 
motivation hos medarbetare.  

3.3.1 Flöde 
Begreppet flöde avser de processer och aktiviteter som produkter genomgår under 
förädling (Liker, 2004). Alsterman et al. (2009) menar att det är nödvändigt att skapa 
förutsägbara processer för att erhålla ett effektivt och förutsägbart värdeflöde som 
förenklar styrning av ett produktionsflöde. Hur väl processerna samverkar med 
varandra har en avgörande betydelse för förmågan att kunna leverera rätt produkt i rätt 
tid till lägsta möjliga kostnad (Alsterman et al., 2009). Effektiva flöden skapar goda 
förutsättningar för att uppfylla kundkrav gällande leveransservice, då förädling av 
produkter sker med en tid- och resurseffektiv produktionsåtgång (Jonsson & 
Mattsson, 2011).   

3.3.1.1 Pushsystem 
I ett pushsystem styrs produktion och materialförflyttning av den producerade enheten 
via prognoser eller direkta beordringar (Jonsson & Mattsson, 2011). Eftersom 
produktion initieras från förutbestämda planer och prognoser, där order vanligtvis 
fördelas via företagets affärssystem, ökar sannolikheten för tillverkning av fel produkt 
vid fel tid (Alsterman et al., 2009). Den främsta nackdelen med pushsystem är att 
produktion endast utgår från prognoser vilket inte tar hänsyn till eventuella 
produktionsstörningar och variationer i kundbehov (Alsterman et al., 2009). 
Lagerservicenivån ökar vid tillämpning av ett pushsystem för att en större andel 
produkter lagras och därmed finns tillgängliga när kunden uttrycker ett behov 
(Jonsson & Mattsson, 2011).   
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3.3.1.2 Pullsystem 
Jonsson & Mattsson (2011) menar att i ett pullsystem sker produktion och 
materialförflyttning endast när det uppstår ett behov från den efterföljande processen i 
flödet. Pullprincipen avser främst produktion och förflyttning av små kvantiteter som 
kan levereras enskilt och direkt till nästa process. I ett pullsystem har sista processen i 
flödet kontakt med slutkunden och tillverkning sker därmed endast mot kundens 
behov (Alsterman et al., 2009). Informationsflödet flyttas uppströms i flödet och vid 
produktionsstörningar i en process så tillåts inte behov att förmedlas vidare till nästa 
process i flödet. På detta sätt kan oönskade buffertar undvikas när 
produktionsstörningar inträffar (Alsterman et al., 2009). Ledtiden vid tillämpning av 
pullsystem är vanligtvis längre i förhållande till ett pushsystem, då lagerservicenivån 
är lägre (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.3.2 Flödesstyrning  
Styrning av ett flöde sker vanligtvis genom tillämpning av, antingen, ett pullsystem 
eller ett pushsystem. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa system är att 
produktion sker antingen via prognos eller via kundorder (Jonsson & Mattsson, 2011). 
I ett produktionsflöde måste informationsflödet samspela med material- och 
produktflödet för att försörjningskedjan ska fungera på ett effektivt sätt, där rätt 
produkt levereras i rätt kvantitet på rätt tid (Alsterman et al., 2009). Diverse lean 
verktyg kan tillämpas för att uppnå bättre kontroll och styrning av ett 
produktionsflöde (Alsterman et al., 2009).   

3.3.2.1 Flödesutjämning  
Flödesutjämning innebär att belastningen av ett produktionsflöde hålls på en jämn 
nivå för att reducera stresstoppar i produktion. Ett flöde som utjämnas ur ett 
långsiktigt perspektiv minskar stresstoppar i produktion och därmed möjliggörs ett 
högre resursutnyttjande genom att insatta resurser synkroniseras mot efterfrågan 
(Liker, 2004). Produktion av samma kvantitet varje dag skapar förutsättningar för att 
ett taktat flöde ska kunna uppnås. Därmed skapas ett förutsägbart flöde som 
underlättar leveransprecision mellan diverse processer inom verksamheten. När 
flödesbelastningen är jämn kan tillfällig köbildning i produktion undvikas, eftersom 
flödet är mer förutsägbart vilket bidrar till att variation i processtid reduceras. Detta 
skapar även möjlighet till att variation i ledtid reduceras då långvariga stopp och 
köbildning i produktion minimeras (Alsterman et al., 2009).  
Fördelning av arbetsbelastning i ett flöde är vitalt för att minska stress hos operatörer i 
produktion. Då detta har en direkt påverkan på produktkvaliteten (Liker, 2004). Låg 
arbetsbelastning bör också undvikas för att det leder till understimulering som kan 
leda till negativa konsekvenser avseende produktkvalitet. Därmed bidrar även ett 
utjämnat flöde till en förutsägbar produktkvalitet. Ett utjämnat produktionsflöde 
genererar ett jämnt materialbehov, och därmed möjliggörs förbättring av en 
verksamhets interna processer. Ett internt utjämnat flöde påverkar även en 
verksamhets externa logistik eftersom det jämnar ut leverantörernas 
produktionsbelastning genom att det skapas mer förutsägbara order (Alsterman et al., 
2009).  
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3.3.2.2 Just-In-Time  
En av huvudprinciperna inom lean produktion är Just-In-Time (JIT). JIT syftar till att 
tillverka och leverera rätt artikel i rätt kvantitet vid rätt tidpunkt (Liker, 2004). 
Förutsägbarheten i ett flöde ökar vid tillämpning av JIT då alla aktiviteter sker i rätt 
tid, därmed kan flödet effektiviseras genom att exempelvis undvika väntetider, 
överkapacitet och onödigt lager. Principen JIT består av tre delprinciper som är takt, 
kontinuerligt flöde och pullsystem (Alsterman et al., 2009).  

Taktprincipen syftar till att jämna ut produktionshastigheten i flödet genom att ange 
vilken produktionsvolym per tidsenhet som ska tillverkas. Ett taktat flöde underlättar 
produktionen att enklare tillfredsställa kundbehovet då det varken produceras för 
mycket eller för lite produkter (Alsterman et al., 2009).  

Principen kontinuerligt flöde avser till att produkter i så stor utsträckning som möjligt 
ska vara i konstant rörelse för att undvika antalet stopp i produktion. Eftersom stopp 
bidrar till väntetid kommer detta generera i längre ledtider och lägre flexibilitet mot 
kund (Alsterman et al., 2009). Ett kontinuerligt flöde uppnås genom små buffertar, 
små förpackningsenheter och frekventa transporter och därmed bidrar det till 
reduktion i ledtid. Den sista principen inom JIT benämns pullsystem och avser till hur 
processerna i ett flöde ska styras.  

3.3.2.3 Först in, först ut (FIFU)  
Principen Först In, först ut (FIFU) syftar till att produkter som först anländer till en 
lagerpunkt också först lämnar lagret när behov uppstår. Därmed skapas en 
ordningsföljd för samtliga ingående produkter vilket genererar en utjämnad liggtid för 
varje produkt i lagret (Lumsden, 2006). Denna princip frambringar även struktur 
avseende lagerplatser då större kontroll erhålls gällande ingående och utgående 
material till och från lager. Duggan (2002) menar även att FIFU-principen motverkar 
inkurans på lagrade produkter då produkterna plockas i en bestämd ordningsföljd.  
I produktionsflöden där tidsåtgång för operationer varierar kan en FIFU-bana 
upprättas för att fungera som en buffert där FIFU-principen tillämpas. Det är vitalt att 
följa ordningsföljden i FIFU-banan för att uppnå ett bra och strukturerat flöde, där 
produkter enklare kan spåras i flödet (Duggan, 2002).  
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3.4 Leverantörssamverkan  
Verksamheter som har många leverantörer får det svårare att skapa nära relationer, då 
relationerna företagen emellan tenderar att blir mer prisstyrda och av ytlig karaktär 
(Jonsson och Mattsson, 2011). Axelsson & Wynstra (2002) menar att färre 
leverantörer kan bidra till att skapa långsiktiga relationer där båda parter kan gynnas 
av en effektivare logistik samtidigt som produktkvaliteten förbättras. De menar även 
att ett samarbete bör vara både flexibelt och formellt. Den flexibla delen avser att det 
ska finnas möjlighet för båda parter att finna effektiviseringsmöjligheter i samarbetet. 
Formaliteten i samarbetet avser att regler och avtal ska hållas och följas (Skoog & 
Widlund, 2001).  

Ett närmare samarbete där leverantörer involveras i högre grad kan skapa goda 
förutsättningar gällande reduktion i kapitalbindning eftersom JIT-principen lättare kan 
tillämpas (Slack & Lewis, 2011). Slack & Lewis (2011) menar vidare att koordination 
av aktiviteter rörande leverans mellan båda parter underlättas vid en bättre samverkan 
och tydligare informationsutbyte. God leverantörssamverkan bidrar till att båda parter 
kan utveckla en större delad framgång i en bredare utsträckning än vid en kortsiktig 
relation där utnyttjande av motpart är i större fokus (Slack & Lewis, 2011). På detta 
sätt skapas ett större engagemang där gemensamt lärande uppnås för både företag och 
leverantör (Slack & Lewis, 2011).  

3.5 Information och kommunikationsutbyte    
I en förädlingskedja är kommunikation en viktig beståndsdel för att underlätta 
logistiken mellan involverade parter. Eftersom samtliga parter är beroende av 
varandra och för att företag ska kunna driva den egna verksamheten på ett effektivt 
sätt, är det kritiskt att samspelet och informationsutbytet i förädlingskedjan fungerar 
(Slack & Lewis, 2011) Mattsson (2000) menar att en vanlig brist mellan ett 
tillverkande företag och en leverantör är avsaknaden av rutinmässigt och frekvent 
informationsutbyte. Brist på tillräcklig information, från båda parter, gällande 
kapacitet, kapabilitet och ledtider skapar svårigheter att åstadkomma ett effektivt och 
förutsägbart materialflöde. När det råder osäkerhet i efterfrågan och leverans på grund 
av informationsbrist så tenderar företag att överproducera samt utöka antalet lagrade 
artiklar för att anpassa sig till dessa variationer. Mattsson (2000) menar att detta 
informationsgap kan leda till plötsliga och oväntade leveranser vilket försvårar 
hanteringen av det interna flödet i ett företag.  

Företag och leverantörer bär därför upprätthålla en god kommunikation där nödvändig 
information gällande efterfrågan, planerad produktion och leveranstid förmedlas 
tydligt och i god tid (Slack & Lewis, 2011). Om ett företag kräver korta ledtider och 
hög leveransprecision från sin leverantör, är det kritiskt att informationsutbytet 
däremellan sker tydligt och kontinuerligt (Mattsson, 2000). På detta sätt kan 
leverantören anpassa den egna verksamheten och kan anta en större beredskap när en 
order anländer. Leverantörens prestation har en direkt påverkan på ett företag och 
därför är det av stor vikt att förmedla kunskap och information tydligt för att växa 
tillsammans (Mattsson, 2000).  
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3.6 Sammanfattning  
Syftet med studien är att identifiera utmaningar som uppkommer i ett produktionsflöde 
hos ett tillverkande företag, mellan en intern och extern operationsenhet, samt hur 
dessa utmaningar kan hanteras för att uppnå högre leveransservice i flödet. Figur 5 
illustrerar en sammanfattning av de ämnesområden som tillämpas i denna studie och 
hur de samspelar med varandra. Teorier kring flödesstyrning, leverantörssamverkan 
och informations- och kommunikationsutbyte påverkar varandra vilket framgår i 
figuren med stora pilar. Områdena har även enskild en påverkan på grad av uppfylld 
leveransservice vilket illustreras med små pilar i figuren. Teorier kring leveransservice 
är i fokus. Det leveransserviceelement som är av högst prioritet för ett tillverkande 
företag avgör på vilket sätt produktionsflödet ska styras och har därmed en direkt 
påverkan på leveransservice. Ämnesområdet gällande samverkan mellan två parter är 
en viktig beståndsdel i denna studie, där fokus är på flöden som inkluderar externa 
operationsenheter och har en direkt påverkan på leveransservicen hos det tillverkande 
företaget. Informations- och kommunikationsutbyte är viktigt för ett tillverkande 
företag, i synnerhet då externa leverantörer är involverade i förädlingsprocessen. 
Informations- och kommunikationsutbytet har därmed en avgörande inverkan på 
leveransservice.  

 
Figur 5  Teoretiskt ramverk 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av fallstudieföretaget Bufab Lann AB. Vidare 
beskrivs den empiri som samlats in för att besvara studiens två frågeställningar.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Bufab Lann AB är lokaliserat i Värnamo och är marknadsledande inom tillverkning 
av svarvade komponenter i Sverige. Företaget grundades 1973 och har idag 86 
stycken anställda. Samtliga artiklar i Bufabs produktutbud är helt kundanpassade 
utefter kundens design och underlag. Företaget har idag 5000 aktiva artikelnummer, 
där leveranser på 30 miljoner detaljer skickas årligen till kunder lokaliserade över hela 
världen. Bufabs kundsegment omfattar flera marknadsområden där främst kunder 
inom bilindustrin är dominerande, tillverkning sker också till marknadsområden som 
hydraulik, energi och marinindustrin (Bufab, 2016).  
Svarvade komponenter bearbetas i diverse maskiner baserat på önskad kunddesign. I 
dagsläget finns 20 stycken CNC-maskiner, 15 stycken rundbordsmaskiner och fyra 
stycken CNC-styrda flerspindliga svarvar. Maskinerna programmeras utefter vald 
artikel för att bearbeta önskad artikel. Maskinerna har kapacitet att tillverka 
komponenter i stora respektive små serier där komplexiteten i kundanpassning 
varierar. Råmaterial som används för bearbetning är diverse metaller såsom stål, 
mässing och aluminium. Majoriteten av Bufabs artiklar genomgår även en 
efterbearbetning hos externa leverantörer. Bearbetning kan avse moment som 
ytbehandling, härdning och slipning (Bufab, 2016).  

4.2 Produktionslayout   
Bufabs produktionsanläggning omfattar en yta på 8000m2. Produktionen är uppdelad i 
flera stationer, en beskrivning av de stationer och moment som gällande utvald artikel 
Hålskruv 23122 genomgår i sin förädling beskrivs i Figur 8. Produktionslayouten 
illustreras övergripande i Figur 6.  

 
Figur 6  Produktionslayout 
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4.3 Artikelbeskrivning  
Artikel Hålskruv 23122 är en svarvad komponent som även skickas till ytbehandling 
under sin förädlingsprocess. Artikeln är kundanpassad för företag inom 
fordonsindustrin där hålskruven används som en delkomponent i tillverkningen av 
motorer. Bufab producerar hela årsbehovet för artikel hålskruv på en gång baserat på 
det prognostiserade årsbehovet ifrån slutkund. Leveranser till slutkund sker undan för 
undan under året där slutkund beordrar leverans för artikeln. Kunden har möjlighet att 
ändra leveransdatum och kvantitet på leveransordern tre gånger på en vecka. I Figur 7 
illustreras studiens studerade artikel.  

 

Figur 7  Hålskruv 23122 

4.4 Materialflöde  
Tillverkningsprocessen startar med inleverans av råmaterial i form av stålstänger. 
Råmaterialet levereras in i buntar i en kvantitet av ca 1-3 ton per vecka när behov 
uppstår, kvantiteten som köps in används även för tillverkning av andra artiklar. Efter 
inleverans av råmaterial placeras råmaterialet i lager tills behov uppkommer. Därefter 
skickas materialet till en bearbetning i en hydromat där materialet klipps och svarvas. 
Efter svarvningen skickas artiklar korgvis först när åtta korgar är fulla, dessa korgar 
levereras därefter till tvättstationen. Vid tvättstationen uppstår köbildning eftersom ett 
flertal artiklar tillverkas och skickas till tvätt samtidigt. I genomsnitt väntar artiklar 
åtta timmar i kö innan de tvättas. De färdigtvättade artiklarna skickas inte till 
packningen fram tills att 16 st korgar är färdigtvättade, där förekommer också 
köbildning och artiklar i genomsnitt väntar åtta timmar på att packas.  
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Artikeln ras-packas och vägs innan den skickas till den externa ytbehandlingen. 
Leverans till ytbehandlare sker nästa dag efter bokad transport och vanligtvis lagras 
artiklarna 24 timmar innan de transporteras.  Ytbehandlaren förädlar det hela 
uppskattade årsbehovet för en artikel och ledtiden för ytbehandling är fem 
arbetsdagar. Efter ytbehandling så anländer de ytbehandlade komponenterna till en 
ankommande station som är samma station för lagring av råmaterial. På den 
ankommande stationen avropas och godkänns de ytbehandlade artiklarna, i denna 
station skapas också väntan i form av kö för att flera artikelgrupper tenderar att 
anlända samtidigt och belasta stationen. Artiklarna ligger i kö på den ankommande 
stationen i tio timmar innan de når sin fasta lagerplats i mellanlagret. I mellanlagret 
lagras årsbehovet för en artikel vanligtvis över hela året där varje artikel lagras i 
genomsnitt ca 33 dagar per år. Artiklar lagras även ca tio dagar ytterligare i 
förhållande till första leveransorder från slutkund baserat på när produktion startas. I 
nästa station packas artiklar till slutkund enligt en packlista där brådskande artiklar 
packas först. Artikelns sista destination i produktionsprocessen är färdigvarulagret där 
artiklar väntar på leverans i vanligtvis 1-2 dagar innan slutkund hämtar sin 
beställning.  

4.5 Informationsflöde  
Tillverkningsorder, baserad på slutkundens prognostiserade årsförbrukning, anländer 
till Bufab via affärssystemet Jeeves genom Electronic data interchange (EDI) där 
tillverkning för årsbehovet sker på en gång. Vid start av tillverkning beställer Bufab 
önskad kvantitet och materialsort från leverantör av råmaterial. När råmaterial anlänt 
till ankommande station får operatören information via affärssystemet Jeeves om 
vilken svarvmaskin som ska bearbeta råmaterialet. Operatörer vid svarv, tvätt och 
packning får information via Jeeves angående kvantitet och variant samt när slutkund 
beordrat sin leverans.   

Ett informationsutbyte mellan packning till ytbehandling sker i nuläget endast med en 
leveransavisering som levereras tillsammans med godset. Leveransaviseringen anger 
kvantitet, variant samt önskad leveransdatum för återsändning.  Detta önskade 
leveransdatum är något som inte värderas högt hos ytbehandlare. Ytbehandlaren 
garanterar fem dagars ledtid och kommer endast att fördröja leverans om förutsättning 
finns gällande senareläggning. Leverans kan senareläggas ifall ytbehandlaren i 
stunden är överbelastad med andra order och då kan vänta med Bufabs order ett par 
dagar, annars sker leverans vanligtvis efter fem dagar oavsett vilket önskat 
leveransdatum som är angivet. När ytbehandlare har färdigställt en order skickas 
denna order tillbaka till Bufab utan förvarning. Kommunikationen mellan Bufab och 
ytbehandlare sker via mail och telefon men tillämpas främst vid brådskande order 
eller om slutkund gjort en ändring i sin order.  

Packning till slutkund sker enligt en packlista där bråttom går först, alla packare har 
tillgång till denna packlista. Leveranser till slutkund sker undan för undan under året 
och via affärssystemet kan Bufab se om slutkunden uppdaterar sin leveransorder. 
Slutkunden meddelar genom EDI vilket önskat datum av leverans och kvantitet ska 
ske, där slutkunden har möjlighet att ändra leveransordern gällande kvantitet och 
leveransdatum tre gånger i veckan. Däremot tillämpar Bufab en frystid på tre dagar 
för ändringar i leveransordern. Slutkund hämtar önskad kvantitet från Bufab på avsatt 
leveransdatum.  
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4.6 Nulägesbeskrivning 
En nulägesbeskrivning har upprättats i form av en flödeskarta där produktionsledtid 
respektive värdeadderande tid beräknats på samtliga förädlingsmoment i 
produktionsflödet. Flödeskartan illustrerar flödet från att en tillverkningsorder anlänt 
till Bufab, fram tills slutkundens första leveransorder och illustreras i flödeskartans 
första tidsaxel. Detta för att identifiera när produktionsstart sker i förhållande till 
slutkund första leveransorder. Den andra tidsaxeln i flödeskartan illustrerar hur länge 
en artikel lagras i genomsnitt under ett år, och därmed skildra en artikels verkliga 
produktionsledtid och värdeadderande tid. Den upprättade flödeskartan för artikel 
hålskruv presenteras i Figur 8.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 8  Flödeskarta  
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4.6.1 Svarv 
Svarvavdelningen innefattar samtliga svarvmaskiner men artikel hålskruv bearbetas i 
en rundbordsmaskin kallad hydromat. Hydromaten tas i bruk vid produktion av stora 
serier vanligtvis över 25000 stycken artiklar. Hela årsbehovet för denna artikel 
produceras direkt där behovet är baserat på kundens prognostiserade årsbehov. På 
avdelningen arbetar två skift där en operatör är ansvarig för tre hydromater. Samtliga 
maskiner är igång även under raster då operatörer har olika rasttider vilket möjliggör 
för konstant produktion. Kapacitetsutnyttjandet på hydromaten beräknas av Bufab att 
ligga på 80 % där eventuella stopp och fel tas i beakt. Ställtiden för hydromaten är 
beräknat att ligga på 18 timmar.   Cykeltiden i bearbetningen av en hålskruv i en 
hydromat är beräknad till 8.8 sekunder per artikel. I Figur 9 illustreras 
svarvavdelningens hydromat.  

 

Figur 9  Hydromat 

4.6.2 Tvättning  
Varje svarvad komponent som tillverkas genomgår en avfettning som sker på 
tvättavdelningen, för att få avlägsna olja och fett som uppkommer vid svarvning. På 
avdelningen arbetar två skift med två operatörer per skift. Tvättningen av 
komponenter sker i två skenor där sammanlagt fyra korgar ryms och tvättas i maskin. 
Det tar 30 minuter för fyra korgar att tvättas som totalt innehåller 12000 st artiklar. 
Cykeltiden i tvätten är beräknad till 6.6 sekunder per artikel. I Figur 10 presenteras de 
tvättkorgar som används för tvätt av artiklar.  



Empiri  

28 

 

Figur 10  Tvättkorgar 

4.6.3 Ytbehandling  
Bufab har idag 13 stycken externa leverantörer som ytbehandlar artiklar. Artikel 
hålskruv genomgår en korrosionsskyddande ytbehandling hos en extern leverantör. I 
ytbehandlingen används ämnet zink-järn som stärker produktens resistens mot 
korrosion. Ytbehandlaren har en utlovad leveranstid på fem dagar där transporttiden 
på en dag inte är inkluderad. Den utlovade ledtiden på fem dagar uppskattas vara 
värdeskapande då leverantörens interna förädlingsprocess inte studerats.   

4.6.4 Packning  
Packningen för komponenter sker på två separata tillfällen under förädlingsprocessen 
för en hålskruv, där artikeln först packas till ytbehandling och senare packas till 
slutkund. Packning till ytbehandlare av hålskruv sker genom ras-packning som inte är 
en värdeskapande aktivitet eftersom artiklarna hälls ut på en gång i en pall och skickas 
pallvis till ytbehandlare. I packningen vägs även artiklarna för att uppskatta antal 
artiklar som finns i en pall. Packningsavdelningen arbetar dagtid med totalt 11 stycken 
packare. Cykeltiden för packning till ytbehandling är 6.6 sekunder per artikel.  

Packning till slutkund är en värdeskapande aktivitet då aktiviteten är inräknad i 
artikelpriset, och tidsåtgången för att packa 12000 stycken artiklar är fyra timmar. 
Packningen sker i plastpåsar där varje påse rymmer 600 stycken av artikeln hålskruv. 
Dessa påsar placeras därefter i mindre blåa lådor. Lådorna placeras därefter i en pall 
och skickas pallvis till slutkund. Cykeltiden för packningen till slutkund är 0.83 
sekunder per artikel.  I Figur 11 illustreras packningsstationen.  
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Figur 11  Packning 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens första respektive andra frågeställning genom att jämföra 
insamlad empiri med teoretiskt ramverk. Inledningsvis analyseras studiens 
identifierade utmaningar, därefter analyseras hur utmaningarna kan hanteras för att 
uppnå högre leveransservice.  

5.1 Vilka utmaningar uppkommer hos ett tillverkande företag 
i ett flöde mellan en intern och en extern operationsenhet?  
Det empiriska resultatet som presenterats i föregående kapitel analyseras med hjälp av 
studiens teoretiska ramverk för att undersöka de identifierade utmaningarna, i ett flöde 
mellan en intern och extern operationsenhet. Det teoretiska ramverket klargör att 
samspelet mellan flödestyrning, leverantörssamverkan och informations- och 
kommunikationsutbyte har en avgörande betydelse för uppnådd leveransservice. 
Därmed analyseras de identifierade utmaningarna i flödet mellan en intern och extern 
operationsenhet med avseende på det teoretiska ramverkets tre huvudsakliga 
beståndsdelar och dess inverkan på leveransservice.  

5.1.1 Flödesstyrning  
Ett utjämnat internt produktionsflöde möjliggör högre resursutnyttjande och skapar 
förutsättningar för att uppnå ett mer förutsägbart flöde. Köbildning i produktion kan 
undvikas när flödesbelastningen ligger på en jämn nivå eftersom variation i ledtid 
reduceras och därmed bidrar till att förutsägbarheten i produktion ökar (Liker, 2004). 
Fallstudiens flödeskartläggning indikerar att produktion startas för tidigt vilket bidrar 
till köbildning mellan flera processer. Det finns tre primära orsaker till att 
produktionsstart sker för tidigt i verksamheten:  

1. Hänsyn till långa ställtider på maskiner  

2. Slutkund får ändra kvantitet och leveranstid på leveransorder   
3. Gardering mot variationer i leveranstid från ytbehandlare  

Ställtiden på hydromaten är idag 18 timmar och det skapar svårigheter för Bufab att 
ställa om efter varje kundspecifik order. Slutkunden har möjlighet att ändra kvantitet 
och leveranstid på en leveransorder. Det ställer högre krav på Bufabs 
leveransflexibilitet mot slutkund. I nuläget är 13 stycken olika externa ytbehandlare 
involverade i förädlingsprocessen av diverse artiklar. Tillförlitligheten och relationen 
till olika leverantörer tenderar att variera. Osäkerheten som uppstår vid dessa 
förutsättningar medför att Bufab producerar tidigare för att gardera sig mot variationer 
i leveranstid. Eftersom förutsägbara flöden underlättar leveransprecisionen mellan 
olika processer inom en verksamhet skapar variationer svårigheter att upprätthålla god 
leveransprecision (Alsterman et.al., 2009).  

Tidig produktion medför tidiga leveranser till ytbehandlaren som sedan skickar 
tillbaka till Bufab utan hänsyn till önskat leveransdatum. Anledningen till att det 
önskade leveransdatumet inte beviljas är för att ytbehandlare inte har möjlighet eller 
vilja att utöka sin kapitalbindning och anser att Bufab har ansvar att lagerhålla egna 
artiklar. Konsekvensen för Bufab av att det önskade leveransdatumet inte upprätthålls 
är att den ankommande stationen överbelastas då leveranser av inkommande material 
sker utan förvarning från ytbehandlare. Vid oväntade inleveranser skapas problem i 
materialflödet:  



Analys     

32 

1. Bristande ytkapacitet i lager 

2. Fel materialplacering  
3. Skymt produktionsflöde  

4. Överarbete  
5. Kapitalbindning  

Oväntad leverans av ytbehandlat material problematiserar lagrets ytkapacitet då 
material anlänt för tidigt innan andra lagerhållna artiklar lämnat lagret. Bristande 
ytkapacitet i lager leder till att material placeras på diverse platser i verksamheten.  
Konsekvensen av att material placeras fel leder till en ökning av produktionsledtid 
samt att felplacerat material skymmer det aktuella produktionsflödet (Jonsson & 
Mattsson, 2011). I ett skymt produktionsflöde är det svårare hitta rätt material då 
materialet inte är placerat på rätt plats. Detta leder till ökad frustration och onödigt 
överarbete i form av tid spenderad på att leta efter material. Alsterman et.al. (2009) 
menar att förflyttning av material samt överarbete förlänger produktion men utan att 
tillföra värde till slutkund och bör därmed elimineras för att uppnå effektiverare 
produktionsflöde. Utöver utmaningar gällande ytkapacitet, skymt produktionsflöde 
samt överarbete, uppstår även att Bufab oundvikligt måste binda mer kapital på grund 
av att ingående material levereras tillbaka för tidigt. Kapitalbindning medför ökade 
lagerhållningskostnader vilket kan ha negativ påverkan ifrån finansiärer och 
aktieägare som är kopplade till verksamheten. Sammanfattningsvis indikerar 
fallstudien att  

• De identifierade problemen belyser utmaningen med ett outjämnat internt 
produktionsflöde.  

5.1.2 Leverantörssamverkan   
Fallstudien påvisar att det finns 13 stycken olika ytbehandlare i förädlingen av diverse 
artiklar. Utöver ytbehandlare så finns det även ett stort antal externa parter som sköter 
andra förädlingsmoment för olika artiklar, däribland härdning och slipning. Detta 
medför att många externa parter är involverade i förädlingsprocesser av olika artiklar. 
Jonsson och Mattsson (2011) menar att relationer försvåras och blir mer ytliga när 
flera externa parter är involverade i förädlingsprocesser då nära relationer blir svårare 
att upprätta. Bufab håller idag en genomgående ytlig relation till majoriteten av sina 
leverantörer då de är många i antal. När en stor andel leverantörer är inblandade i en 
verksamhet blir också ansvarsfördelningen svårare att konkretisera mellan parterna. 
Företaget arbetar även med leverantörer som är på olika nivå i utveckling av sin 
verksamhet, detta resulterar i ett varierat bemötande. Det uppstår därför en varierad 
samarbetsförmåga för Bufab som skiljer sig beroende på vilken leverantör som är 
inbladad, eftersom vissa samarbeten har utvecklats mer än andra. Orsaken till att 
varierade relationer mellan Bufab och leverantörer uppstår är därför främst på grund 
av:  

1. Många leverantörer involverade i verksamheten  

2. Leverantörer befinner sig på varierande nivå av intern utveckling  
3. Otydlig ansvarsfördelning  



Analys     

33 

Fallstudien indikerar att dessa rådande förutsättningar också medför svårigheter i 
senare led i förädlingsprocessen, när material skickas för tidigt tillbaka från 
ytbehandling än vad som är angivet i önskat leveransdatum. Ytbehandlaren indikerar 
att det inte finns möjlighet att lagra material utöver den utlovade ledtiden på fem 
dagar eftersom ytbehandlaren i sin tur har flertal andra kunder att tillförse. De menar 
att Bufab ansvarar själva för lagerhållning av gods och tar därför inte någon större 
hänsyn till önskat leveransdatum. Denna skilda uppfattning mellan Bufab och 
leverantörer försvårar hanteringen av oväntad och överraskande leverans som inträffat 
för tidigt.  När många leverantörer är involverade i verksamheten samtidigt som 
samarbetet varierar och otydlig ansvarsfördelning råder uppstår variation i 
leveransprecision. Den varierade leveransprecisionen bidrar till problem avseende:   

1. Oförutsägbart produktionsflöde  
2. Svårighet att planera intern produktion 

3. Överbelastade stationer  
Konsekvensen av varierad leveransprecision leder till att logistiken för Bufab ändras 
beroende på vilken leverantör som är inblandad. Detta skapar svårigheter för Bufab att 
planera intern produktion för att det råder en osäkerhet gällande vilket leveransdatum 
material anländer. Därmed inträffar överbelastning med jämna mellanrum vilket 
försvårar beredskapen för Bufab att hantera den interna flödesstyrningen. Interna 
respektive externa aktiviteter kan därför inte synkroniseras och medför påfrestningar 
för båda parter gällande planering och styrning när samspelet mellan enheterna är 
otillräckligt:  

• De identifierade problemen belyser utmaningen med en bristfällig 
leverantörssamverkan.  

5.1.3 Informations- och kommunikationsutbyte   
Utbyte av information och kommunikation i en förädlingskedja är en förutsättning för 
att underlätta logistiken mellan parter (Slack & Lewis, 2011). Slack & Lewis (2011) 
menar vidare att interna och externa parter direkt påverkar varandra och att 
informationsutbytet är av stor betydelse för att kunna koordinera samtliga aktiviteter i 
förädlingsprocessen. Det rådande problemet är att det i nuläget sker överraskande 
leveranser vid sändning av material i båda leden. Den primära orsaken till att 
oväntade leveranser inträffar mellan Bufab och leverantör:  

• Ingen kommunikation sker innan sändning av leverans  
Bufab informerar inte att sändning är på väg utan varje leverans blir en överraskning 
för ytbehandlaren. På samma sätt levererar ytbehandlaren tillbaka det förädlade 
materialet utan förvarning till Bufab vilket utgör ett problem i senare led då 
leveransprecisionen har en tendens att variera gällande leveranstid. Mattsson (2000) 
menar att avsaknaden av nödvändig information kan leda till oväntade leveranser 
vilket försvårar hanteringen av det interna flödet eftersom flödet belastas av 
oförutsägbara händelser. I takt med att önskat leveransdatum vanligtvis inte värderas 
från leverantörer leder det till variationer i leveransprecision, där främst tidigare 
leveranser inträffar med avseende på önskat leveransdatum och leder till stor 
belastning på ankommande station. Denna variation leder till problem avseende 
interna problem gällande:  

1. Kapitalbindning  
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2. Förlorad tid vid överarbete   

3. Omfördelning av resurser  
Låg leveransprecision skapar interna problem för Bufab där kapitalbindningen ökar 
vilket i sin tur leder till större kostnader. Vid sena leveranser skapas frustration då tid 
och resurser går åt för att ringa och maila leverantörer i hopp om att få besked om när 
material anländer. Senare led i produktionsflödet påverkas också av att ytbehandlaren 
håller varierad leveranstid då risken finns att slutkund påverkas negativt. Ett bristande 
informations- och kommunikationsutbyte leder till svårigheter för Bufab att 
upprätthålla en god leveransflexibilitet till slutkund som är ett viktigt kundkrav. 
Resurser måste även omfördelas på ankommande station för att minska belastningen 
som har uppstått och därmed påverkas det dagliga produktionsflödet. En 
omfördelning av resurser bidrar till att tidsåtgång spenderas på icke-värdeskapande 
aktiviteter istället för att tilldela tid till aktiviteter som tillför värde till kund. Denna 
omfördelning av resurser leder till överarbete vilket enligt Alsterman et al. (2009) inte 
tillför värde till slutkund men fördröjer produktionsflödet.  

• Identifierade problem i informationsflödet belyser utmaningen med ett 
bristfälligt informations- och kommunikationsutbytet mellan företag och 
leverantör.  

5.1.4 Koppling mellan identifierade utmaningar och leveransservice  
Utifrån de identifierade utmaningarna som framgår från fallstudien identifierades ett 
tydligt samband för hur utmaningarna är sammankopplade med varandra och detta 
samband illustreras med hjälp av dubbelriktade pilar i Figur 12. Det framgår att den 
interna flödesstyrningen utgör grunden för de problem som identifierats vilket 
illustreras med en större cirkel i figuren. Dessa problem blir mer synliga och kännbara 
för en verksamhet längre fram i förädlingsprocessen då det interna produktionsflödet 
är outjämnat. Det som kunde utläsas ifrån fallstudien var att ett outjämnat internt flöde 
försvårar samspelet mellan en intern och extern part. Bristfällig samverkan samt 
bristfälligt informations- och kommunikationsutbyte med leverantör försvårar 
förädlingsprocessen ytterligare eftersom det påverkar fallföretagets interna flöde 
genom varierad leveransservice. Det är främst leveransprecisionen men även 
leveransflexibiliteten som påverkas negativt i flödet. Interaktionen mellan de 
identifierade utmaningarna försämrar graden av uppnådd leveransservice mellan två 
parter och illustreras med en enkelriktad pil i figuren.  
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Figur 12  Interaktion mellan utmaningar och leveransservice 

5.2 Hur kan utmaningarna hos ett tillverkande företag 
hanteras för att förbättra leveransservice i flödet mellan en 
intern och en extern operationsenhet?  
Med utgångspunkt ifrån studiens identifierade utmaningar i frågeställning ett 
analyseras förslag på tillvägagångssätt för hur dessa utmaningar kan hanteras för att 
åstadkomma bättre leveransservice i flödet mellan en intern och extern 
operationsenhet. De identifierade utmaningarna har analyserats med hjälp av studiens 
teoretiska ramverk för att hitta tillvägagångssätt att hantera utmaningarna för att 
uppnå högre leveransservice.  
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5.2.1 Utjämna det interna produktionsflödet  
Det studerade flödet i fallstudien indikerar att produktion startas för tidigt och medför 
att köbildning uppstår på flera platser i verksamheten. När ställtiderna på maskiner 
och leveransflexibilitet till slutkund är svåra att påverka blir det av större vikt för 
företag att minska köbildning och osäkra leverantörer. När relationen mellan företag 
och leverantör tenderar att variera bör antalet ytbehandlare ses över för att kunna 
skapa effektivare samspel mellan båda parter. Alsterman et al. (2009) menar att 
köbildning kan undvikas genom att upprätthålla en jämn flödesbelastning i 
produktionen. Produktionen måste därför planeras noga med avseende på ställtider 
och kundkrav för att produktionsstart ska följa slutkundens bestämda leveransdatum. 
Genom att utjämna produktion kan samspelet mellan leverantör och företag 
underlättas då inget önskat leveransdatum behöver anges från Bufab utan utgår ifrån 
leverantörens utlovade leveranstid på fem dagar. Detta skapar god tid för lagerplatser 
att hinna bli lediga när material skickas tillbaka från leverantör. När material har en 
fast plats i lagret synliggörs produktionsflödet eftersom felplacerat material inte 
skapar problem. Överarbete kan reduceras i form av att tid inte spenderas på att leta 
efter rätt artikel samt transportera artiklar till rätt plats. Kapitalbindning kan förkortas 
genom att liggtiden för artiklar reduceras när produktion sker i enlighet med 
slutkundens leveransdatum.  

Tillverkande företag som producerar artiklar för ett årsbehov när första order placerats 
behåller en god lagerservicenivå till slutkund samtidigt som hög leveranssäkerhet 
säkerställs. Artiklarna ligger därmed färdigbehandlade i lager och skickas till slutkund 
med varierade mellanrum, beroende på slutkundens behov. Tillämpningen av 
principen Just-In-Time försvåras då hela produktionsordern tillverkas på en gång och 
skickas undan för undan. Först in, först ut principen frambringar struktur och större 
kontroll i produktion eftersom ordningsföljden av ingående material är strukturerat 
(Duggan, 2002). Därför bör interna processer där det uppstår köbildning tillämpa en 
först in, först ut princip för att skapa en orderföljd i produktionen som inte förlänger 
och varierar ledtiden på artiklar som står i kö. Med tillämpning av principen kan 
förvirring även minskas gällande vilken artikel som ska vidare i flödet. På detta sätt 
kan materialflödet synliggöras då stationer blir mindre överbelastade och efter hand 
kan mindre köbildning skapas och resultera i ett mer utjämnat flöde.  

5.2.2 Utveckla leverantörssamverkan  
För att skapa en bättre samverkan menar Axelsson och Wynstra (2011) att samarbetet 
måste vara både flexibelt och formellt. När slutkund har befogenhet att ändra kvantitet 
på en order efter att order är lagd ökar betydelsen att upprätthålla en god 
leveransflexibilitet även mellan intern och extern enhet. Regler och bestämmelser ska 
vara tydligt formulerade om hur ansvar ska fördelas där det är angivet om önskat 
leveransdatum kan uppfyllas. På detta sätt lämnas inget rum för spekulationer och 
antaganden kring vad som förväntas av samarbetet. Samarbetet ska även fungera 
flexibelt mellan enheterna eftersom oväntade händelseförlopp kan inträffa. God 
samverkan mellan parter utesluter inte potentiella oanade händelseförlopp, därför ökar 
relevansen för ett flexibelt samarbete där parter kan anpassa sig utefter inträffad 
situation.  
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Axelsson och Wynstra (2011) menar att det blir svårare att skapa och behålla goda 
relationer när flertalet leverantörer är involverade i en verksamhet. När många 
leverantörer är involverade tenderar relationen att variera och därför kommer 
belastning gällande materialhantering variera. För att minska variationen i 
leveransservice från leverantörer är det viktigt att utvärdera samtliga involverade 
ytbehandlare i verksamheten. Utifrån utvärderingen kan ett mindre antal leverantörer 
väljas som ligger i framkant i utveckling och som har möjlighet att utveckla en 
närmare relation. Samarbete med färre leverantörer skapar bättre förutsättningar att 
öka flexibiliteten och tillmötesgå varandras behov samtidigt som ett långsiktigt 
samarbete blir satt i ett större fokus. Det skapar en större säkerhet över logistikflödet 
eftersom variationen mellan leverantörsförmåga minskar samtidigt som belastning på 
interna stationer kan reduceras.   

5.2.3 Effektivisera informations- och kommunikationsutbytet  
Fallstudien indikerar att informations- och kommunikationsutbytet mellan intern 
extern operationsenhet är bristfälligt. Leveranser sker utan att information förmedlas 
vilket bidrar till att leveranser av inkommande material sker utan förvarning. Det 
försvårar materialhantering då främst för tidiga leveranser sker. Jonsson och Mattsson 
(2011) menar att informationsbrist från båda parter försvårar förutsägbarheten i ett 
materialflöde, då information gällande ledtider, kapacitet och kapabilitet är oklart. När 
oväntade leveranser inträffar försvåras styrningen av det interna flödet på grund av det 
bristfälliga informationsutbytet (Mattsson, 2000).  

Fallstudien antyder att det finns behov av att upprätta bättre kommunikation där 
information förmedlas rutinmässigt ifrån båda parter. Information gällande leveranser 
bör förmedlas från företag innan leverans sker till leverantör vilket även underlättar 
beredskap för leverantör. De problem som inträffar hos leverantören på grund av 
oväntade leveranser kommer leda till liknande problem när material skickas tillbaka. 
Eftersom ankommande station är den station som påverkas mest i flödet av samtliga 
identifierade utmaningar, kan tydlig och rutinmässig kommunikation till och från 
leverantör skapa gynnsammare förutsättningar för att hantera det interna flödet.  
Mattsson (2000) menar att leverantörens prestation har direkt påverkan på ett företags 
verksamhet, därför gynnas båda parter av ett strukturerat och kontinuerligt 
informationsutbyte.  På detta sätt säkerställs en förbättrad leveransprecision eftersom 
angiven leveranstid förmedlas tydligt vilket medför att oklarheter gällande beviljning 
av önskat leveransdatum kan konkretiseras.  
Ett väl fungerande informationsutbyte ger upphov till mer förutsägbara flöden som 
underlättar planering av intern produktion hos båda parter. I fallstudien påvisades att 
omfördelning av resurser var nödvändigt för att hantera den oväntade belastningen 
som uppkommer på ankommande station med jämna mellanrum. Detta överarbete kan 
undvikas genom att information rörande leveranser förmedlas i god tid vilket även 
kommer underlätta och effektivisera intern produktion som kan fortlöpa utan avbrott. 
När slutkund har möjlighet att utföra ändringar i sin order efter att order lagts, blir ett 
förbättrat informationsutbyte och rutinmässig kommunikation en förutsättning för att 
kunna upprätthålla leveransflexibiliteten på den nivå slutkund kräver. 
Leveransprecisionen gynnas på samma sätt då leveranser sker på uttalat datum och 
risken för att slutkund drabbas av försening minimeras.  



Analys     

38 

5.2.4 Hantering av utmaningar  
De identifierade utmaningarna är sammankopplade med varandra där interna problem 
påverkar och förstorar de utmaningar som uppkommer inom leverantörssamverkan 
och informations- och kommunikationsutbytet. För att kunna hantera utmaningar som 
uppstår mellan två parter måste interna utmaningar hanteras först eftersom de är mest 
kritiska att förbättra. Vid förbättring av intern flödesstyrning kan externa aktiviteter 
enklare synkroniseras och därmed underlätta samspelet mellan företag och leverantör. 
Informations- och kommunikationsutbytet kan enklare effektiviseras när färre 
leverantörer är involverade och när det finns en närmare relation parterna emellan. 
Eftersom utmaningarna påverkar varandra kan en förbättrad leveransservice uppnås 
genom att hantera samtliga utmaningar med fokus på intern flödesstyrning. Nedan 
presenteras Figur 13 som illustrerar den ordningsföljd utmaningarna bör hanteras för 
att uppnå en förbättrad leveransservice.  

 

 
Figur 13  Hantering av utmaningar 
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6 Diskussion och slutsatser  
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare diskuteras 
studiens valda metoder, implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultat 
Nuvarande konkurrensmiljö ställer högre krav på tillverkande företag att tillmötesgå 
kundspecifika krav i en allt större utsträckning (Singh & Singh, 2013). Företag som 
enbart tillverkar kundspecifika produkter har större behov av en ökad styrning och 
kontroll över det interna produktionsflödet för att samspel enklare ska kunna ske 
mellan externa parter. Det mest utmärkande problemet för intern flödesstyrning är att 
produktion startas för tidigt och skapar problem i senare delar av produktionsflödet, 
för att det interna produktionsflödet är outjämnat. Utmaningarna som uppkommer 
mellan interna och externa operationsenheter i tillverkande företag är viktiga att 
hantera för att uppnå högre leveransservice i flödet och samtidigt kunna upprätthålla 
en god konkurrenskraft på marknaden. För att hantera utmaningarna med ett 
outjämnat produktionsflöde är det viktigt att planera produktion att den följer 
slutkunds direktiv i så hög utsträckning som möjligt. Användning av FIFU-principen 
mellan processer där stor köbildning och belastning uppstår kan underlätta hantering 
av material och skapa struktur för hur material ska förflyttas genom flödet (Duggan, 
2002). Eftersom det interna flödet har en direkt påverkan på det externa flödet är det 
viktigt att ha stabila processer i båda leden för att undvika att problem uppenbarar sig 
med större nedslag senare i produktion. Leveransservice till slutkund förbättras även 
med stabila och förutsägbara flöden för att tillmötesgå marknadens ständigt 
varierande krav (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Eftersom externa tjänster idag blir allt vanligare i tillverkande företag skapas fler 
aktiviteter som begränsar styrning av hela produktionsflödet. Bristande styrning av 
hela produktionsflödet kommer medföra problem eftersom två parter är involverade i 
förädlingsprocessen samt att det geografiska avståndet mellan parter skapar 
svårigheter med relationer och leveranser (Axelsson & Wynstra, 2002). Därför ligger 
framförallt utmaningen i att minimera antalet involverade ytbehandlare i 
verksamheten samtidigt som ett närmare samarbete skapas med de som blir kvar, för 
att uppnå en bättre leveransservice mellan intern och extern part. Med färre 
leverantörer involverade i verksamheten skapas goda förutsättningar för ett närmare 
samarbete och större kontroll av hela produktionsflödet. En närmare relation kan 
underlätta att synkronisera aktiviteter och att tillsammans med leverantör arbeta med 
ständiga förbättringar då båda parter kan gynnas. På detta sätt kan tillverkande företag 
arbeta med att utveckla sin kärnkompetens samtidigt som leverantör kan utöka fokus 
på att förbättra den egna verksamheten, de operativa kostnaderna kan då minskas för 
båda parter (Mattsson, 2007). Genom att samspel är väl fungerande med leverantör 
säkerställs leveransservice mellan enheterna och bidrar till högre konkurrenskraft 
både gällande god kvalitet men också säkra leveranser till slutkund.  

Ett bristfälligt informations- och kommunikationsutbyte mellan intern och extern 
operationsenhet generar oförutsägbara leveranser och leder till svårigheter i det 
interna produktionsflödet. Trenden med inköp av förädlingsaktiviteter ställer därför 
även större krav på informations- och kommunikationsutbytet för att kunna underlätta 
logistkhanteringen verksamheterna emellan. Den främsta utmaningen avseende 
informationsflödet mellan enheterna är att upprätthålla rutinmässig kommunikation 
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och ett välfungerande informationsutbyte. Stabila och frekventa informations- och 
kommunikationsflöden underlättar planering och styrning av intern produktion. För 
att kunna tillmötesgå behov från krävande slutkunder är ett välfungerande 
informationsutbyte med leverantörer en förutsättning för att öka beredskap när 
belastning inträffar. När informations och kommunikationsutbytet sker rutinmässigt 
och är välfungerande mellan operationsenheter underlättas även samspelet med 
leverantörer. Det skapar goda förutsättningar att upprätthålla ett effektivt flöde mellan 
en intern och extern operationsenhet.  

6.2 Metoddiskussion  
Studiens problemområde undersöktes genom att en fallstudie genomfördes på ett 
tillverkande företag. Empirisk data förvärvades genom att ett flertal observationer 
genomfördes av det interna flödet för att erhålla en helhetsbild. För att utöka 
reliabiliteten genomfördes observationer för hela produktionsflödet samt ingående 
observationer gällande studiens problemområde. Observationer utfördes inte på den 
externa operationsenheten där endast intervjuer belyser leverantörens situation vilket 
kan ses som en begränsning för studiens externa validitet. Detta för att ingen inblick 
har erhållits från det externa produktionsflödet, erhållen data ifrån extern part baseras 
endast på intervju.  

Intervjuer utfördes för att erhålla synpunkter på studiens problemområde från såväl 
operatörer som avdelningsansvariga. Intervjuer som genomfördes på den interna 
enheten omfattade flera individer som besitter erfarenhet och kunskap om 
problemområdet vilket stärker studiens tillförlitlighet. Eftersom intervjuer på den 
externa enheten endast utfördes med en avdelningsansvarig, begränsas studiens 
interna validitet med avseende på åsikter och synpunkter från studiens externa 
operationsenhet.  
De dokumentstudier som utfördes bidrog till att komplettera kvalitativ data med 
kvantitativ data gällande främst ställtid på maskiner, maskinkapacitet och information 
kring kundorder. På detta sätt kunde studiens problemområde undersökas i olika 
sammanhang genom triangulering. Studiens reliabilitet antas vara god då flera olika 
metoder använts för att erhålla empiri gällande studiens problemområde.  

Den empiri som fallstudien genererade jämfördes kontinuerligt mot studiens 
teoretiska ramverk genom mönsterpassning för att utöka studiens interna validitet. 
Studiens externa validitet antas vara begränsad eftersom endast en fallstudie 
genomfördes vilket försvårar generaliserbarheten.  
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6.3 Implikationer 
För att underlätta samspelet mellan interna och externa parter bör problem kopplade 
till intern flödesstyrning hanteras först. Planering av hur produktionsstart sker bör 
analyseras utifrån det nuläge som råder för att undvika att material lagras längre än 
nödvändigt. För att utjämna intern produktion bör FIFU-banor införas på stationer där 
stor köbildning uppstår. Denna implementering är möjlig att upprätta omgående då 
lite resurser krävs samt att inga finansiella kostnader uppstår.   
Samtliga leverantörer som deltar i förädlingen av en artikel bör utvärderas, för att 
identifiera bristfälliga samarbeten. Bristfälliga samarbeten där potential för förbättring 
är låg bör avvecklas. Samarbetet bör utvecklas med de leverantörer där det finns 
potential för förbättring. Närmare relationer kan underlätta samspelet mellan interna 
och externa operationsenheter.  

Införandet av rutinmässig kommunikation där utbytet av information är stabilt 
kommer att underlätta logistkhanteringen mellan parterna. Fördelen med ett 
strukturerat informationsutbyte är att det även underlättar planering av det interna 
produktionsflödet eftersom information rörande leveransservice förmedlas i god tid.  

Studiens teoretiska implikation är att områdena intern flödesstyrning, 
leverantörssamverkan och information- och kommunikationsutbyte samspelar med 
varandra. Samspelet mellan dessa områden kommer att påverka grad av uppnådd 
leveransservice i flödet mellan en intern och en extern operationsenhet.  

Nedan presenteras studiens samtliga rekommendationer:  

• Planera produktion för att minska icke-värdeskapande aktiviteter   

• Införa FIFU-banor på köbelastade stationer  

• Utvärdering av antal leverantörer  

• Upprätta närmare relationer till leverantörer  

• Skapa tydligt informationsutbyte med leverantörer 

• Upprätta rutinmässig kommunikation   

6.4 Begränsningar 
Studiens resultat indikerar att utmaningar gällande leveransprecision, 
leveransflexibilitet och leveranstid påverkas mest när en extern enhet är inkluderad i 
förädlingsprocessen. Lagerservicenivå och leveranssäkerhet påverkade 
leveransservicen i en mindre grad baserat på fallstudiens undersökta produktionsflöde. 
Detta resultat speglar endast fallföretagets situation och därmed begränsar studiens 
resultat och externa validitet. Detta eftersom leveransserviceelement i varierad 
utsträckning påverkar grad av uppnådd leveransservice beroende på vilket företag 
som undersöks.  

De utmaningar som identifierats i studien speglar endast fallföretagets perspektiv. 
Eftersom studien inte inkluderar den externa leverantörens förädlingsprocess förbises 
fler potentiella utmaningar som kan förekomma i ett produktionsflöde mellan en 
intern och extern enhet. Detta medför till att en helhetsbild över potentiella 
utmaningar som uppkommer inom ett flöde mellan en intern och extern enhet inte 
erhålls eftersom endast ett perspektiv är i fokus vilket också begränsar studiens 
resultat och intern validitet.  
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6.5 Slutsatser  
De utmaningar som identifierades inom ett produktionsflöde mellan en intern och 
extern operationsenhet är outjämnat internt produktionsflöde, bristande 
leverantörssamverkan och bristfälligt informations- och kommunikationsutbyte. Ett 
genomgående mönster som kunde identifieras var att interna problem utgör grunden 
och försvårar de problem som uppkommer i senare led. För att hantera de utmaningar 
som råder med avseende på leveransservice bör interna produktionsflödet utjämnas 
först. Därefter kan en bättre samverkan uppnås genom att minska antalet leverantörer 
för att underlätta utveckling av närmare leverantörsrelationer. En rutinmässig kontakt 
bör även upprättas för att hantera det bristfälliga informations- och 
kommunikationsutbytet.  

6.6 Vidare forskning 
Studiens problemområde omfattar de utmaningar som uppkommer i ett flöde mellan 
tillverkare och leverantör med utgångspunkt ifrån det tillverkande företagets 
perspektiv. Att genomföra en liknande studie men utifrån leverantörens perspektiv är 
av relevans för att identifiera de utmaningar leverantörer står inför och därmed 
upptäcka samband mellan utmaningar och hur dessa kan hanteras. Då denna studie 
endast innefattade en del av en förädlingskedja är det av intresse att utföra en djupare 
studie där hela förädlingskedjan studeras från tillverkare av råmaterial till slutkund. 
En sådan studie skulle kunna upptäcka fler potentiella utmaningar och hur dessa kan 
hanteras när flera avskilda enheter är involverade i förädlingsprocessen.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Huvudsakliga frågeställningar vid intervjuer   
 
Produktionschef  

• På vilket sätt planeras produktionen i verksamheten? 
• Hur sker kommunikationen mellan olika enheter i produktionen? 
• Vilka problem anser du finns i produktion idag? 

 
Lagerchef  

• Hur sker kommunikationen mellan lagret och ytbehandlaren? 
• Hur fungerar samspelet till leverantörer?  
• Vilka faktorer avgör leveransdatumet för in och ut leveranser mellan lagret 

och ytbehandling?  
 
Operatör  

• Vad ingår i din arbetsuppgift?  
• Hur får ni information om vad som ska tillverkas under en dag?  
• Vilka problem upplever ni att det finns produktionen idag?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


