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Sammanfattning 

Genom supply chain managements utveckling på 90-talet har logistiken förbättrats både 

inom forskningen och i praktiken från att traditionellt beröra lager och transport till att bli 

ett strategiskt viktigt konkurrensmedel. Under början på 2000-talet inträffade ett skifte 

inom supply chain management som har skapat ett ökat intresse inom forskningssfären. 

Vi definierar skiftet inom supply chain management (även kallat demand chain 

management) som efterfrågestyrd logistik, vilket innebär att logistiken styrs av 

efterfrågan och kundens värdepreferenser. Efterfrågestyrd logistik är en vidareutveckling 

av pull-styrning med ett mer holistiskt perspektiv. Vilket inkorporerar teorier inom 

logistik, marknadsföring och management för att skapa en kundcentrerad strategi som 

integrerar interna och externa partners. Syftet med denna studie har varit att identifiera 

utmaningar och möjligheter med efterfrågestyrd logistik inom mejeribranschen, en 

bransch som saknar kontroll över sin råvara jämfört med andra producerande företag. För 

att möta studiens syfte har vi genomfört en kvalitativ fallstudie på Norrmejerier i Umeå. 

Inom fallföretaget har vi genomfört semistrukturerade intervjuer och en observation.  

 

Trots mängden befintlig forskning inom efterfrågestyrd logistik saknas det studier inom 

branscher med limiterad kontroll över råvaran. Vi ställer oss frågan hur mejeribranschen 

i Sverige kan arbeta mot efterfrågestyrd logistik med stöd av affärssystem. Tidigare 

forskning har visat hur logistiksystem kan skapa unika värdeerbjudanden och innoveras 

genom ett starkare samarbete mellan medlemmar i logistiksystemet. Exempelvis genom 

att dela information, integrera affärssystem och kollaborativ planering.  

 

Till skillnad från andra producerande företag kan inte mejerier välja att köpa in mer eller 

mindre råvara beroende på efterfrågan. Mejeriföreningarna är medlemsägda av bönderna, 

de har ett åtagande gentemot sina ägare att förädla all tillgänglig mjölk till lönsamma 

produkter vilket skapar en unik situation för mejeriföretagen. Studien har visat att 

råvarusituationen begränsar möjligheterna med efterfrågestyrd logistik, då det blir svårare 

att hitta en balans mellan utbud och efterfrågan. Beslut bör grunda sig både i kundens 

önskemål och organisationens befintliga kapacitet. Studien har även visat hur 

efterfrågestyrd logistik med dess proaktiva inriktning är en förutsättning för att svara på 

förändringar på marknaden och öka avkastningen till ägarna.  

 

Utifrån vår studie rekommenderar vi organisationerna inom mejeribranschen att arbeta 

mer proaktivt med att identifiera efterfrågan. Detta ökar organisationernas flexibilitet mot 

förändringar på marknaden, i råvarumängd och råvarans beskaffenhet. Vidare 

rekommenderar vi organisationerna att öka sina samarbeten, både internt och externt. 

Internt mellan de egna avdelningarna, externt med distributörer och andra 

samarbetspartners. Samarbeten har potential att öka lönsamheten och avkastningen till 

bönderna. 
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund 

Fenomenet logistik har anor flera hundra år bak i tiden och det sägs att många av de stora 

historiska slagen har gått förlorade på grund av bristande logistik (Bennet, 2011). 

Logistiken må ha haft en historiskt viktig betydelse, men näringslivet började först få upp 

intresset för logistik så sent som på 60-talet (Oskarsson et al., 2013, s. 32). Flera 

betydande vetenskapliga tidskrifter inom området grundades mellan 1970 och 1990-talet 

vilket indikerar på att forskningsområdet är relativt ungt (Emerald, 2016a; Emerald, 

2016b; Wiley Online Library, 2016). I forskningsområdets barndom var logistiken 

centrerad kring produkter, lager och transporter och uppfattningen var att logistiken 

kunde utföras effektivt på egen hand utan att se hur den påverkade övriga funktioner i 

organisationen samt samhället i stort. Logistik har traditionellt sett varit fokuserad på 

orderhantering, transport, lagerhantering och att leverera fullständiga leveranser till kund 

samt att kapa kostnader. Den traditionella logistiken har saknat fokus på hur logistiken 

kan integreras och stötta företagets strategi och skapa konkurrenskraftighet på marknaden 

(Thomas & Griffin, 1996, s. 1; Stock, 1990). Logistiken har gått från att vara 

funktionsuppdelad till att bli mer integrerad genom hela organisationer, den traditionella 

logistikens fokus breddas till att vara en del av företagets strategi och konkurrenskraft 

(Jackson, 1997). Under 90-talet blev begreppet supply chain management populärt där 

materialflödet inom organisationer hamnar i fokus. Supply chain management skapade 

konkurrensfördelar för organisationer genom att integrera och koordinera alla resurser 

och funktioner som stödjer flödet av varor och information oberoende om de är interna 

eller externa resurser (Arntzen et al, 1995; Harland, 1996; Thomas & Griffin, 1996). 

Genom supply chain management moderniserades forskningsområdet för logistiken, det 

är idag kopplat direkt till en organisations övergripande strategi, där integrering av 

exempelvis sälj-, marknadsavdelningar, distributörer och konsumenter är en del av det 

logistiska systemet (Jackson, 1997). Vi använder begreppet distributör som ett 

samlingsnamn för grossister, återförsäljare och butikskedjor. Med begreppet konsument 

menar vi individerna som faktiskt konsumerar produkterna. 

 

Två fundamentala grundbegrepp inom logistiken är att styra produktionen utefter push 

eller pull. Pull innebär att producera utefter efterfrågan på marknaden, så kallad 

efterfrågestyrd produktion vilket lämpar sig bäst när efterfrågan är något oviss. Push 

innebär att producera efter en grundplan med hjälp av prognostisering och lämpar sig bäst 

när efterfrågan är relativt stabil (Oskarsson et al., 2013, s. 148; Cheng et al., 2012, s. 668). 

Att planera och styra produktionen efter prognostisering gör att organisationens osäkerhet 

stiger, vilket ökar organisationens kostnader associerade till lager samt risk (Thun et al., 

2011). Inom forskningsområdet diskuterades ursprungligen fördelar och nackdelar med 

de båda styrprinciperna, där problematiken låg i att avgöra vilken av de två 

styrprinciperna som var mest effektiv eller lönsam och under vilka specifika situationer 

(Spearman & Zazanis, 1992). Genomgående beskrivs pull som ett administrativt enklare 

sätt att styra produktionen (Spearman & Zazanis, 1992) då företaget producerar direkt 

mot order har de minimalt behov av att lagerföra och undviker därmed många kostnader 

associerade till lager. Pull-styrning är utvecklat för att på ett flexibelt sätt kunna möta 

förändringar i efterfrågan på marknaden som istället kan innebära ökade 

produktionskostnader då det ställer höga krav på produktionskapacitet vilket ofta minskar 

utnyttjandegraden i tillverkningen (Cheng et al., 2012, s. 668).  Problematiken med att 

producera efterfrågestyrt är att leveranstiden till kund kan bli längre då styrningsmetoden 
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går ut på att minska eller eliminera säkerhetslager och buffertar. Detta gör att 

logistiksystemet blir mer störningskänsligt och kan försämra organisationens effektivitet 

och kundrelationer beroende på vad kunden har för preferenser (Oskarsson et al., 2013, 

s. 149-150).  Svårigheten med att styra produktionen enligt push är att det istället minskar 

organisationens flexibilitet mot att möta förändringar i efterfrågan på marknaden, inom 

push strategin påverkas produktionsplaneringen till stor del av produktionskapaciteten. 

Push är utformad för att optimera utnyttjandegraden i produktionen och öka 

effektiviteten  (Cheng et al., 2012, s. 668). Organisationer har ofta en mix mellan push 

och pull, för att hitta en balans mellan effektivitet och servicenivå till kund (Christopher, 

2011, s. 101). Mixen mellan push och pull speglar till viss grad organisationens 

strategiska position, en lägre nivå av efterfrågestyrd produktion innebär ofta ett högre 

fokus på service och produktionsoptimering vilket medför högre lagerkostnader. En 

högre nivå av efterfrågestyrd produktion innebär ofta en mer flexibel supply chain med 

lägre lagerkostnader. Ett hybridsystem av de båda strategierna kombinerar effektiviteten 

med push och flexibiliteten med pull där en grundprodukt produceras men färdigställs 

först när kunden har lagt en order eller företaget säkerställt hur efterfrågan ser ut (Cheng 

et al., 2012, s. 668; Kim et al., 2012, s. 5651). 

 

Under början på 2000-talet introducerades ett skifte inom forskningen för logistik och 

specifikt supply chain management, där många forskare påpekar problematiken i att 

supply chain management utgår från produktion och inte kunden (Christopher & Ryals, 

2014; Madhani, 2015; Walters, 2008). Den moderna logistiken kräver att organisationer 

arbetar med en mix mellan både push och pull och den kräver att organisationer integrerar 

sin supply chain med interna avdelningar, externa leverantörer och kunder för att fortsatt 

vara konkurrenskraftig (Terzi & Cavalieri, 2004; Su & Yang, 2010).  

 

Organisationens affärssystem utgör stommen för att nyttja och integrera supply chain 

management (Akkermans et al., 2003; Forslund, 2010; Su & Yang, 2010). Kraven på att 

integrera resurser internt och externt innebär vissa komplikationer. De grundläggande 

traditionella teorierna inom logistik utgår från produktion och förädlingsprocessen medan 

teorier inom marknadsföring utgår från kunden och värdeskapande. Denna problematik 

har visats i forskning kring integrering av försäljning, marknadsföring och logistik (Smith 

et al., 2010). Trender inom logistik både inom forskning och bland praktiker är att ha en 

allt mer kundcentrerad inriktning (Hilletofth et al., 2009; Christopher & Ryals, 2014), där 

unika värdeskapande aktiviteter kan skapas genom att integrera kundens behov med 

produktflödet (Madhani, 2015, s. 22). 

 

Parallellt med detta nya kundcentrerade sätt att se på supply chain management har 

även  simulering blivit ett allt vanligare redskap (Jahangirian et al., 2010). Simulering 

innebär att en organisation skapar en virtuell sandlåda, justeringar kan testas i en virtuell 

supply chain för att se vilket utfall detta ger, simuleringsverktyget är ofta kopplat direkt 

mot organisationens andra tekniska system - till exempel affärssystem -,  där faktiskt data 

på exempelvis försäljning, lagerhållning och distribution används (Terzi & Cavalieri, 

2004). Med hjälp utav simulering kan förändringar spåras genom organisationens supply 

chain och visa hur de påverkar kunden, så att korrekta beslut kan tas kopplade till 

organisationens strategi.  

 

Affärssystem är omfattande IT-system som innehåller en stor mängd applikationer och 

moduler som integrerar organisationens avdelningar, affärssystemen baseras på databaser 

och har idag många funktioner till stöd för alla avdelningar (Forslund, 2010, s. 353). Vid 
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optimala förhållanden samlas hela organisationens interna och externa transaktioner, 

flöde av varor och information i affärssystemet, men på grund av affärssystemets 

komplexa natur är inte detta alltid fallet (Helo et al., 2008). Helo et al. (2008) förespråkar 

att affärssystemet ska byggas från grunden för att kunna fungera optimalt utifrån vad den 

specifika organisationen behöver, detta är dock enormt resurskrävande och de flesta 

organisationer väljer därför att köpa ett affärssystem och utveckla specialanpassade 

funktioner. Affärssystemets övergripande funktion att integrera både interna och externa 

affärsfunktioner bidrar till att skapa en transparens i organisationers supply chain, vilket 

i sin tur kan bidra till att förbättra det logistiska systemets effektivitet (Akkermans et al., 

2003, s. 285; Su & Yang, 2010). Akkermans et al. (2003, s. 294) menar att affärssystem 

måste följa utvecklingen inom forskningen, exempelvis att affärssystemet kan bredda 

transparensen i organisationers supply chain genom att dela information med exempelvis 

kunder och partners. Denna typ av integrering och utnyttjande av data i realtid sker redan 

i dag i många branscher, exempelvis kan ett producerande företag få försäljningssiffror 

från en av deras distributörer i realtid för att justera sin produktion (Christopher & Ryals, 

2014, s. 33; Hilletofth et al., 2009; Madhani, 2015).  

 

En bransch som ännu inte utvecklat hur de delar sin information med kunder och partners 

i lika lång utsträckning är den svenska Mejeribranschen. Gemensamt för alla stora 

mejerier i Sverige är att de är ekonomiska föreningar och ägs av mjölkbönderna (de Woul, 

2016). Därmed har styrelsen och ledningen för mejeriföretagen i uppdrag att förvalta och 

förädla all mjölk som bönderna producerar till lönsamma produkter, för att ge så hög 

avkastning som möjligt tillbaka till bönderna. Denna skyldighet medför att mejerierna 

inte kan styra över införseln av råmaterial vilket producerande företag i andra branscher 

har möjlighet att göra. Mjölkpriserna och antal anslutna medlemmar är två viktiga 

instrument som mejerierna använder sig av för att kontrollera införseln av råvara för att 

synkronisera tillgång och efterfrågan. Regleringen av mjölkpriserna är både 

problematiskt och politiskt laddad (Nilsson-Rönnqvist, 2015). Mjölkpriserna påverkas 

inte enbart av den svenska marknaden utan påverkas även av internationella priser på 

mjölk, då världsmarknadspriset på mjölk styr till hög grad även mjölkpriset i Sverige. Ett 

exempel på hur omvärlden påverkar det svenska mjölkpriset är det ryska 

handelsembargot som stoppade all export till Ryssland, vilket innebar ett överskott av 

mejerivaror på den europeiska marknaden och lägre efterfrågan (Arla, 2016a). De 

svenska priserna påverkas även av importerade produkter, det globala priset för 

mjölkpulver samt Arlas stora marknadsandelar. Arla är världens mest multinationella 

mejeriföretag som sätter sina priser internationellt utefter sina medlemmar i sju länder 

(Lindgren & Emilson, 2014; Arla, 2016a). I Sverige råder en nära på monopolistisk miljö 

inom mejeribranschen, det finns totalt sex mejerier anslutna till Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF), inom LRF försörjs Arla idag av totalt 71 procent av alla gårdar 

anslutna (se Figur 1). Denna ställning innebär att övriga organisationer inom 

mejeribranschen måste konkurrera med andra unika ställningstaganden utöver pris, 

exempelvis unika produkter och andra mervärden för kund. 
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Figur 1: Antal anslutna gårdar till mejerier inom LRF (Källa för information: de Woul, 

2016; Arla, 2016b; Falköpings mejeri, 2016; Gäsene mejeri, 2016; Norrmejerier, 2016; 
Gefleortens, 2016) 

Mejerivaror är så kallade perishable goods, ömtåliga varor med kort hållbarhet som ej 

går att lagerhålla en längre tid, vilket innebär att allt som produceras måste säljas så snart 

som möjligt för att mejeriet inte ska behöva kassera produkterna och förlora intäkter. Då 

mejerierna säljer till distributörer saknar de direkt kontakt med slutkund och har svårt att 

påverka vissa faktorer så som varans placering i butik, distributörernas interna lagernivåer 

och distribution samt hållbarhetsdatum ut till slutkund. Idag förekommer ett matsvinn på 

mellan 10 till 50 procent i Sverige beroende på produkt, orsaken till detta är bland annat 

passerade bäst-före datum, ogynnsam placering i butik och oregelbundna köpmönster 

(Naturvårdsverket, 2016). Avsaknaden av kontakt med slutkund i kombination med att 

mejerierna inte kan styra införseln av råmaterial innebär att de inte har kontroll över hela 

sin supply chain jämfört med andra branscher. Mejeriernas avsaknad av kontroll i sin 

supply chain illustreras nedan i Figur 2. Mejerierna saknar kontroll över inköp av råvara 

och även försäljningskontakt med konsumenterna. Mejerierna har i regel både lokal och 

rikstäckande distribution, där den rikstäckande distributionen går ut  till få distributörer 

medan den lokala distributionen går ut till många små återförsäljare. Detta medför 

parallella distributionssystem där lagerstyrning och efterfrågestyrning blir en mix 

(Logistikchef  & Planeringschef, personlig kommunikation, 7 januari, 2016). 
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Vi ser att det saknas aktuell forskning om hur efterfrågestyrd logistik kan anpassas inom 

branscher med liknande förutsättningar som den svenska mejeribranschen. I en pressad 

bransch som står inför stora förändringar tvingas mejeriföretagen hitta nya sätt att skapa 

lönsamhet och värde för kund, där logistiken fungerar som ett kraftfullt verktyg. Tekniska 

lösningar möjliggör idag för en allt större integration i organisationers supply chain, vi 

ser potential i ett ökat utnyttjande av affärssystem för att bilda en värdeskapande 

integration. Att utforska möjligheterna med efterfrågestyrd logistik inom 

mejeribranschen har även potential att minska matsvinnet. Genom integrerade system 

som hanterar verklig efterfrågan och motverkar överproduktion. 

 

Situationen inom mejeribranschen kommer att exemplifieras genom studiens fallföretag, 

Norrmejerier. Norrmejerier har likt övriga organisationer inom den svenska 

mejeribranschen en relativt låg marknadsandel i jämförelse med Arla (se Figur 1) som 

kontrollerar större delen av den svenska marknaden. Mindre mejerier måste konkurrera 

med andra unika och nischade ställningstaganden så som småskalighet och 

lokalproducerat. 

1.2 Problemformulering 

Hur kan mejeribranschen i Sverige arbeta mot  

efterfrågestyrd logistik med stöd av affärssystem? 

1.3 Syfte 

Vårt huvudsyfte ämnar att identifiera både utmaningar och möjligheter med en 

efterfrågestyrd logistik i den svenska mejeribranschen. 

 

Vårt delsyfte är att undersöka möjligheterna att stötta ett mer efterfrågestyrt arbetssätt 

med stöd av affärssystem. 

 

Vår analys och våra rekommendationer till Norrmejerier kommer vara applicerbara till 

andra mejerier som har liknande förutsättningar och egenskaper. Studiens praktiska syfte 

är att ge rekommendationer till fallföretaget hur de kan arbeta med efterfrågestyrd 

logistik. 
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

2.1 Ämnesval & förförståelse 

Ämnesvalet för den här studien är efterfrågestyrd logistik. Vi väljer att fördjupa oss i 

efterfrågestyrd logistik då det är ett teoretiskt område som sedan 2000-talet fått mycket 

uppmärksamhet inom forskningen genom utvecklingen av integrerade och mer 

transparenta logistiksystem. Kunden som är i slutet av logistiksystemet har genom 

utvecklingen fått större betydelse och mer inflytande. Forskningen handlar idag om att 

skapa värde genom hela kedjan genom att arbeta utefter det verkliga behovet och ett 

utvecklat samarbete mellan berörda medlemmar i sin supply chain. Den nya 

värdeskapande riktningen inom supply chain management har skapat ett behov av att 

inkorporera logistiska strategier med management- och marknadsföringsstrategier inom 

organisationer. Ämnet är därför intressant för forskare inom olika forskningsområden 

samt för praktiker som är del av en supply chain. Specifikt för branscher som saknar 

kontroll över inköp av råmaterial saknas studier kring efterfrågestyrd logistik. Vi blev 

därför intresserade av att undersöka vilka utmaningar och möjligheter det finns med 

efterfrågestyrd logistik inom mejeribranschen. Som är en bransch där kontroll saknas 

över mängden råvara som finns tillgänglig. Då det saknas studier om efterfrågestyrd 

logistik inom branscher med dessa förutsättningar blir det intressant för oss att applicera 

en utforskande studie inom mejeribranschen. 

 

Den här uppsatsen har ett utforskande syfte, att identifiera utmaningar och möjligheter. 

Vi använder oss därför av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer som går ut 

på att skaffa sig förståelse och identifiera problem istället för att besvara ett befintligt 

problem (Merriam, 1994, s. 32). Vi har alla olika synsätt på vår omvärld som speglar hur 

vi förhåller oss till det vi studerar. Den kunskap som forskaren har inom det område som 

skall undersökas kallas förförståelse, det är framförallt viktigt inom kvalitativ forskning 

att redogöra sin förförståelse inom forskningsområdet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). 

När vi genomför våra kvalitativa intervjuer agerar vi som medskapare till resultatet av 

intervjuerna genom vår interaktion med respondenterna (Svensson & Starring, 1996, s. 

54). Vår förförståelse är därmed av betydelse för de tolkningar vi gör genomgående i 

studien.  

 

Vi har båda en gemensam teoretisk kunskap inom områdena logistik, marknadsföring och 

management genom våra universitetsutbildningar. Att vi har en bred grundläggande 

teoretisk kompetens inom dessa områden är till fördel i sökandet efter forskning inom det 

valda området. Våra praktiska erfarenheter består av att ha arbetat som 

produktionsplanerare på Norrmejerier. Vi har båda haft ansvar för bland annat inköp, 

prognostisering, planering, orderhantering och transportbokning. Då vi båda arbetat inom 

fallföretaget ger detta oss en god förförståelse för hur organisationen är strukturerad och 

hur vanliga arbetsprocesser hanteras. Detta ställer höga krav på att våra personliga 

erfarenheter inte överskuggar eller påverkar våra intervjuer eller vår resultattolkning 

(Olsson & Sörensen, 2011, s.101), hur vi förhåller oss till detta diskuteras i Avsnitt 4.3.1.  

2.2 Kunskapssyn 

Som kvalitativ forskare är det ett ständigt arbete att försöka undgå att läsa in sina egna 

förutfattade meningar i det som studeras. Att sträva efter att uppnå total objektivitet är 

därmed en omöjlighet, trots självmedvetenhet och träning i att bortse från förutfattade 
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meningar är vi subjektiva människor som utför ett subjektivt arbete (Ely et al., 1993, s. 

61). Vi utgår från konstruktionism som vår ontologiska ståndpunkt, vilken menar att 

sociala företeelser och kategorier skapas, utvecklas och förändras via sociala samspel 

(Bryman, 2011, s. 37). Konstruktionismen ifrågasätter den objektiva ontologin, som 

menar att sociala företeelser existerar oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36). 

För vår studie innebär vår konstruktionistiska ståndpunkt att fallföretagets sociala ordning 

och värderingar är under ständig förändring och utveckling, snarare än permanent. Dessa 

förändringar realiseras av organisationens aktörer, där förändringar i attityder hos 

exempelvis organisationens anställda, ägare, partners eller kunder påverkar 

organisationens världsbild, organisatoriska attityder skapas med andra ord kontinuerligt. 

Inom vår studie är respondenternas åsikter och uppfattningar centrala för att beskriva 

stadiet fallföretaget befinner sig i nu, där organisationens aktuella verklighet beskrivs och 

skapas utifrån den information respondenterna ger oss.  

 

Världen är inte objektiv utan är en funktion av varseblivning och ett samspel mellan 

människor (Merriam, 1994, s. 31). Positivismen inriktar sig på att hitta en förklaring 

medan hermeneutiken letar efter förståelse (Bryman & Bell, 2013, s. 39). För att kunna 

besvara vår problemformulering och syfte behöver vi kunna tolka och förstå situationen 

inom mejeribranschen genom vårt fallföretag. Hermeneutikens syn på kunskap  är 

därmed i linje med studiens utförande. Vår strävan i denna studie är att identifiera 

utmaningar och möjligheter med efterfrågestyrd logistik, vårt förhållningssätt grundar sig 

därför i hermeneutiken, där våra tolkningar utgår från vår förförståelse (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 130). Hermeneutik inriktar sig på en “förståelse i kontext” (Bryman, 

2011, s. 508), varvid en kontextuell förförståelse och tolkningsförmåga är ett kriterium 

för att genomföra vår studie.  

2.3 Ansats 

Den deduktiva och den induktiva ansatsen är två extremer åt skilda håll i uppfattningen 

kring förhållandet mellan teori och praktik. Den deduktiva ansatsen går ut på att verifiera 

en redan befintlig teori med hjälp av hypoteser, vilket är del av den positivistiska 

kunskapssynen, medan den induktiva ansatsen bygger ny teori (Bryman & Bell, 2013, s. 

31; Merriam, 1994, s. 72). Att bygga ny teori är en del av det kvalitativa paradigmet. Den 

deduktiva ansatsen utgår från teorin medan den induktiva utgår från empirin. Med en 

induktiv ansats baserar inte forskaren sin studie på befintliga teorier och blir därmed inte 

bunden till några specifika variabler (Merriam, 1994, s.72). 

 

I vår studie är vi inte ute efter att testa någon specifik teori som den deduktiva ansatsen 

går ut på, utan att upptäcka utmaningar och möjligheter. Även om den induktiva ansatsen 

i grunden baseras på att “upptäcka” anser vi oss ha en deduktivt ansats med inslag av 

induktion. Detta eftersom vi utgår från en bred teoretisk referensram där den 

gemensamma nämnaren för de olika teorierna är efterfrågestyrd logistik. Med inslag av 

induktion menar vi att det inte går att klassa vår ansats som genuint deduktiv, då vi inte 

utformar några hypoteser utan strävar efter att uppnå en djup förståelse. Enligt Bryman 

& Bell (2013, s. 34) har de båda ansatserna redan inslag av varandra, vilket stärks av 

Merriams (1994, s. 72) kritik att det inte finns någon forskare som har ett tomt 

medvetande, alla har vi en uppsättning antaganden, begrepp och teorier i våra huvuden 

som influerar oss. Med det synsättet kan det ses som att ett litet inslag av den befintliga 

teorin nästan alltid påverkar studiens fokus. 
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2.4 Litteratursökning och val av teorier 

För insamling av vetenskapliga artiklar har huvudsakligen två databaser använts, 

Business Source Premier och Emerald Journals. All artikelsökning utgjordes av kollegialt 

granskade artiklar (peer review). Vidare insamling och breddning av vetenskapliga 

artiklar har gjorts genom sökningar på Google Scholar samt genom att granska 

referenslistor från tidigare använda artiklar och facklitteratur. För publicerade böcker 

inom relevanta ämnen har vi främst använt oss av Umeå universitetsbiblioteks söktjänst 

och av referenser i publicerade artiklar.  

 

Facklitteratur har givit en övergripande beskrivning av teorier, där de ofta beskriver den 

teoretiska utvecklingen ur ett historiskt perspektiv samt beskriver influerande teorier. Då 

efterfrågestyrd logistik avhandlas inom flertalet teorier har facklitteraturer varit ett stöd 

för att bredda vår förståelse samt för att koppla teoretiska antaganden med varandra. I 

princip all facklitteratur som används har även refererats i flertalet artiklar. 

Facklitteraturen har varit till stöd att bredda vår artikelsökning, där den refererar till 

forskare, begrepp och teorier vilka vi inkluderat i våra sökord. Facklitteratur som används 

som kurslitteratur hjälpte oss att söka i rätt riktning efter relevanta vetenskapliga artiklar. 

I början ändrades våra sökord i takt med att fokus för studien förändrades. Vi började 

använda sökord som; operation planning, och logistics. Till en början var vår 

undersökningsfokus för den här uppsatsen betydligt mer operativt än vad det slutligen 

blev, därav förändrades våra sökord. Vi började istället fokusera på teorier som berörde 

efterfrågestyrd logistik. Vi började söka efter artiklar som berörde push & pull och supply 

chain management och fick genom att läsa artiklar och böcker inom det upp ögonen för 

fler användbara sökord så som demand chain management, demand driven logistics, sales 

and operation planning, lean & agile. Vi gjorde sökningar i kombination med dessa 

teorier och enstaka ord så som demand tillsammans med dairy industry men sådana 

sökningar gav ytters få resultat. 

 

Valet av teorier grundar sig i den tidigare kunskap vi har inom logistik, management och 

marknadsföring som vi utvecklat genom våra studier på universitetet. Teorierna som har 

valts ämnar att skapa förutsättning att uppnå syftet med studien och besvara vår 

problemformulering. Teorier inom logistik har utvecklats de senaste åren och involverar 

nu mer än bara transport och lagerhållning. Utvecklingen kring de olika teorierna har vi 

försökt att lyfta fram i vårt teorikapitel då det är relevant att hålla sig uppdaterad på de 

senaste upptäckterna inom det ämnet som undersöks. Flertalet av de valda teorierna 

förekommer både teoretiskt och praktisk som hybridlösningar vilket gör det relevant att 

förklara dessa teorier tillsammans.  

 

Under arbetet med empirin och analysen upptäckte vi att det fanns behov av att utveckla 

teorikapitlet ytterligare. Vi hade tidigare läst om bullwhip effekten i samband med vårt 

sökande efter teorier men fann det från första början inte viktigt att ta med i studien. Under 

studiens gång utvecklades vår kunskap om ämnet efterfrågestyrd logistik och potentiella 

utmaningar och möjligheter. I analysen av empirin upptäckte vi att bullwhip effekten var 

mer relevant än vad vi först trott. När vi gick igenom empirin för att skriva analysen 

kunde vi urskilja att symptomen på bullwhip effekten hade blivit beskrivna av 

fallföretaget. Vi beslutade då att ta med den i vår analys. Eftersom bullwhip effekten blev 

så omfattande i analysen valde vi att i efterhand lägga till den i teorikapitlet. Utöver 

bullwhip effekten valde vi också att använda marknadsföringsteorin co-branding och 

management teorin coopetition. Precis som med bullwhip effekten hade vi inte involverat 

co-branding eller coopetition i början av arbetet med studien. Värdet av de teorierna var 



9 

 

något som utvecklades under arbetet med empiri- och analyskapitlet. Eftersom vi gör en 

kvalitativ studie och undersöker utmaningar och möjligheter med hjälp av teorin har våra 

valda teorier utökats under arbetes gång. I takt med att vår förståelse för det valda ämnet 

och vårt fallföretag utvecklats. Till skillnad från bullwhip effekten är inte co-branding 

och coopetition lika utbrett i analysen och slutsatserna. Därför valde vi att inte skriva in 

dem i teorikapitlet utan enbart presentera dem tillsammans med vår analys. 

2.5 Källkritik 

Vår ambition har varit att gå tillbaka till primärkällor för att eliminera felaktig eller 

förvrängda tolkningar. Av denna anledning har vi tagit avstånd från användning av 

sekundärreferenser. Vi har dock gjort ett undantag för Philip Tetlocks forskning om 

prognostisering som vi refererar till i Avsnitt 7.1.3. Tetlocks sammanfattar sin forskning 

i boken Superforecasting: The Art and Science of Prediction till tio budord. Vi lyckades 

inte få tag på boken och använde oss istället av en fackgranskad tidskrift, där Brown 

(2015) diskuterar Tetlocks tio budord för bättre prognostisering. Brown presenterar 

Tetlocks budord ordagrant från boken, vi använde referensen för att översätta budorden 

till svenska. Vi anser därför att denna sekundärreferens inte har förvrängt Tetlocks 

forskning. 

 

I uppsatsen refererar vi flertalet gånger till Martin Christophers bok Logistics & supply 

chain management. Vi är medvetna om att användandet av böcker bör vara begränsat. 

Varför vi ändå valt att använda hans bok är på grund av att kollegialt vetenskapliga 

artiklar inom efterfrågestyrd logistik refererat tillbaka till flertalet av hans böcker. Hans 

namn är återkommande inom forskningen kring efterfrågestyrd logistik och han har 

skrivit mycket om ämnet. Vi har valt att referera till flertalet vetenskapliga artiklar som 

han har skrivit, själv eller tillsammans med andra forskare utöver hans bok. Han är 

framstående inom forskningen och utvecklingen av efterfrågestyrd logistik och blir 

därmed på ett naturligt sätt framstående i vår uppsats. 

 

Samma sak gäller Womack & Jones bok Lean thinking banish waste and create wealth 

in your corporation. Den har vi valt att använda på samma grunder som Christophers bok. 

I kollegialt vetenskapliga artiklar om lean har många forskare valt att referera till deras 

bok. Womack & Jones bok beskriver tydligt och utförligt teorins grunder. Tillsammans 

med vetenskapliga artiklar gav det oss en god förståelse för teorin vilket var nödvändigt 

för att kunna koppla det till vår egen studie. För att få en bred och grundläggande 

förståelse för push & pull teorin valde vi att använda Oskarsson, B., Aronsson, H. & 

Ekdahl, B. bok Modern logistik. Boken användes som komplement till vetenskapliga 

artiklar inom push & pull för att kunna beskriva teorierna mer djupgående och knyta an 

till vår egen studie.  
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3. Teori 

3.1 Introduktion 

I det här kapitlet presenterar vi teorier inom supply chain management och efterfrågestyrd 

logistik som är relevanta för vår studie. Kapitlet inleds med en beskrivning av lean och 

agile, följt av push och pull varav pull är en del av lean. Vi väljer att presentera dessa fyra 

teorier tillsammans i början av kapitlet då de ofta diskuteras parallellt eller presenteras i 

hybridform av forskare. Sedan beskrivs hur supply chain management har utvecklats mot 

att kallas demand chain management. Inom demand chain management har fokus 

förflyttats från att se bakåt i kedjan till att se framåt och arbeta mer mot verklig 

efterfrågan. Teorikapitlets senare del fördjupar sig i mer specifika teorier och modeller 

som är till stöd för att utveckla ett efterfrågestyrt logistiksystem. 

3.2 Lean & agile 

Två omtalade effektiviserings-teorier inom logistik och supply chain management är lean 

och agile, som intresserar både forskare och praktiker (Narasimhan et al., 2006; Pettersen, 

2009). Lean grundades av det japanska företaget Toyota med siktet inställt på att 

eliminera muda som betyder svinn på japanska (Christopher, 2000, s. 38; Mehrsai, et al., 

2014, s. 4712; Powell, 2013, s. 396; Sánchez & Pérez, 2001, s. 1433; Womack & Jones, 

2003, s. 15). Lean går ut på att eliminera svinn och icke värdeskapande aktiviteter, att 

göra mer med mindre. Mindre arbetskraft, mindre utrymme, mindre misstag, mindre tid 

och färre maskiner med målet att enbart skapa exakt det som kunden efterfrågar för att 

skapa optimalt kundvärde på ett så effektivt och sparsamt sätt som möjligt (Mehrsai, et 

al., 2014, s. 4712; Womack & Jones, 2003, s. 15). Reduceringen av icke värdeskapande 

aktiviteter ökar flexibiliteten inom verksamheten och organisationen kan på kort tid svara 

på förändringar i efterfrågan (Womack & Jones, 2003, s. 90). Med lean ska de 

värdeskapande aspekterna identifieras och utgöra fokus för verksamheten samtidigt som 

element som tar upp resurser men inte skapar värde ska effektiviseras, minskas eller helt 

elimineras (Womack & Jones, 2003, s. 15). Vad som anses vara värdeskapande bestäms 

och definieras av kunderna. Att känna till kundens behov till rätt pris och vid rätt tillfälle 

(det vill säga den verkliga efterfrågan) är därmed centralt inom lean (Mehrsai, et al., 2014, 

s. 4712; Womack & Jones, 2003, s. 28).  

 

Pettersen (2009) hävdar att det finns skilda åsikter inom litteraturen huruvida lean skapar 

värde för kunden eller inte. Pettersen (2009, s. 135-136) drar den slutsatsen genom att 

den existerande litteraturen inte behandlar metoder för att analysera kunders behov 

tillräckligt. Istället är det mer fokus på värdet av att involvera leverantörer i 

förbättringsarbetet och skapa långsiktiga relationer. Enligt Womack & Jones (2003, s. 20-

21, 32-36) ska värdet definieras utifrån hela produkten och inte bara en del av den, det är 

därför viktigt att analysera och hålla hela sin supply chain transparent för att identifiera 

värdeströmmen som önskas genomsyra produkten från råmaterial till slutkund, lean ska 

sträcka sig utanför det egna företagets väggar. Betydelsen av en god supply chain inom 

lean är något som även Pettersens (2009, s. 132) litteraturstudie visar. Womack & Jones 

(2003, s. 35) ger som exempel på detta en jetmotor-tillverkare som började granska sin 

värdeström och upptäckte att mycket kostsamt arbete samt svinn på dyrbart material 

förekom mellan de fyra inblandade företagen som egentligen var helt onödigt. På grund 

av att de olika firmorna tidigare hållit sin verksamhet hemlig för de andra parterna hade 
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detta inte kunnat upptäckas tidigare. Genom att göra allt existerande svinn synlig kunde 

den elimineras och frambringa enorma besparingar.  

 

Lean innehåller fem grundprinciper vilka de två första, att identifiera värde och 

värdeströmmen har nämnts ovan, de resterande principerna är flöde, pull och perfektion 

(Powell, 2013, s. 396; Womack & Jones, 2003, s. 28). Perfektion inom lean teorin innebär 

fullständig eliminering av svinn, perfektion i denna mening kan liknas med oändligheten. 

Den är omöjlig att nå men strävan efter perfektion gör att verksamheten ständigt utvecklas 

och finner nytt svinn som kan tas bort och effektivisera flödet (Womack & Jones, 2003, 

s. 94). En del i arbetet mot perfektion är transparens, att vara transparent genom hela sin 

supply chain och att inom företaget kontinuerligt arbeta med feedback från människor 

som arbetar inom värdeströmmen och som upptäcker saker som kan förbättras (Sánchez 

& Pérez, 2001, s. 1436; Womack & Jones, 2003, s. 26, 97). Med flöde menas att 

uppdelningen inom en organisation mellan avdelningar och funktioner försvinner, 

buffertar tas bort och produktionen blir till en process där färdigställandet av en produkt 

sker kontinuerligt från råmaterial till färdig produkt utan att delar lagerhålls eller förvaras 

som buffert i väntan på att bli en färdigställd produkt (Narasimhan et al., 2006, s. 443; 

Sánchez & Pérez, 2001, s. 1435; Womack & Jones, 2003, s. 22, 52). Maskiner anpassas 

för att kvickt kunna ställas om för att producera en annan typ av produkt eller 

produktkategori och även kunna producera mindre batcher, så små batcher som en enda 

produkt åt gången (Womack & Jones, 2003, s. 52, 60). Maskinerna ska kunna ställas om 

för att passa perfekt in i produktionsprocessen och omställningen ska bara ta ett fåtal 

minuter för att flödet ska gå så smidigt och tidseffektivt som möjligt. För att detta ska 

vara möjligt är det funktionsindelade arbetssättet borttaget och utbytt mot 

tvärfunktionella team, där alla inom teamet ansvarar för vad som tidigare var indelat i 

funktioner. Så som design och ingenjörsvetenskap, orderhantering och inköp, 

maskinunderhållsexperter (tekniker) och operatörer (Sánchez & Pérez, 2001, s. 1436-

1437; Womack & Jones, 2003, s. 63). Varje team ansvarar för en produkt eller 

produktkategori och måste behärska varje moment i processen, de måste vara cross 

skilled inom varje uppgift för att kunna täcka upp om någon i teamet skulle saknas 

(Sánchez & Pérez, 2001, s. 1436-1437; Womack & Jones, 2003, s. 60). Maskinerna 

behöver vara 100% tillgängliga inom flödet och fungera exakt som planerat, detta är 

strävan efter perfektion, vilket gör att flödesprocessen är oerhört störningskänslig.  

 

Flödessystemet är utformat på det sättet att allting fungerar eller ingenting fungerar, 

allting hänger ihop, stannar en maskin stannar hela processen vilket innebär att 

arbetsprocessen måste vara oerhört standardiserad (Womack & Jones, 2003, s. 60). Detta 

arbetssätt kan upplevas som mindre kostnadseffektivt än ett traditionellt arbetssätt. Med 

ett traditionellt arbetssätt är kapacitetsutnyttjande prioriterat och en del av ett företags 

prestationsmått. Priset per produkt är uträknat för att först och främst täcka de fasta 

kostnaderna. Lönsamheten hänger ihop med att hålla varje maskin och medarbetare aktiv 

100% av tiden. Inom lean teorin finns det ingen anledning att producera en vara om ingen 

efterfrågar den. Inom det traditionella arbetssättet klassas material i lager och buffertar 

som en tillgång inom företaget men om produkterna på lagret aldrig efterfrågas och säljs 

har företaget spenderat 100% av sin totala kapacitet på att producera svinn (Womack & 

Jones, 2003, s. 60). Det är här den femte grundprincipen inom lean teorin kommer in i 

bilden, pull, flödesprocessen är till ingen nytta utan pull. Pull teorin beskrivs mer 

ingående senare i kapitlet.  
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Inom både forskningen och i praktiken är det dock inte glasklart hur lean ska definieras. 

I en litteraturstudie som gjorts på forskning inom lean de senaste 20 åren av Jostein 

Pettersen (2009, s. 136) visar resultatet att det inte finns någon klar konsensus kring 

definitionen av begreppet och inte heller det övergripande syftet med teorin. Studien visar 

dock att produktionsjusteringar, reducering av svinn, förhindra att misstag begås och pull 

& just in time benämns gemensamt i litteraturen (Pettersen, 2009, s. 129). Womack & 

Jones (2003) argumenterar för att lean kan anpassas till vilken process eller typ av 

verksamhet som helst oberoende av storleken på organisationen. Det kan vara olika typer 

av producerande företag så väl som tjänsteföretag. Detta är något som forskare inom 

området förhåller sig något olika till. Sánchez & Pérez (2001, s. 1440) väljer i sin studie 

att enbart undersöka tillverkande företag inom bil- och maskintillverkningsindustrin då 

de anser med stöd i tidigare forskning kring lean att det är där teorin och principerna 

lämpar sig bäst. Sánchez & Pérez (2001, s. 1440) valde att exkludera företag med mindre 

än 50 anställda då de ansåg dessa företag vara för små för att anpassa lean principer på 

sin verksamhet. Powell et al. (2013, s. 395-396, 407-408) bygger sin studie på litteratur 

som visar att leanprinciper (framförallt pull) och affärssystem som stöttar dessa principer 

till större delen anammats och integrerats i större organisationer. Deras studie undersöker 

huruvida små till medelstora organisationer lyckas integrera lean principer med stöd av 

affärssystem och kommer fram till att detta är en betydligt större utmaning i jämförelse 

med större organisationer.  

 

Skillnaden Powell et al. (2003, s. 407) ser mellan små och stora organisationer är hur 

beslutfattandet kring affärssystem och leanprinciper ser ut. Besluten kring både 

affärssystem och lean i mindre organisationer fattas ofta av chefer eller ägare, beslut 

angående affärssystem fattas av en IT- avdelning och beslut rörande lean fattas av en 

produktion- och kvalitetsavdelning i större organisationer. Det Powell et al. (2013, s. 407) 

anser med det är att ett välanpassat affärssystem kan ha en utlösande effekt på 

implementeringen av pull eller andra delar av lean. De fallföretag som Powell et al. (2003, 

s. 402-404) valt att involvera i sin studie är fyra producerande företag som tillverkar allt 

från byggnadsställningar till jordbruksmaskiner. Lean behöver alltså inte enbart anpassas 

specifikt till bilindustrin, men den huvudsakliga  majoriteten av den forskning som vi läst 

är genomförd på producerande företag inom just bilindustrin eller tillverkare av maskiner 

eller andra industriella verktyg. Vi har inte funnit några studier där lean anpassats på ett 

företag som tillverkar färskvaror och vars förutsättningar är mer likt de som råder inom 

mejeribranschen. Med förutsättningar som råder inom mejeribranschen menar vi den 

fluktuerande mängden råvara som mejeriet har att arbeta med. Att mängden råvara som 

kommer in inte går att styra över, det gäller att anpassa verksamheten efter den rådande 

råvarusituationen. Till vilken grad de befintliga studierna inom lean är överförbara till 

mejeribranschen behöver utforskas. Bilindustrin och liknande branscher behöver inte se 

till färskheten på sina produkter, vilket är centralt i branscher som hanterar livsmedel så 

som mejeribranschen. Pettersen (2009 s.137) säger i sin litteraturstudie att de sanna lean-

företagen fortfarande tillhör den japanska bilindustrin och utgörs av Toyota, Mazda och 

Honda. Pettersen (2009 s.137) menar att om alla lean-principer varit anpassningsbara till 

övriga områden skulle logiskt sett alla japanska företag anamma teorin men så är inte 

fallet.  

 

Narasimhan et al. (2006, s.441) förklarar att forskare och andra författare tenderar att 

beskriva lean och agile både utifrån ett operativt och ett filosofiskt/kulturellt perspektiv 

vilket får begreppen att låta mycket lika och gör att skillnaden mellan dessa två blir 

mycket diffus både hos forskare och hos praktiker. Agile har inte beskrivits lika utförligt 
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som lean men det går att tydligt urskilja olika betoningar inom de båda teorierna. De har 

båda fokus på att minimera lagerhållningen och enbart producera det som efterfrågas. 

Grundstenen inom lean är att eliminera allt som inte skapar värde och grundstenen inom 

agile är flexibilitet (Christopher, 2000; Mehrsai et al., 2014; Narasimhan et al., 2006). 

Begreppet flexibilitet i förhållande till agile teorin har diskuterats separat av forskare och 

anses snarare vara en föregångare till agile än en grundsten i teorin (Routroy & Shankar, 

2015, s.187). Flexibilitet är en reaktion på förväntad förändring medan agility är en 

reaktion på oväntad förändring. Agility anses vara associerat med organisationens 

övergripande förmåga att prestera medan flexibilitet enbart berör vissa processer eller 

delar av verksamheten (Routroy & Shankar, 2015, s.186-187). Att flexibilitet är en del av 

agile är dock mycket återkommande inom beskrivningar kring begreppet (Christopher, 

2000; Narasimhan et, al. 2006; Saleeshya & Sachin, 2015). Till skillnad från lean är 

forskningen inom agile inte lika förknippad till en specifik industri. Det är snarare 

sparsmakat med exempel på industrier eller verksamheter där agile har anpassats. Det 

beskrivs istället tydligare under vilka förutsättningar agile bör användas.  

 

Som definierats ovan är grunden i agile-teorin att på ett flexibelt sätt kunna möta de 

oväntade förändringarna i efterfrågan både när det gäller förändring av produktmix och 

volym. En agile supply chain är market sensitive vilket innebär att den direkt reagerar på 

förändringar i verklig efterfrågan (Christopher (2000, s. 38). Detta har möjliggjorts 

genom utvecklade IT-lösningar och affärssystem, där information från kund kan skickas 

i realtid hela vägen genom en supply chain. Som innebär att organisationen kan agera 

utefter verklig efterfrågan. Detta kallas för virtual supply chain, virtual supply chains är 

informationsbaserade snarare än lagerbaserade (Agarwal et al., 2007, s. 446; Christopher, 

2000, s. 38). Agile tillämpas när företag opererar på oförutsägbara marknader och arbetar 

mycket med unga innovativa produkter och nylanseringar medan lean passar bättre att 

tillämpa vid tillverkning av mogna produkter med en mer stabil efterfrågan (Routroy & 

Shankar, 2015, s.180). Christopher (2000, s. 38) är inne på samma spår och hävdar att 

lean är anpassat för att effektivisera “in house” och att arbetsprocessen inom produktionen 

är oerhört effektiv men att lean är limiterat till själva fabriken och inte når ända ut till 

kunden snabbt nog. Han menar därför också att lean passar där efterfrågan är stabil, med 

liten variation på produkter och där stora volymer produceras. Christopher (2000, s. 38) 

anser att det är så Toyotas verksamhet ser ut och att det var efter dessa principer Toyota 

utvecklade lean. En organisations beslut kring vilken av teorierna som bäst lämpar sig för 

deras verksamhet avgörs därför i graden av oförutsägbarhet och variation i efterfrågan 

och volym som finns på den aktuella marknaden (Christopher, 2000, s. 38).  

 

Om ett företag har en differentierad produktportfölj och försörjer olika typer av 

marknader finns möjligheten att vissa produkter är stabila och andra oförutsägbara. Något 

som kan förknippas med mejeribranschen som tillverkar många olika produkter. Till 

exempel har produktionen av ost  inte samma förutsättningar som produktionen av 

filmjölk eller dagsfärskgrädde. Ost har lång lagringstid och längre hållbarhet än 

färskgrädde som egentligen inte ska lagerhållas alls utan tappas upp och säljas samma 

dag. Verkligheten ter sig ofta mer komplex än i teorin och därför kan en hybridlösning 

mellan lean och agile vara ett alternativ att föredra vid en differentierad produktportfölj. 

Vid en hybridlösning styrs verksamheten ofta med hjälp utav lean i början av en supply 

chain fram till att den verkliga efterfrågan görs synlig, (vilket optimal sett är så tidigt som 

möjligt) en så kallad decoupling point eller kundorderpunkt (Christopher, 2000, s. 41). 

Därefter används agile. En viktig del inom agile är att förskjuta färdigställandet av en 

produkt tills kraven från slutkund har fastställts, detta kallas postponement vilket är en 
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senareläggning av produktionen (Christopher, 2000, s. 41-42). Att behålla produkterna i 

ett bas-skick så länge som möjligt möjliggör att produkter kan bli skräddarsydda till en 

lägre totalkostnad och förhindrar att onödiga lager med färdiga produkter byggs upp. Det 

underlättar även för prognostisering i ett tidigare skede då det är enklare att prognostisera 

på en generisk nivå än när det gäller färdigställda produkter (Christopher, 2000, s. 41-

42). Ett företag som använder sig utav en hybridlösning mellan lean och agile är 

klädmärket Zara. Zara arbetar med tvärfunktionella team inom sin designavdelning som 

hela tiden uppdateras med information från vad som säljs i butikerna världen över genom 

EPOS (electronic point of sale). De färdigställer ca 40% av de minst trendkänsliga 

plaggen till låg produktionskostnad i asiatiska länder medan de övriga 60% tillverkas 

efter verklig efterfrågan i fabriker lokaliserade i Spanien, samma land där huvudkontoret 

ligger  (Christopher, 2000, s. 40). För att snabbt kunna svara på skiftningar i efterfrågan 

behålls många plagg ofärgade och omönstrade för att exempelvis snabbt och effektivt 

kunna färga fler byxor marinblå om det är det som visar sig vara mest populärt. Jämfört 

med bilindustrin är mejeribranschen mer lik den bransch som Zara opererar i, de brottas 

också med ambitionen att minimera lagerhållningen av färdigställda varor. I Zaras fall för 

att efterfrågan svänger snabbt baserat på säsong och i mejeribranschens fall för att 

färskvarans natur begränsar möjligheten att lagerhålla färdiga produkter.  

3.3 Push & pull 

Push och pull eller “tryckstyrning” och “sugstyrning” som styrningsprinciperna 

alternativt kallas på svenska är vanligt förekommande inom produktion och logistik. Push 

styrning går ut på att ha ett högt kapacitetsutnyttjande, det vill säga en hög 

utnyttjandegrad på maskinerna som används i produktionen och på så vis minska 

produktionskostnaden per enhet (Cheng et al., 2012, s. 668). Push styrning kräver mycket 

planering kring produktionen av produkterna och den här planeringen görs med hjälp av 

prognostisering, det vill säga utefter en uppskattning av den framtida efterfrågan. Med 

push styrning blir genomloppstiden lång då lager och buffertar byggs upp mellan olika 

enheter inom logistiksystemet, till exempel ett lager mellan leverantör och produktion 

och ett nytt lager mellan produktion och distributionscenter. Detta medför att enheterna 

kan arbeta ganska oberoende av varandra och flödet blir inte speciellt störningskänsligt 

(Oskarsson et al., 2013, s. 148-149). Dock medför detta att kapitalbindningen blir hög, 

kapitalbindning innebär att organisationen har mycket pengar bundet i material och 

färdiga varor som ligger på lager. Push styrning gör på så vis att produktionen inte kan 

ställas om i en handvändning utan är ganska oflexibel vilket gör att push lämpar sig bättre 

när efterfrågan är relativt stabil och förutsägbar (Cheng et al., 2012, s. 668).   

 

Det finns en Japansk filosofi som säger att bakom lager och buffertar döljer sig många 

utav en organisations problem. Dessa problem blir synliga och kan åtgärdas om lager och 

buffertar minimeras, denna filosofi kallas den japanska sjön (Oskarsson et al., 2013, s. 

150-151). Den japanska sjön illustrerar en sjö där vattnet döljer vassa berg som sticker 

upp, varje berg representerar ett problem inom organisationen men medarbetarna ser inte 

faran på grund av allt vatten (lager och buffertar). Det som beskrivs med metaforen i den 

japanska sjön ligger till grund för pull-styrning. Till skillnad från push-styrning där 

produktionen styrs med hjälp av prognostisering är pull-styrning kundorderstyrt och utgår 

från verklig efterfrågan (Womack & Jones, 2003, s. 67). Enligt Oskarsson et al. (2013, s. 

149) är det svårt att definiera vad som egentligen är verklig efterfrågan. De hävdar att 

Japanska företag med Toyota i spetsen är kundorderstyrda företag då de bara tillverkar 

antalet bilar som efterfrågas, men i praktiken är de återförsäljarstyrda då de inte levererar 



15 

 

direkt till slutkund utan till återförsäljare. Principen är dock fortfarande den samma, med 

pull produceras ingenting förrän det finns en efterfrågan (Womack & Jones, 2003, s. 71). 

“Suget” skapas utifrån marknadens behov och skickas bakåt i logistiksystemet genom 

varje enhet till skillnad från push där varorna “trycks” ut genom logistiksystemet till kund 

(Oskarsson et al. 2013, s. 149-150). Genom att bara producera det som behövs och ha så 

små lager och buffertar som möjligt blir kapitalbindningen låg men störningskänsligheten 

ökar markant (Oskarsson et al. 2013, s. 150-151). I verkligheten är det sällan push och 

pull styrning används på egen hand, vanligast är att organisationerna använder en mix 

utav båda, en så kallad hybridlösning (Christopher, 2011, s. 101). Generellt används push 

styrning fram till kundorderpunkten, där efter och framåt används pull styrning 

(Oskarsson et al. 2013, s. 59, 151-152). På samma sätt beskrivs hybridlösningen mellan 

lean och agile. Där lean ska användas fram till kundorderpunkten och därefter agile. Att 

pull är en del i lean kan  skapa viss förvirring i diskussionen kring dessa hybridlösningar 

och skillnaden mellan de olika teorierna. Utefter definitionerna och de olika teoriernas 

syfte tolkar vi att det gemensamma för pull, lean och agile är att de är kundorderstyrda, i 

mer eller mindre grad är det efterfrågan som styr produktionen. Ingenting ska produceras 

innan ett verkligt behov finns. Push har istället fokus på intern optimering och 

stordriftsfördelar. Lean och agile är större och bredare teorier än push och pull. Skillnaden 

mellan push och pull är tydlig medan skillnaden mellan lean, agile och pull inte är lika 

tydlig. Alla tre understryker vikten av efterfrågestyrd produktion och minimering av 

lager. Den direkta skillnaden mellan de tre tolkar vi som graden av flexibilitet och 

efterfrågestyrdhet. Lean och pull ligger varandra nära speciellt eftersom pull är en del av 

lean, medan agile är mer extrem och lämpar sig på mer osäkra marknader där efterfrågan 

skiftar snabbt. Tydligt inom forskningen framgår hur vanligt det är med en kombination 

eller hybridlösning av antingen push och pull eller lean och agile. Sättet de här teorierna 

kan kombineras på för att möta utmaningar och möjligheter utefter de förutsättningar som 

finns gör dem relevanta för vår studie. Att hitta hybridlösningar eller att kunna anpassa 

vissa delar ur teorierna gör dem mer användbara. Även i branscher som initialt inte 

sammankopplas med just dessa teorier inom forskningen.  

3.4 Supply chain management utvecklas mot efterfrågan 

Supply chain management har utvecklats markant sedan dess introduktion inom 

logistikforskningen på 90-talet, där supply chain management har bidragit till att koppla 

organisationers logistik till deras övergripande strategi (Jackson, 1997). Under början av 

2000-talet introducerades ett nytt skifte inom supply chain management som 

forskningsområde. En grupp forskare ser detta som en vidareutveckling av supply chain 

management (Christopher & Ryals, 2014; Hilletoft et al., 2009; Treville et al., 2004). En 

annan grupp forskare påpekar begränsningar inom supply chain management och vill 

därmed definiera det nya sättet att se på supply chain management som en helt nytt 

teoretisk begrepp; demand chain management (Anning et al. 2013; Madhani, 2015; 

Vollman, 2000; Walters, 2006, 2008). Bortser vi från huruvida detta är en 

vidareutveckling av supply chain management eller ett nytt forskningsområde, så delar 

båda forskningsgrupper samma teoretiska referensram. Att supply chain management 

utgår från produktion och inte från kunden. Exempelvis motsäger sig Treville et al. (2004) 

att demand chain management skall ersätta begreppet supply chain management, men 

konstaterar att “demand chain” är ett användbart begrepp som beskriver en supply chain 

som förmedlar efterfrågan starkare. Skillnaden i att utgå från produktion eller kund 

innebär stora konsekvenser för organisationens övergripande strategi. Walters (2008, s. 

715) illustrerar detta genom att påvisa skillnaderna mellan operationell effektivitet och 
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strategisk effektivitet. Walters menar att logistiken möjliggör att organisationer kan skapa 

kostnadseffektiva lösningar. Men detta innebär då en risk att organisationerna endast 

jagar kortsiktiga vinstfördelar och tappar greppet om sina strategiska fördelar, vilka 

baseras på att förstå kundens behov och förväntningar på värdeskapande. Vi finner tydliga 

likheter mellan Walters resonemang och management-teorin strategic drift - vilken 

beskriver processen där företag reagerar för långsamt till marknadsförändringar där deras 

strategi tidigare fungerat väl (Harris et al., 2009, s. 416) -, vilket stärker vårt resonemang 

att modern logistik är en integrering av strategi och operationella processer.  

 

För att skapa konkurrensfördelar behöver modern logistik erbjuda ett system av produkter 

eller tjänster som möter kundens behov, samtidigt som de minskar livscykel-kostnader 

och miljöpåverkan (Walters, 2008, s. 700). Detta innebär att organisationer behöver nyttja 

en lean-approach. För att minimera kassationer och utnyttja sina resurser behöver 

organisationers supply chain evolvera från en standardlösning till flertalet 

individanpassade lösningar som är både kostnadseffektiva och lönsamma (Madhani, 

2015, s. 8; Walters, 2008, s. 700). Detta sker genom att organisationerna innoverar sin 

produktion, genom nya affärs- och produktionsmodeller (Walters, 2008, s. 700), exempel 

på sådana lösningar finns inom flertalet industrier. Ett exempel är hur Dell har innoverat 

sin produktion genom att senarelägga den. Produkterna produceras och monteras först när 

en order är lagd, vilket minimerar risken för kassationer och inkuranta lager. Med ett 

distributionsnätverk där de är i direkt kontakt med sina kunder har Dell även direkt 

tillgång till efterfrågan och kan följa svängningarna på marknaden (Walters, 2006, 2008; 

Yang & Burns, 2003). Inom specifikt mejeri- och färskvarubranschen är risken för 

inkuranta lager ett element som kan påverka lönsamheten markant. Färskvarornas 

hållbarhetstid innebär jämfört med andra industrier att varorna inte kan lagerhållas länge 

(Van Kampen & Van Donk, 2014, s. 354-355). Dessutom är hållbarhetsdatumet något 

som påverkar kundens slutgiltiga val då kunden aktivt väljer produkter med bättre 

hållbarhet i butiken, vid upphandlingar med distributörer är den garanterade 

framstämplingstiden därför en viktig aspekt (Eke-Göransson, 2011. s. 19; Wojakowska, 

2013). Inom mejeribranschen har få studier gjorts kring möjligheter och utmaningar med 

efterfrågestyrd logistik. Van Kampen & Van Donk (2014) har undersökt möjligheterna 

med senareläggning av produktionen inom mejeribranschen, där de fann att det minskade 

både ledtider och kostnaderna associerade till lager. Senareläggning av produktion är 

enbart ett exempel på hur en organisation kan innovera sin affärs- och produktionsmodell 

mot en efterfrågestyrd logistik, forskning som visar på andra sätt att innovera affärs- eller 

produktionsmodeller saknas inom mejeribranschen. Christopher & Ryals (2014, s. 31) 

menar att nya sätt att innovera kan upptäckas genom att ta inspiration från andra 

forskningsområden.  

 

Det finns en stark koppling mellan marknadsföring och efterfrågestyrd logistik, där båda 

delar ett fokus på kunden, värdeskapande och att skapa unika konkurrensfördelar 

(Christopher & Ryals, 2014; Hilletoft et al., 2009; Madhani, 2015, s. 11-12; Treville, et 

al., 2004, s. 617). Marknadsföring är externt fokuserad på att skapa kundvärde, supply 

chain management är internt fokuserad på att effektivisera resursutnyttjandet vid 

implementering av marknadsföringsstrategier. Den efterfrågestyrda logistiken ligger 

mellan de båda, vilket skapar en brygga mellan organisationens supply chain och 

marknadsföringsstrategi (Madhani, 2015, s. 11-12).  

 

Walters (2006) visar på flertalet organisationer som fokuserat på att utveckla sina supply 

chains, men då blivit för närsynta och tappat fokus på sin strategi och förlorat 
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kundrelationer som ett resultat. Christopher & Ryals (2014, s. 32) förespråkar att forskare 

inom supply chain management måste blicka utåt mot marknadsföring och dess idéer 

kring service-dominant logic och samskapande av värde mellan kunder och leverantörer. 

Service-dominant logic är en teorimodell inom marknadsföring som kretsar kring 

samskapande av värde, relationer och immateriella tillgångar (Vargo & Lusch, 2004). 

Christopher & Ryals (2014, s. 32) förespråkar specifikt mer forskning inom samskapande 

och integrerad verksamhetsplanering som verktyg för en mer efterfrågestyrd logistik. 

 

Integrerad verksamhetsplanering är även ett exempel på hur en organisation kan innovera 

sin affärs- och produktionsmodell mot en efterfrågestyrd logistik, forskningsområdet 

fokuserade ursprungligen på en integrering av försäljning och operationell planering 

(S&OP), men har parallellt med utvecklingen inom supply chain management utvecklats 

till att länka S&OP med kollaborativ planering, prognostisering och inköp (CPFR) (Smith 

et al., 2010). S&OP beskrivs av Christopher (2011, s. 89-92) som ett formellt verktyg för 

efterfrågestyrd logistik, där syftet för S&OP är att uppskatta de verkliga kraven från 

marknaden och möta dessa på det mest kostnadseffektiva sättet som är möjligt. Detta sker 

i sex steg (se Figur 3). 

 

 
Figur 3: Efterfrågestyrd planeringsprocess vid S&OP (Modell baserad på Christopher, 

2011, s. 90) 

Initialt måste planeringen utgå från en prognos, felmarginalen på prognos bör dock 

minskas så mycket som möjligt, genom att lägga en aggregerad prognos (1) på råmaterial 

istället för artikelnivå minskar felmarginalen. Allt efter att faktiskt data finns tillgänglig 

skall prognosen uppdateras (2), exempelvis från den aktuella situationen på marknaden 

eller förändringar i råvarupriser. Det tredje steget är att sammanställa en 

konsensusprognos (3), vilket ämnar att skapa en balans mellan utbud och efterfrågan. 

Representanter från marknadsförings-, sälj-, logistik- och produktionsavdelningarna 

träffas regelbundet för att gemensamt skapa en prognos baserad på de volymer som väntas 

säljas och utifrån eventuella operationella begränsningar som finns. Under dessa möten 

kan även representanterna blicka framåt och lägga upp en plan på hur de kan arbeta för 

att skapa ny efterfrågan, vilket ger underlag för nya strategiska beslut. I det fjärde steget 

utvärderas interna resurser och tillgänglig kapacitet. Här översätts prognoserna till en plan 

på kapacitet- och resursutnyttjande (4), för att säkerställa att organisationen har kapacitet 

att möta efterfrågan. När organisationen närmar sig stadiet att börja producera och 

leverera måste den aggregerade prognosen brytas ner på artikelnivå (5). Målet är alltid att 

genomföra detta steg så sent som möjligt, för att få tillgång till så mycket verklig 

efterfrågan som möjligt och undvika att producera utefter prognos. Det slutgiltiga steget 

innefattar att mäta utförandet (6). Där organisationen kan utvärdera hur hög 

leveranssäkerheten var under perioden jämfört lagerkostnader och kapacitetsnyttjande 

inom perioden. 

 

Osäkerhet är det största hotet vid efterfrågestyrd planering, det övergripande målet är att 

eliminera organisationens beroende av prognoser. Detta genomförs genom att eftersträva 

att använda realtidsdata och verka med en agile inriktning där ledtids-gapet minimeras på 

artikelnivå (Christopher, 2011, s. 93). Summerat ska prognoser undvikas samtidigt som 
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det är något som organisationer måste använda sig av initialt. Det blir därmed viktigt att 

organisationer arbetar för att förbättra prognosernas säkerhet samtidigt som de undviker 

att ta större beslut baserat enbart på prognoser. Vi ser även en skillnad mellan 

efterfrågestyrd logistik och lean, båda teorier är pull-styrda, där den efterfrågestyrda 

logistiken arbetar mer proaktivt och externt på att se ändringar på marknaden samt skapa 

och finna ny efterfrågan. En lean inriktning fokuserar mer internt och reaktivt på att 

minimera svinn och öka den operationella flexibiliteten för eventuella ändringar på 

marknaden (se Avsnitt 3.1). Christopher & Ryals (2014, s. 32) diskuterar problematiken 

med att organisationer blint följer efterfrågan och arbetar “kund-hunsat” snarare än 

“kundstyrda” eller efterfrågestyrda. Författarna förespråkar en holistisk syn inom 

logistiken som inkorporerar strategiska beslut och marknadsföringsbeslut.      

 

Kollaborativ planering (CPFR) beskriver processen där köpare och säljare samarbetar 

genom deras supply chain. CPFR är en vidareutveckling av leverantörstyrda lager, där 

leverantören styr produktflödet åt kunden (Christopher, 2011, s. 94). Inom CPFR delas 

inte bara lagernivåer och priser mellan köpare och säljare, utan annan typ av information 

som kan skapa värde för båda parter, centralt inom CPFR är att gemensamma prognoser 

sätts mellan säljare och kund (Christopher, 2011, s. 94). CPFR har främst testats inom 

detaljhandeln, men bör kunna appliceras inom andra branscher så som färskvaruhandeln 

och mejeribranschen. Smith et al. (2010) lyfter fram potentiella fördelar av att integrera 

S&OP och CPFR i sin studie. Det skapar bättre transparens och respons mot faktiskt 

efterfrågan, högre kundnöjdhet och skapar nya unika konkurrensfördelar för båda parter. 

Dock ställer detta krav på båda parter för att samarbetet skall fungera. Att kunna länka 

IT-systemen mellan båda parter identifieras som den viktigaste aspekten, men även 

organisatorisk support inom organisationerna på administrativ nivå belyses som en minst 

lika viktig aspekt (Smith et al., 2010, s. 12-13).  

 

Tidigare diskuterades problematiken med att definiera vad som är verklig efterfrågan (se 

Avsnitt 3.3), huruvida en återförsäljarstyrd supply chain är densamma som en supply 

chain som styrs av slutkundens efterfrågan. Forskningen inom supply chain management 

och demand chain management gör ingen skillnad på dessa två och en majoritet av 

studierna fokuserar på återförsäljarstyrda supply chains. Exempelvis beskriver Treville et 

al. (2004, s. 620-621) en efterfrågestyrd supply chain som ett system där faktisk 

efterfrågan förflyttas mellan kunden och tillverkare i realtid. Författarna exemplifierar 

dock detta utifrån ett system där en kundorder från en återförsäljare är detsamma som 

efterfrågan. Hilletoft et al. (2009, s. 1187) menar istället att efterfrågestyrd logistik måste 

utgå från en identifierad målgrupp. Utefter detta resonemang blir det alltså 

organisationens marknadsföringsstrategi som avgör hur långt en organisations supply 

chain skall sträcka sig. Då efterfrågestyrd logistik har definierats som en länk mellan 

logistik, marknadsföring och management resonerar vi inom samma bana som Hilletoft 

et al.. Efterfrågestyrd logistik kräver att organisationer kan identifiera efterfrågan från 

marknaden och kunderna. Allt som produceras, förflyttas eller bearbetats inom en 

organisations supply chain skall vara i respons till en känd efterfrågan hos kund 

(Madhani, 2015, s. 10-11). En kunskapsdriven länk mellan efterfrågan och operationella 

processer är därmed centralt för att lyckas med efterfrågestyrd logistik. Detta kräver att 

organisationen kan; (1) identifiera de processer som skapar värde för kunden, (2) 

differentiera värdeerbjudandet så att det skapar konkurrensfördelar, (3) identifiera roller 

och uppgifter hos intressenter (Walters, 2008, s. 715). Walters (2008, s. 711) föreslår att 

organisationer skissar upp en virtuell supply chain som sträcker sig hela vägen till kund, 

vilket inkorporerar interna och externa aktörer och intressenter. Detta ger organisationen 
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möjlighet att identifiera alternativa strukturella format för att skapa värde på unika och 

innovativa sätt. Hur organisationer inom mejeribranschen innoverar sitt värdeskapande 

kan se ut på många sätt, men bör utgå från efterfrågan. Studier har visat på exempel där 

organisationer strävar att arbeta med efterfrågan i realtid, samarbeta och undvika 

prognostisering (Madhani, 2015; Walters, 2008), andra har visat hur detta kan nås genom 

att produktionen senareläggs eller genom att samarbeta med interna eller externa aktörer 

(Smith et al., 2010; Van Kampen & Van Donk, 2014; Yang & Burns, 2003). En intressant 

och helt obesvarad aspekt är huruvida efterfrågestyrd logistik praktiskt kan vara till stöd 

för mejeriproducenternas saknade kontroll över råvaran (se Figur 2). Kanske kan en mer 

proaktiv supply chain skapa efterfrågan för att maximera organisationernas 

resursutnyttjande. Vi har sett flertalet exempel på innovationer inom andra branscher som 

grundar sig i efterfrågestyrd logistik och tror att denna studie kan belysa intressanta 

möjligheter inom specifikt mejeribranschen. 

3.5 Bullwhip effekten 

Transparens, samarbete och informationsdelning är parametrar som benämns 

genomgående i våra valda teorier som berör efterfrågestyrd logistik. En väl fungerande 

supply chain stöttas upp av informationsflödet mellan de delaktiga parterna, hela vägen 

från konsument till leverantör. Christopher (2011, s. 165) flaggar för att mängden 

information som delas i alla led ibland kan bli misstolkad eller förvrängd när den 

behandlas av olika avdelningar och aktörer i en supply chain. Christopher (2011, s. 

165) kallar det för informationskomplexitet. Han pratar om sammanlagt åtta källor till 

komplexitet inom en supply chain. Utöver informationskomplexitet pratar han om 

nätverkskomplexitet, processkomplexitet, produktutbudskomplexitet, produkt-

komplexitet, kundkomplexitet, leverantörskomplexitet och organisationskomplexitet 

(Christopher, 2011, s. 161-165). Produktkomplexitet menar Christopher (2011, s. 163) 

kan minskas genom att involvera logistikavdelningen tidigt i framtagandet av nya 

produkter. Kundkomplexitet framkommer av för många servicealternativ eller 

skräddarsydda kundlösningar, Christopher (2011, s. 163) menar att erbjuda för många 

alternativ till kund kommer öka skillnaden mellan kundernas beställningsmönster, 

storleken på deras order och leveransönskemål. För sälj- och marknadsavdelningen kan 

det vara frestande att erbjuda kunderna olika alternativ för att tillgodose deras önskemål 

men Christopher (2011, s. 163) understryker att den enda godtagbara komplexiteten är 

den som skapar äkta värde för vilket kunden är villig att betala. Traditionellt sett har 

organisationer varit uppbyggda efter avdelningar och funktioner med egna budgetar och 

effektivitetsmål. Christopher (2011, s. 164) menar att detta försvårar för organisationen 

att bli mer agile, utmaningen är att bli mindre uppdelad och fokusera mer på de 

gemensamma och övergripande målen med verksamheten, det är detta som är 

organisationskomplexiteten. Christopher (2011, s. 164) säger att ett steg mot detta är att 

arbeta mer horisontellt och processinriktat med tonvikt på tvärfunktionella team, som 

även förespråkas inom lean (Sánchez & Pérez, 2001, s. 1436-1437; Womack & Jones, 

2003, s. 63).  

 

Informationskomplexiteten menar Christopher (2011, s.165) kan skymma den verkliga 

efterfrågan och orsaka en bullwhip effekt. Bullwhip effekt eller whiplash effekt som det 

ibland också kallas är ett fenomen där ordermönstret till leverantör variera i högre grad 

än vad försäljningen till konsument gör. Återförsäljarens ordermönster stämmer inte 

överens med försäljningsmönstret till konsument (Lee et. al., 2004, s. 1875). 

Förvrängningen av den verkliga efterfrågan förstärks när den sprids bakåt genom en 
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supply chain. Förvrängningen av efterfrågan skapas när distributören lägger order utefter 

en uppskattad prognos, då tappar leverantören information om den verkliga efterfrågan 

(Lee et. al., 2004, s. 1883). Ett exempel ur verkligheten är när logistikavdelningen på 

Procter & Gamble bestämde sig för att titta närmare på ordermönstret kring Pampers 

blöjor, försäljningen i butik fluktuerade en aning men i jämförelse med hur variationen 

såg ut på de order de fått från sina distributörer den senaste tiden var det ingenting (Lee 

et al. 1997, s. 93). De upptäckte att variationen i deras egna order till sina leverantörer på 

material till blöjorna var ännu större än den i distributörernas order, svängningarna ökade 

i storlek längre bak i kedjan (Lee et al. 1997, s. 93). Om leverantörer enbart observerar 

sina egna order från distributörerna riskerar de att bli missledda av den förvrängda 

informationen som distributörerna förmedlar genom sitt ordermönster (Lee et. al., 2004, 

s. 1875).  

 

Detta för tankarna tillbaka till kollaborativ planering (CPFR), som borde vara ett steg mot 

att förhindra bullwhip effekten, eftersom leverantörsstyrda lager ökar transparensen 

mellan leverantör och kund. Enligt Christopher (2011, s. 165) är botemedlet för att 

förhindra bullwhip effekten att minska källan till informationskomplexiteten och källan 

till de andra sju komplexitetsgrupperna. Samt ökad informationstransperens och ett bättre 

samarbete genom hela supply chain. Geary et al. (2006, s. 16) överensstämmer i att ha ett 

transparent informationsflöde tillsammans med ett smidigt materialflöde är nyckeln till 

att tygla bullwhip effekten. De förespråkar att logistiksystemet ses över för att eliminera 

alla osäkerhet i kedjan som är möjliga att undvika. IT-lösningar kan förbättra 

informations- och materialflödet genom en organisation och en hel supply chain, men det 

förutsätter att det traditionella avdelnings- och funktionstänket försvinner (Geary et al., 

2006, s. 16), det som Christopher benämner som organisationskomplexiteten. Geary et 

al. (2006, s. 16) menar att “funktionsmentaliteten” måste bytas ut och bli mer holistisk. 

En sömlös supply chain behövs för att IT-lösningarna ska fungera optimalt. Lee et al. 

(2004, s. 1876) anser att nyckeln till att minimera bullwhip effekten är att medlemmarna 

i en supply chain genomgående får insyn i lagernivåer och försäljningsdata. Konsensus 

blir att delad information i varandras verksamhet behövs för att motverka bullwhip och 

en stor hjälp i detta är att använda sig av delade IT-lösningar. Även om det låter logiskt 

och genomförbart i teorin kan IT-lösningar i verkligheten vara både kostsamma, 

tidskrävande och påfrestande att implementera i den dagliga verksamheten. För att lyckas 

skapa en sömlös supply chain med hög grad av transparens krävs en stor dos av tillit 

mellan de inblandade aktörerna, innan samarbetet övergått i äkta partnerskap blir 

bullwhip effekten svår att motverka (Geary et al., 2006, s. 16). För att uppnå en integrerad 

supply chain som styrs utefter verklig efterfrågan krävs alltså eventuella investeringar i 

nya IT-lösningar, det krävs att försöka gå ifrån funktionstänket och tänka holistiskt, men 

framförallt ställs krav på att skapa tillit mellan alla aktörer i en supply chain. Traditionellt 

har återförsäljarnas försäljningsdata och lagerstatus varit deras egendom, de saknar därför 

skyldighet att dela med sig av sin information till andra om de inte vill (Lee et. al., 2004, 

s. 1885).  

 

Anledningen till varför bullwhip effekten bör undvikas är för att den skapar stora 

svängningar i produktion och lagerhållning. Svängningarna kan generera extra kostnader 

i form av överskott av outnyttjad kapacitet, ökade lagerkostnader och ökade kostnader i 

att personal behöver jobba övertid (Lee et. al., 2004, s. 1875). Den stora variationen i 

ordermönster som uppstår längre bak i kedjan försvårar arbetet med prognostisering av 

efterfrågan (Lee et. al., 2004, s. 1883). Inom livsmedelsbranschen är det populärt att 

genomföra kampanjer i butik och att erbjuda rabatter för att öka försäljningen. Geary et 
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al. (2006, s. 10) menar att rabatter kan ge bakslag om kunden utnyttjar erbjudandet och 

köper så mycket att nästkommande order istället hamnar på noll, det skapar ett så kallat 

boom-and-bust scenario. Vilket leder till ett ryckigt ordermönster som gör det svårt att 

prognostisera och skymmer den verkliga efterfrågan. Hamister & Suresh (2008, s. 453) 

menar att konstanta priser kan ha en negativ påverkan på bullwhip effekten om 

prissättaren inte tar autokorrelation i beaktning. Autokorrelation beskriver förändringar i 

priset historiskt och framåt i tiden, där diverse scenarion kan påverka hur priset uppfattas. 

Om prissättningen är proaktiv och följer efterfrågan påverkar nödvändigtvis inte 

ändringar i prissättning bullwhip effekten. Men om prissättningen istället är reaktiv, 

framförallt hos återförsäljare i slutet av en supply chain, visar Hamister & Suresh (2008) 

forskning att en ökning av bullwhip effekten kan uppstå. 

3.6 Sammanfattning 

Teorierna inom efterfrågestyrd logistik handlar om att hitta en balans mellan utbud och 

efterfrågan. Utvecklingen inom supply chain teorierna grundar sig i ett skifte i synen på 

efterfrågan. Istället för att blicka bakåt i sin supply chain och lägga fokus på supply 

(utbud) går utvecklingen mot att lägga fokus på demand (efterfrågan). Därav har uttrycket 

demand chain bildats, vissa forskare tycker det är en vidareutveckling av supply chain 

management medan andra vill se det som ett helt nytt teoretisk begrepp (Anning et al. 

2013; Madhani, 2015; Vollman, 2000; Walters, 2006, 2008). Supply chain teorierna har 

mycket av lean och agile teorierna i sig. Att styra produktionen utefter efterfrågan, 

effektivisera och skapa värde för kunden och alla andra samarbetspartners inom 

logistiksystemet. Supply chain teorierna behandlar mer handfasta teorier kring hur en mer 

transparent och integrerad supply chain kan skapas genom CPFR och S&OP. Bullwhip 

effekten är en identifierad reaktion på när det finns för lite transparens i logistik systemet. 

Supply chain teorierna strävar efter att ha en mer agile  inriktning och bli mer flexibla 

genom att dela realtids-information genom integrerade IT-lösningar.    
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4. Praktisk metod 

4.1 Undersökningsmetod 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns 

med efterfrågestyrd logistik inom mejeribranschen. För att identifiera möjligheter och 

utmaningar behöver vi först skapa en förståelse för hur mejeriföreningar arbetar med sin 

logistik och supply chain. Genom att applicera en kvalitativ metod ämnar vi att öka den 

befintliga förståelsen för hur marknadsföring och logistik kan integreras inom 

mejeribranschen. Den kvalitativa metoden präglas av att skaffa sig en förståelse på ett 

holistiskt plan, där beskrivning och upptäckt av ett visst problem eller situation är i fokus 

(Merriam, 1994, s. 32). Detta kan kopplas mot vår hermeneutiska kunskapssyn som utgår 

från att förstå helheten. Helheten inbegriper organisationens olika avdelningar som 

arbetar med logistiksystemet och efterfrågan. Det omfattar även de anställdas 

uppfattningar och upplevelser hur deras logistiksystem fungerar. Kvalitativa studier 

karakteriseras av en närhet till undersökningsobjektet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 19), 

genom att applicera fallstudier för denna undersökning kan vi skapa en närhet till en 

specifik organisation inom mejeribranschen och tolka utifrån deras kontext. Ely et al. 

(1993, s. 10) menar att forskare som använder sig av kvalitativ metod vill att 

respondenterna ska tala för sig själva, för att deras perspektiv tydligt ska framgå i ord och 

handling. Vi skapar en förståelse för undersökningsområdet genom fallföretaget, där 

datainsamlingen kan ses som en process där respondenterna “undervisar” oss forskare.  

 

Inom kvalitativ forskning är forskaren inriktad på processer (varför eller hur något sker) 

snarare än mätning och slutresultat, detta innebär att vi på förhand inte har någon vision 

kring studiens resultat (Merriam, 1994, s. 31). Detta ställer krav på att forskaren har ett 

öppet sinne och använder sin intuition utan att tappa fokus från studiens problem och 

syfte. Vi anser att vår deduktiva ansats med inslag av induktion är ett bot mot denna 

svårighet. Där vårt förhållande till teorin utgår från ett bredare perspektiv och utvecklas 

parallellt med vår empiriinsamling (se Avsnitt 2.3 & 2.4). 

 

Fallstudieformatet tillåter oss att gå på djupet med att utforska vilka utmaningar och 

möjligheter ett svensk mejeriföretag upplever i sin dagliga verksamhet. Fallstudier 

möjliggör en holistisk förståelse av det fall man studerar, för att kunna utveckla generella 

teoretiska påståenden om regelbundenheter (Jones,  2008, s. 453). Fallstudier strävar efter 

en djupgående förståelse, att besvara frågor som hur eller varför (Merriam, 1994, s. 24-

25), vilket är i linje med vår studies problemformulering och syfte och är därför en 

lämplig undersökningsmetod. Unikt för fallstudier är att de förfinas och utvecklas genom 

studiens gång (Jones, 2008, s. 453). Detta ställer liknande krav som vi identifierade för 

den kvalitativa metoden, att vi som forskare måste hålla ett öppet sinne och initialt utgå 

från en bredare teori. Inom kvalitativa fallstudier är forskaren som utför studien det 

primära verktyget när det gäller att samla in och analysera data (Merriam, 1994, s. 50). 

Det ligger både för- och nackdelar i detta. Som ett mänskligt instrument är man begränsad 

utav egenskapen att vara människa, det vill säga att den mänskliga faktorn är påtaglig. 

Som människa kan vi göra misstag, missa något viktigt och låta personliga värderingar 

färga undersökningen men vi har också möjligheten att vara flexibla och maximera 

insamlandet av och skapa värdefull information (Merriam, 1994, s. 50).  

 

Bryman (2011, s. 76-77) anser att fallstudier på grund av dess natur inte kan generaliseras 

då urvalet består av en enda enhet. Denna utgångspunkt kan emellertid diskuteras utifrån 
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vad generalisering innebär. Bryman utgår från generaliserbarhet i en statistisk bemärkelse 

och hans påstående är därmed korrekt, men inom kvalitativ forskning är inte 

generalisering i statistisk bemärkelse ett mål (Merriam, 1994, s. 61). Allwood (2004, s. 

20-21) menar att inom kvalitativ forskning bör generalisering diskuteras utifrån förväntad 

grad av generalisering, till vilka branscher, typer av personer, tid och platser är det rimligt 

att tro att resultatet kan generaliseras. Inom kvalitativ forskning är det vanligare att 

diskutera överförbarhet snarare än generaliserbarhet. Vad som möjliggör överförbarhet 

från en fallstudie till en annan kontext är gemensamma egenskaper dessa emellan 

(Bryman & Bell, 2013, s. 403). En fyllig redogörelse med goda beskrivningar av 

studieobjektet förespråkas för att läsaren skall kunna bedöma hur överförbart resultatet är 

till en annan kontext, tid eller person (Bryman, 2011, s. 355). Vår fallstudie är baserad på 

ett svenskt mejeriföretag, där vi har den svenska mejeribranschen som 

referenspopulation, i denna bemärkelse är vår fallstudie till viss grad generaliserbar och 

överförbar till andra svenska mejeriföretag. Studien riktar sig främst till fallföretaget och 

andra mejerier med liknande förutsättningar. Då Arla har en unik position på den svenska 

marknaden (se Figur 1) jämfört med övriga svenska mejerier bör detta tas i åtanke 

gällande överförbarheten. Eftersom vi använder oss av kvalitativ metod är vår studie av 

utforskande natur och vi strävar inte efter att uppnå statistisk generaliserbarhet. Inom 

efterfrågestyrd logistik har undersökningar som är fallstudieinriktade efterfrågats då de 

för samman praktiker och forskare på ett unikt sätt och möjliggör att nya idéer samt 

lösningar kan skapas (Christopher & Ryals, 2014, s. 32-34). Den här studiens teoretiska 

bidrag är därmed att utöka förståelsen för efterfrågestyrd logistik med hjälp av en 

fallstudie inom mejeribranschen. Studien bidrar med en ökad förståelse för hur 

efterfrågestyrd logistik kan appliceras inom företag som saknar kontroll över inköp av 

råvara. 

 

Vår kvalitativa forskningsmetod tillämpas genom semistrukturerade intervjuer och en 

observation. Där vi ämnar att lyfta fram flera individers åsikter, uppfattning och 

erfarenheter kring utmaningar och möjligheter med efterfrågestyrd logistik. 

Intervjuformatet med dess flexibla natur möjliggör att studien kan genomföras både 

bekvämt och effektivt för respondenterna, fallföretaget och oss som undersökare 

(Bryman, 2011, s. 412-413). Intervjuerna utgår från ett antal teman med ett tydligt fokus 

men är fri från ledande frågor. Detta innebär att respondenten har stor frihet att utforma 

sina svar på sitt eget sätt. Det finns även utrymme för forskaren att ställa 

uppföljningsfrågor när respondenten sagt något som är intressant att utveckla (Bryman, 

2001, s. 415). Mixen mellan flexibilitet och struktur i semistrukturerade intervjuer lämnar 

utrymme för oss att identifiera vad respondenterna formulerar som möjligheter och 

utmaningar utan att detta begränsas av ledande frågor där risken finns att 

värdefull information uteblir. Våra intervjuer präglas av en hög grad av strukturering och 

låg grad av standardisering. Den höga graden av strukturering grundar sig i att frågorna i 

intervjuguiden är formulerade så att respondenterna ska uppfatta frågorna på ett likartat 

sätt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 133). Den låga graden av standardisering yttrar sig i att 

vi inte använder oss av några fasta svarsalternativ och låter respondenten ha inflytande 

över intervjun, inflytande är något som undersökaren annars försöker eliminera vid en 

standardiserad intervju (Olsson & Sörensen, 2011, s. 133). Observationsstudier skapar en 

kontrast till intervjuer och kan identifiera annan empiri än intervjuformatet. Merriam 

(1994, s.102) menar att som en utomstående part kan observatören lägga märke till saker 

och ting som blivit rutin för deltagarna själva, vilket i sin tur kan leda till en större 

förståelse av sammanhanget. Vårt val att komplettera intervjuerna med en observation 

var för att få en ökad förståelse för hur de olika respondenterna och avdelningarna 
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samarbetar. Merriam (1994, s. 103) menar att vad man skall börja att titta på under mindre 

strukturerade observationer styrs av studiens frågeställning, var fokus skall ligga får visa 

sig vid ett senare skede och kan ändras under forskningens gång. 

4.2 Urvalsprocessen 

För denna studie valde vi mejeribranschen eftersom branschen har ett unikt förhållande 

till efterfrågan, kunden och råvaran, gemensamt skapar detta unika och intressanta 

förutsättningar för efterfrågestyrd logistik. Den primära faktorn är mejeriföreningarnas 

obligation till att förädla all råvara, detta innebär att de endast kan öka eller minska 

råvaran genom antalet medlemmar och ägare. I kontrast till andra producerande företag 

innebär detta att mejeriföretagen inte kan köpa in mer råvara när efterfrågan är hög och 

köpa in mindre råvara när efterfrågan är låg. Inom färskvarubranschen innebär dessutom 

hållbarhetstiden en annan limitation, där lagerhållning av produkter inte heller kan 

användas i samma utsträckning för att följa trender i efterfrågan. Mejeriföreningarnas 

relation till konsumenten är en tredje intressant faktor, då de likt de flesta inom 

färskvarubranschen inte har direkt kontakt med konsumenten i sin supply chain. 

Distribution av produkterna sker genom distributörer, vilket innebär att mejeriföretagen 

inte kan kontrollera saker som varans placering i butik eller lagernivåer hos distributören 

och butikerna. Sammantaget innebär detta att organisationerna inom mejeribranschen 

saknar kontroll över hela sin supply chain. I början av deras supply chain gällande 

råvarumängden och i slutet av deras supply chain gällande distribution och försäljning till 

konsumenten (se Figur 2). 

 

Forskare inom efterfrågestyrd logistik har visat på fördelar med en efterfrågestyrd 

produktion, där detta kan minimera kostnader associerade till lager och produktion, men 

även öka värdeskapande aktiviteter genom exempelvis nya sätt att distribuera till kunden. 

Specifikt för organisationer som saknar kontroll över råvarumängden och distributionen 

saknas forskning inom efterfrågestyrd logistik. Mejeribranschen i Sverige är idag pressad 

på grund av överskott av mejerivaror och ökad konkurrens på den europeiska marknaden 

(Arla, 2016a). Branschen står inför förändringar och vi ser det som både aktuellt och 

relevant att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns inom branschen med 

efterfrågestyrd logistik. Då vi ser en avsaknad av studier som är applicerbara för 

organisationer med förutsättningarna som råder inom mejeribranschen ser vi ett behov 

för en utforskande studie inom branschen. Inom LRF finns idag 6 anslutna mejerier, där 

Arla försörjs av hela 71 procent av alla anslutna gårdar (se Figur 1), vi ser att övriga fem 

mejerier inom LRF har mer liknande förutsättningar i form av storlek och 

konkurrenssituation. Av mejerierna i Sverige valde vi Norrmejerier för denna studie. Vi 

författare ser Norrmejerier som en god kandidat för att representera andra 

mejeriföreningar, vi har dessutom kontakter inom organisationen och därmed god access 

till företaget. Norrmejerier är ett av de anslutna mejerierna inom LRF, de är en ekonomisk 

förening i Norrland med produkter som säljs både på den lokala marknaden men även på 

riksnivå och på export.  

4.2.1 Skriva på uppdrag 

Innan vår studie hade påbörjats var vi i kontakt med logistikchefen och planeringschefen 

på logistikavdelningen på Norrmejerier. I detta tidiga skede hade våra kontaktpersoner 

ett förslag på uppdrag för uppsatsen. De önskade att vi skulle utvärdera huruvida deras 

befintliga affärssystem kan hantera beläggningsplanering. Beläggningsplanering skulle 
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potentiellt skapa en bättre översikt på kapacitetsutnyttjande av maskiner, personal och 

utrustning. Uppdraget visade sig dock vara för operationellt fokuserat för att kunna 

genomföra ett forskningsinriktat examensarbete. Vi tog därför ett gemensamt beslut att 

utforma en utforskande studie inriktad mot mejeribranschen och aktuella trender inom 

logistik. Vi författare fick full självständighet att utforma denna studie och Norrmejerier 

har varit väldigt hjälpsamma med att ge oss tillgång till intern data och respondenter för 

vår empiriinsamling. Norrmejeriers ursprungliga förslag gällande beläggnings-

planeringen genomfördes i mindre utsträckning på sidan av denna studie, då uppdraget är 

tidskrävande minskade vi vår medverkan mot vad som var ursprungligen tänkt. Vårt 

externa uppdrag har inga direkta bidragande faktorer till studiens empiriinsamling, analys 

eller slutsatser. 

 

För denna studie har vi inte blivit styrda av Norrmejerier i utformandet av studien. Vi har 

själva identifierat ett forskningsgap och valt forskningsområde. För vårt sidouppdrag har 

vi fått tillgång till fallföretagets affärssystem, i och med detta beslutade vi tillsammans 

med vår kontaktperson att skriva under sekretessavtal som löpte under studiens gång. För 

att säkerställa att ingen känslig information publiceras fick vår kontaktperson på 

Norrmejerier läsa genom vårt empirikapitel och godkänna denna del innan publicering. 

Vår kontaktperson hade inga invändningar mot hur vi presenterade empirin och vårt 

sekretssavtal har inte påverkat oss i hur vi framställer informationen. 

4.2.2 Access 

Vår access inom Norrmejerier har varit god, vi fick tillgång till alla de respondenter som 

vi efterfrågade och respondenterna var tillmötesgående under våra intervjuer och 

observationer. Vår kontaktperson på Norrmejerier är planeringschef, hen jobbar dagligen 

med organisationens logistiksystem och har en god översikt kring både avdelningar och 

individers uppgifter och roller inom företaget.  

4.2.3 Respondenter 

Totalt omfattar studien åtta respondenter inom fallföretaget Norrmejerier, av dessa har vi 

intervjuat sex stycken respondenter och fem respondenter medverkade vid vår 

observation under ett prognosmöte (se Tabell 1). 

 
Tabell 1: Respondenter och Empiriinsamling 

Avdelning Respondenter Empiriinsamling Intervjuordning & Datum 

Sälj Försäljningschef Observation   

  Key Account Manager 
Intervju & 
Observation 

Intervju 3, 29/3 kl 09:00 

  Key Account Manager 2 Observation   

Marknad Brand Manager Intervju Intervju 4, 30/3 kl 10:00 

Ekonomi Verksamhetsplanerare Intervju Intervju 5, 13/4 kl 09:00 

Produktions-
avdelning 

Produktionsledare Intervju Intervju 5, 30/3 kl 14:00 

Produktions-
planering 

Planeringschef 
Intervju & 
Observation 

Intervju 2, 23/3 kl 09:30 

  
Prognos- & Planerings-
samordnare 

Intervju & 
Observation 

Intervju 1, 21/3 kl 13:00 
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Alla respondenter delar ett praktiskt ansvar för företagets supply chain och representerar 

olika avdelningar inom företaget. Med stöd från vårt urval av teorier valde vi att intervjua 

personer från produktionsplanering-, sälj-, marknads-, ekonomi- och en 

produktionsavdelning. Gemensamt har dessa avdelningar en viktig och bidragande roll 

för efterfrågestyrd logistik, då de alla har ett ansvar för råvaruhanteringen, produktflödet 

och logistiksystemet alternativt i efterfrågan. 

 

Allt efter att vi samlade in empiri utvärderade vi vilka ytterligare respondenter och 

undersökningsområden som var relevanta för studien. Urvalet av respondenter 

genomfördes med hjälp av vår kontaktperson på Norrmejerier. Vi efterfrågade en specifik 

person eller ett specifikt ansvarsområde och vår kontaktperson förmedlade vår önskan. 

Detta var oss till stöd, då kontaktpersonen kunde hjälpa oss med att identifiera specifika 

individer inom avdelningarna som hade ansvar inom de områden vi eftersökte. Vår 

urvalsmetod ställer höga krav på att vi identifierar de individer som är nyckelpersoner för 

studiens syfte. En uppenbar risk är att vi missar att inkludera respondenter som är viktiga 

för studiens syfte och därmed missar att tolka hela organisationens kontext. Vår ambition 

var att förhålla oss både opartiska och noggranna när vi identifierade respondenterna. 

Detta innebar att sökningen av respondenter var tidskrävande. En tidskrävande faktor var 

att vår empiriinsamling skedde över påsken och vissa respondenter inte hade tid förrän 

efter ett par veckor. En annan tidskrävande faktor var vår process för att identifiera 

respondenterna. Vid kontakt med en potentiell respondent identifierade vi först vad hen 

hade för arbetsroll och utvärderade sedan huruvida detta passade in i studiens syfte. Det 

var exempelvis ett fall där vi sökte efter en specifik respondent på marknadsavdelningen, 

men när vi kontaktade individen framgick det att denne inte passade in i studiens syfte. 

Individen hade inte lika stor kontroll över beslut rörande efterfrågan som vi initialt trodde. 

Vi fick då söka efter en annan individ inom samma avdelning som hade en arbetsroll som 

bättre passade studiens syfte. Vi har således genomfört ett målinriktat urval inom 

fallföretaget, vilket är den urvalsmetod som är främst rekommenderad för kvalitativ 

forskning. Vårt urval består enbart av respondenter som är relevanta för att besvara vår 

forskningsfråga (Bryman, 2011, s. 350 & 434). 

 

Vårt val av avdelningar och respondenter grundar sig dels i teorin, där tidigare forskning 

har visat att integrering av sälj, marknadsföring, logistik och produktion kan skapa goda 

synergier och förutsättningar för efterfrågestyrd logistik (se Avsnitt 3.4). Vårt val av 

respondenter och avdelningar grundar sig även i en ökad förståelse för fallföretagets 

specifika kontext under empiriinsamlingens gång. Under vår observation och våra 

intervjuer framgick det att fallföretaget hade en specifik arbetsroll som de benämner som 

verksamhetsplanerare, detta är från grunden en controller-tjänst inom ekonomi-

avdelningen som utvecklats mot långsiktig planering av råvaran och optimering av 

organisationens råvarunyttjande. Vi insåg under empiriinsamlingens gång att denna 

respondent var en nyckelperson för att skapa en bättre förståelse kring studiens ämne. 

Därmed intervjuade vi även denna person som hör till organisationens ekonomiavdelning. 

Detta kan ses som ett exempel på hur vår ökade förståelse under empiriinsamlingens gång 

var till stöd för vårt urval av respondenter.  
 

Hur många intervjupersoner som behövs för studien är även det en viktig aspekt, det finns 

inga riktlinjer i exakt antal intervjuer som behöver genomföras. Kvalitativa studier 

omfattar ofta ett litet antal personer, där man i gengäld försöker undersöka mer 

djupgående (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). Forskare fortsätter intervjua personer tills 

hen uppfattar att mättnad har uppstått. En tolkning av mättnad är när man vid upprepade 
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tillfällen vid den fortsatta datainsamlingen får data som är utbytbar mot den tidigare 

insamlade och kodade datan (Svensson & Starrin, 1996, s. 113). Mättnad är mer eller 

mindre en bedömningsfråga som varje forskare ställs inför. Vi har utgått från denna 

definition av mättnad och successivt utvärderat om mättnad har erhållits från våra 

respondenter. Vi uppfattade att mättnad hade uppstått efter att vi samlat in data från våra 

sex intervjuer och vårt deltagande som observatörer vid ett prognosmöte. Vid avslutandet 

av vår empriinsamling hade flera aspekter blivit diskuterade och påpekade från flertalet 

olika respondenter och avdelningar. Den sista pusselbiten för att uppnå mättnad i 

empiriinsamlingen var genom vår observationsstudie och vår avslutande intervju med 

verksamhetsplaneraren som skapande en bild över hur avdelningarna samarbetar och 

delar information om logistiksystemet, råvaruutbudet samt efterfrågan. 

4.2.4 Intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats, vid 

huvudkontoret eller mejeriet i Umeå. Respondenterna valde själva tid och plats för 

intervjun. Tid och plats var inget vi ifrågasatte under datainsamlingen, vi ville vara så 

flexibla som möjligt för att underlätta respondenternas deltagande i studien då detta 

skedde på arbetstid. Vi upplevde inga nackdelar med att respondenterna valde tid och 

plats själva, samtliga valde att genomföra intervjuerna på sina kontor eller i ett 

konferensrum längre ner i samma korridor som deras arbetsrum. Något vi såg som en 

fördel då vi ville genomföra intervjuerna i respondentens vardagliga arbetsmiljö för att 

kunna observera detaljer som inte framkommer i tal men som bidrar till ett helhetsintryck. 

Exempel på en iakttagelse som kom av att intervjuerna ägde rum på respondenternas 

respektive arbetsplats var separationen mellan huvudkontoret och själva mejeriet. De 

båda platserna ligger på varsin sida av motorvägen. Där mejeriet har en mer avskild 

placering sett från stan.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes i slutet av mars förutom en som påverkades av 

påskledigheten och fick genomföras den 13 april. Intervjuerna blev mellan ca 40 – 70 

minuter långa (se Tabell 2). Under alla intervjuer utgick vi från en intervjuguide, anpassad 

efter personen som vi intervjuade. Vi använde inte samma intervjuguide till alla 

respondenter eftersom olika respondenter har olika erfarenhet och information kring 

områden rörande den del av verksamheten som de är aktiva i. Det var därför inte intressant 

att genomgående ställa samma frågor till varje respondent, utan guiden anpassades efter 

vem respondenten var och vad vi ville få ut av intervjun. Mer om detta i nästa avsnitt (se 

Avsnitt 4.2.5). Intervjuerna inleddes med öppna frågor med intentionen att få 

respondenten att prata fritt och berätta utifrån sitt eget perspektiv som om vi hade en 

vanlig konversation snarare än en intervju. En fördel med att vara två stycken som 

intervjuade var att en av oss kunde ansvara för att föra intervjun och ställa frågorna utifrån 

intervjuguiden. Medan den andra koncentrerade sig på vad respondenten sa och förde 

anteckningar för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Vi valde att dela upp det på det 

viset för att få ett bra flow i konversationen. Den som ställde frågorna skulle fokusera på 

att vara lyhörd och hålla ögonkontakt med respondenten. Inte behöva titta ner för att 

anteckna något eller avbryta för att ställa följdfrågor som man annars var rädd att glömma 

under intervjuns gång. I och med att den ena av oss fokuserade på att anteckna delar av 

det som respondenten sa kunde vi gå tillbaka till vissa delar av intervjun för att ställa 

följdfrågor rörande något respondenten tidigare hade uttryckt utan att behöva avbryta 

respondenten. Motivet med detta upplägg var dels att hålla en bra intervjustruktur och 

inte missa att ställa relevanta följdfrågor om det var något vi önskade respondenten att 
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utveckla. Tanken var också att göra det enkelt för respondenten att prata fritt utan att 

behöva bekymra sig om att hålla sig till ett specifikt tema. Eftersom vi var två skulle 

respondenten inte heller behöva bekymra sig om vem hen skulle rikta sin uppmärksamhet 

mot under intervjun. Vi ville inte heller att respondenten skulle behöva avbryta sig eller 

pausa för att intervjuaren stannade upp för att föra anteckningar. 

 
Tabell 2: Intervjurespondenter 

Intervjuordning  
& Datum 

Plats Respondent 
Längd på 
intervjun 

Intervju 1, den 
21/3 kl 13:00 

Respondentens kontor, 
Mejeriet Umeå 

Prognos- & Planerings-
samordnare 

47m 9s 

Intervju 2, den 
23/3 kl 09:30 

Respondentens kontor, 
Mejeriet Umeå 

Planeringschef 1h 10m 7s 

Intervju 3, den 
29/3 kl 09:00 

Konferenslokal nära 
respondentens kontor, 
Huvudkontor Umeå 

Key Account Manager 1h 6m 17s 

Intervju 4, den 
30/3 kl 10:00 

Respondentens kontor, 
Huvudkontor Umeå 

Brand Manager 39m 52s 

Intervju 5, den 
30/3 kl 14:00 

Respondentens kontor, 
Mejeriet Umeå 

Produktionsledare 47m 52s 

Intervju 6, den 
13/4 kl 09:00 

Konferenslokal nära 
respondentens kontor, 
Huvudkontor Umeå 

Verksamhetsplanerare 1h 13m 17s 

 

Att vara flexibel och kunna följa upp intressant information eller eventuella oklarheter 

som respondenten säger och uttrycker är viktigt för att en semistrukturerad intervju inte 

ska övergå till en strukturerad intervju med öppna frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 492). 

Vi var flexibla på det sättet att vi ibland behövde kasta om frågornas ordningsföljd i 

intervjuguiden för att bevara en naturlig röd tråd i intervjun. Ibland behövde vi inte ställa 

alla frågor ur guiden för vi ansåg att respondenten redan hade redogjort tillräckligt 

genomgående och tilldelat oss tillräckligt med information. Tanken bakom en 

intervjuguide är att få information om de teman som ingår i guiden, men hur detta sen 

genomförs är oviktigt så länge intervjuaren försöker skapa förutsättningar för 

respondenten att avge adekvata svar (Svensson & Starrin, 1996, s. 62). Intervjuguiden 

fungerade mer som stöd än regel i intervjuerna eftersom vi från början inte visste exakt 

vilken information respondenten skulle ge oss. Därför var det viktigt att be 

respondenterna utveckla vissa delar av det de sa och ställa frågor relaterade till det de 

pratade om snarare än att slaviskt följa intervjuguiden. Att följa intervjuguiden till punkt 

och pricka hade begränsat oss i vår empiriinsamling och motsagt sig vårt val av kvalitativ 

metod som präglas av att skaffa sig förståelse snarare än att mäta något. 

 

Varje intervju spelades in för att sedan transkriberas. Alla respondenter informerades om 

att intervjun skulle spelas in och gav sitt samtycke till detta. Ljudinspelningen gjordes 

med en mobiltelefon, ljudfilen överfördes sedan till en delad dropboxfil för att vi skulle 

kunna transkribera flera intervjuer samtidigt. Transkriberingen genomfördes löpande 

under tiden intervjuerna genomfördes. Ibland lönar det sig inte att skriva ut hela intervjun 

om delar av den inte är relevant för studiens identifierade problem och syfte, dock är det 

lätta att missa något som kan ha varit relevant för analysen (Bryman & Bell, 2013, s. 493). 

Vi valde därför att skriva ut hela intervjuerna även om detta var tidskrävande. Bryman & 



29 

 

Bell (2013, s. 493) tipsar om att låta inspelningen fortsätta medan intervjun rundas av 

eftersom respondenten ofta slappnar av framåt slutet av intervjun och kan fortsätta delge 

relevant information. Vi valde att låta inspelningen fortsätta i de fall det kändes bekvämt 

att göra så. Alla intervjuer avslutades med frågan om de ansåg att det var något mer 

respondenten ansåg att vi behövde veta. På så vis fick de reflektera över vad som hade 

sagts och chansen att uttrycka sig ytterligare. 

 

Vi använde programmet VLC för att spela upp intervjun samtidigt som vi transkriberade 

det som sades. Vi använde bokstaven R: framför det som respondenten sade under 

intervjun och I: för det som intervjuaren sade under intervjun. Bokstäverna förtydligar 

vem som sade vad för att undvika missförstånd kring vad som är respondentens ord eller 

våra egna. Om något var ohörbart på ljudfilen noterades det med ett (ohörbart) inom 

parenteser i texten. Icke verbal kommunikation så som skratt [skrattar] eller kroppsgester 

[visar ett vågmönster i luften] noterades med hakparenteser. Om personen betonade ett 

ord transkriberades det ordet i kursiv text. Varför vi gjorde dessa markeringar i våra 

transkriberingar var för att fånga upp språknyanserna som förekom under intervjuerna. 

Kvalitativa forskare intresserar sig inte bara för vad människor säger utan även hur de 

säger det (Bryman & Bell, 2013, s. 489 & 511).  

4.2.5 Intervjuguide 

Vid genomförandet av våra semistrukturerade intervjuer utgick vi ifrån intervjuguider för 

att säkerhetsställa att våra respondenter skulle beskriva och diskutera utformade teman 

(Bryman, 2011, s. 419; Olsson & Sörensen, 2011, s. 132-133). Vid utformningen av 

intervjuguiderna utgick vi från teman som baserades på studiens teoribakgrund. Exempel 

på de teman vi valde är; kunden, värdeerbjudande till kund, marknadsförändringar, intern 

kollaboration kring supply chain, extern kollaboration kring supply chain och 

affärssystem. Utöver dessa teman hade varje guide ett inledande och avslutande tema. 

Under det inledande temat ställde vi frågor som, vill du beskriva vad dina dagliga 

arbetsuppgifter är? Kan du berätta om din uppfattning av Norrmejerier som organisation? 

Vi valde att ställa den typen av frågor för att inleda intervjun med något personligt för att 

undvika att intervjun skulle uppfattas som ett ”förhör” där det finns svar som kan upplevas 

som rätt eller fel. Vi ville att respondenterna skulle svara utifrån sina personliga 

erfarenheter och uppfattningar, få dem att utgå från sig själva istället för att exempelvis 

citera framtagna företagspolicys eller liknande. Under det avslutande temat försökte vi 

knyta ihop säcken med frågan, tycker du det är något mer vi behöver veta som vi inte har 

frågat om? För att undvika att intervjun skulle få ett abrupt slut. Den frågan ställde vi för 

att inte missa något viktigt som respondenten eventuellt velat uttrycka men upplevt att 

våra teman inte gett utrymme för. Eftersom vi söker efter att identifiera utmaningar och 

möjligheter med efterfrågestyrd logistik var det viktigt att lämna gott om utrymme för 

vad respondenten tyckte var relevant att berätta. Det som skiljer en kvalitativ intervju från 

en kvantitativ är att räckvidden på möjliga svar inte är specificerad på förhand (Svensson 

& Starrin, 1996, s. 63). Vi lade vikt vid att använda så öppna frågor som möjligt i 

intervjuguiden, eftersom specifika frågeställningar kan hindra att alternativa idéer eller 

synsätt uppstår under intervjuerna (Bryman, 2011, s. 419). Vi valde att ställa den mest 

breda och öppna frågan först under varje tema, för att inleda så brett som möjligt för att 

inte leda respondenten in i några specifika tankebanor. Till exempel under temat intern 

kollaboration kring supply chain inledde vi med frågan, hur är din syn på arbetet mellan 

avdelningarna inom Norrmejerier? Den kvalitativa intervjun förutsätter att frågorna till 

en början ska vara så öppna som möjligt för att erhålla spontan information (Svensson & 
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Starrin, 1996, s. 63). I kvantitativa intervjuer är alla frågor formulerade på förhand och 

räckvidden för möjliga svar är redan bestämd. I kvalitativa intervjuer är räckvidden av 

möjliga svar inte specificerad och alla frågor finns inte formulerade på förhand utan 

utvecklas under intervjuns gång (Svensson & Starrin, 1996, s. 63). Svensson & Starrin 

(1996, s. 63) understryker att även om frågorna är öppna och breda betyder inte det att de 

saknar riktning, samtidigt som frågorna ska vara öppna får inte intervjuaren glömma att 

fokusera dem. Vårt val att genomföra semistrukturerade intervjuer med stöd av en 

intervjuguide hjälpte oss att behålla fokus på vad det är vi undersöker under intervjuerna. 

De få frågorna som formulerats på förhand under varje tema kan jämföras med en 

kompass som vi använde för att inte konversationen skulle tappa fokus. Ibland behövde 

inte alla frågor i intervjuguiden ställas om vi ansåg att respondenten redan redogjort för 

den frågan. Kände vi att frågan inte behövde ställas på nytt men eventuellt utvecklas valde 

vi att formulera om frågan i stil med ”du nämnde förut… kan du utveckla det?”   

 

Till vår första intervju utformade vi en intervjuguide som var inriktad på att få en 

överblick över den dagliga verksamheten och organisationen i stort. Utöver de inledande 

och avslutande frågorna hade vi två väldigt stora och öppna frågor; kan du beskriva hur 

processen från råvara till färdig produkt i butik ser ut i Norrmejerier? Kan du beskriva 

processen för hur nya produkter tas fram inom Norrmejerier? Vi insåg tidigt under 

intervjun att dessa frågor var svåra att svara på, på grund av att de var lite för breda. 

Fördelen med intervjuformatet var att vi kunde förtydliga vad vi menade och ställa 

flertalet följdfrågor som i slutändan gjorde att intervjun blev mycket värdefull för studien. 

Vi lärde oss genom den första intervjun att inte ställa för omfattande frågor utan dela upp 

dem, utan att de blev för smala eller ledande. Fördelen med kvalitativa intervjuer är 

kommunikationen med respondenten, att det finns utrymme för att förtydliga och ställa 

flera frågor. Svensson & Starrin (1996, s. 62) säger att intervjuguiderna utvecklas genom 

pilotstudier men vi valde att inte genomföra någon pilotstudie. Varför vi valde att inte 

göra det beror på att vi använde oss av olika intervjuguider beroende på vilken respondent 

vi intervjuade. Intervjuguiderna fick istället formas och utvecklas under insamlingens 

gång när vi identifierade mer och mer vad vi behövde fråga respektive respondent.  

4.2.6 Observationer 

En observation kan gå till på olika sätt, forskaren kan vara delaktig i situationen eller inta 

en roll som “fluga på väggen” i en icke-deltagande observation (Bryman & Bell, 2013, s. 

283). Observationsstudier skapar en kontrast till intervjuer och kan identifiera annan 

empiri än intervjuformatet. Vårt val att komplettera intervjuerna med observationer var 

för att få en ökad förståelse för hur de olika respondenterna och avdelningarna samarbetar 

med varandra. Vi fick vara delaktiga i prognosgruppsmötet om vi önskade men valde att 

enbart observera. Under mötets kaffepaus och efter att mötet hade avslutats valde vi att 

ställa några följdfrågor för att förtydliga att vi uppfattat viss information rätt, exempelvis 

betydelsen på vissa förkortningar som hade använts under mötet. Vi valde att vara med 

och observera mötet för det var en chans för oss att få se hur arbetet i en tvärfunktionell 

grupp inom organisationen går till. Det var ett tillfälle att få observera individer från olika 

avdelningar integrera och arbeta tillsammans. Vår ambition med observationen var att 

samla annan typ av empiri än vad som vore möjligt med intervjuformatet. Att delta i mötet 

och ställa frågor under mötet ansåg vi därför som mer styrande och likt intervjuformatet. 

Målet med observationen var att se hur respondenterna och avdelningarna samarbetar. 

Något som vi ansåg bäst kunde insamlas genom att göra en icke-deltagande observation.  
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Till skillnad från de semistrukturerade intervjuerna spelade vi inte in det som sades på 

mötet utan förde enbart egna anteckningar. Dessa anteckningar blev betydelsefulla både 

i empirikapitlet och som underlag för vidareutveckling av intervjuguiderna. Det gav oss 

möjlighet att utveckla och bygga vidare på informationen vi observerade under mötet. 

Vår metodik när vi förde anteckningar kan främst liknas vid vad Bryman (2011, s. 269) 

kallar att registrera händelser. Vilket innebär att vi väntade på att någonting skulle hända 

och sedan noterade vi vad som sker då och strax efteråt. Anledningen att vi inte spelade 

in mötet var på grund av omständigheterna i lokalen, men även för att vi ville att 

respondenterna skulle vara bekväma och inte påverka sina beteenden på grund av att vi 

spelade in. Omständigheterna som spelade in var främst storleken på konferenslokalen, 

plus att mötet hade ”öppna dörrar” där deltagare kom och gick. Att säkerställa att alla 

röster skulle spelas in skulle bli svårt då lokalen var stor samt att deltagarna bytte platser 

under mötets gång. Dessutom diskuterades respondenterna främst kring en projektorduk 

med bilder på försäljningsstatistik och annan data. Att enbart spela in ljudet hade då inte 

varit till bra hjälp för att förnimma vad som var på projektorduken. 

 

Mötet varade under cirka två timmar, under vilket totalt fem respondenter deltog. Av 

dessa respondenter medverkade tre av respondenterna under hela mötets gång och två 

respondenter kom och gick under mötets gång. Respondenterna som deltog under 

observationen redovisas i Tabell 3. 

 
Tabell 3: Observationsrespondenter vid prognosgruppsmöte 

Observation: Prognosgruppsmöte Anteckningar 

Plats  & Tid Konferenslokal på Mejeriet i Umeå, 22/3 

Längd 2h 15m 

Respondenter Planeringschef Medverkade hela mötet 

 
Prognos- & Planerings-
samordnare 

Medverkade hela mötet 

  Key Account Manager Medverkade hela mötet 

  Key Account Manager 2 Medverkade första timmen 

  Försäljningschef Medverkade sista timmen 

4.3 Forskningsetik 

Olika författare skiljer sig ofta åt när det gäller deras ställningstaganden kring 

forskningsetik, detta indikerar att de inte är överens om vad som egentligen är etiskt 

riktigt och var gränsen går för vad som är etiskt acceptabelt och inte (Bryman & Bell, 

2013, s. 137). Inom forskningsetiken brukar man diskutera fyra etiska principer, om det 

uppstår någon skada för studiens deltagare, om det förekommer brist på samtycke från 

deltagarnas sida, om forskaren inkräktar på deltagarnas privatliv och om det förekommer 

någon form av undanhållande av viktigt information (Bryman & Bell, 2013, s. 143-144). 

Vi undviker att bryta mot någon av dessa principer genom att vara öppna och förklarande 

mot respondenterna. Vid utförandet av intervjuerna var vi mycket noggranna med att följa 

de etiska reglerna rörande frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman 

& Bell, 2013, s. 137). Innan intervjuerna genomfördes informerade vi om syftet med 

studien som är i linje med den etiska regeln kring informationskravet. Respondenterna 

blev informerade om att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta när 

som under intervjuns gång utan vidare förklaring till varför, vilket är i linje med regeln 

om samtyckeskravet. Vi var mycket noggranna med att informera om att all data som 
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samlade in enbart används i forskningssyfte för den här studien och inte förs vidare till 

tredje part. Att informera respondenten huruvida information delas vidare eller inte går 

under regeln om nyttjandekravet. I vår studie strävade vi efter att uppnå anonymitet i den 

grad som var möjlig. Ibland kan ett litet urval på specifika områden innebära att personen 

kan identifieras även om inga namn nämns, detta är då något forskaren bör informera 

respondenten om (Bryman & Bell, 2013, s. 146). I vår studie berättade vi för 

respondenterna att inga namn eller personuppgifter kommer publiceras i studien men att 

användandet av arbetsroller och namnet på den avdelning de tillhör exempelvis 

marknadsavdelningen, kommer att användas. Detta var då något vederbörande fick ta 

ställning till om hen ansåg vara ok eller inte. Möjligheten att avstå från att bli intervjuad 

fanns alltid.  

 

Alla medlemmar i studien har ansvar att bevara och skydda respondenternas 

välbefinnande, privatliv, frihet och värdighet (Bryman & Bell, 2013, s. 148). Detta ansvar 

kräver att intervjun är välgenomtänkt och att forskaren har deltagarnas samtycke (Bryman 

& Bell, 2013, s. 148). En person kan inte ge sitt fulla samtycke om de inte vet vad det är 

de deltar i. Vi var därmed så tydliga som möjligt med att förklara alla aspekter rörande 

deras deltagande. Det är svårt att ge alla deltagare exakt den information som krävs för 

att de ska kunna fatta ett välgrundat beslut kring att delta eller inte. Bryman & Bell (2013, 

s. 148) säger att förmodligen gör nästan alla samhällsvetenskapliga forskare en och annan 

mindre överträdelse. Ett exempel på detta kan vara att forskaren medvetet uppger att en 

intervju kommer ta kortare tid än vad som egentligen är sant bara för att personen inte 

ska säga nej till att medverka. Vi gjorde ett medvetet val att enbart beskriva det 

övergripande syftet med vår studie och inte gå in för mycket i detalj kring hela vårt arbete. 

Eftersom detta kan påverka respondenternas resonemang kring intervjufrågorna (Bryman 

& Bell, 2013, s. 148). Alla respondenter fick ge sitt godkännande till att deras intervju 

spelades in och sedan raderades efter transkribering. Intervjuerna spelades bara in om 

personen gav tillåtelse till detta. Ingen spelades in utan att ha gett sitt samtycke. Ett 

problem kring principen att skydda deltagarna från skada är att det på förhand kan vara 

svårt att uppskatta om någon risk för skada föreligger (Bryman & Bell, 2013, s. 147). Att 

någon kommer till skada på grund av studien är så klart en allvarlig aspekt, dock tror vi 

att chansen för att någon kommer till skada av vår studie är mycket liten, då vi i vår 

mening inte behandlar några känsliga ämnen. Vi anser detta ha större vikt i studier 

rörande exempelvis, whistleblowers, förlustdrabbade eller olika typer av offer. Vi var i 

vår utformning noga med våra ordval och formuleringar kring de öppna frågorna vi 

ställde så ingen skulle bli upprörd. 

4.3.1 Vår relation till fallföretaget 

Som tidigare nämnt har vi båda arbetat inom fallföretaget och detta är något vi måste 

hålla i beaktning under hela studiens gång för att undvika att blanda in våra egna 

uppfattningar om organisationen. Vår ambition har varit att angripa studien neutralt och 

opartiskt till så pass hög grad som möjligt. Våra intervjuer fokuserade därmed initialt på 

att få en överblick över fallföretagets supply chain, detta för att skapa en bild av 

fallföretaget ur respondenternas beskrivningar och inte från vår egen uppfattning. Allt 

efter att studien fortlöpte och vi fick ny information av respondenterna hur 

organisationens supply chain fungerar tog vi sedan beslut kring vilka avdelningar och 

respondenter som var härnäst relevanta att intervjua (se Avsnitt 4.2). Våra egna 

erfarenheter och kunskaper kring fallföretagets supply chain stod inte till grund för dessa 

beslut, utan åsidosattes. Vår tidigare erfarenhet var också en styrka under 



33 

 

empiriinsamlingen, då vi hade en god förståelse och inblick i organisationskulturen och 

dess språk. Exempelvis hade vi direkt en förståelse för innebörden av unika förkortningar 

och ord som användes, samt en förståelse för vilka individer eller processer 

respondenterna pratade om under intervjuerna. 

 

När intervjuerna genomfördes var vår ambition att använda oss av neutrala och öppna 

frågor, vilket återspeglas i våra intervjuguider (se Bilaga 1). Denna approach hjälpte oss 

även att ta distans från våra egna erfarenheter, då vi under intervjuerna var fullt 

fokuserade på att få berättande och genomgående svar från respondenterna. Våra tidigare 

erfarenheter var till hjälp att exempelvis identifiera gap i respondentens beskrivning. 

Hoppade exempelvis respondenten över steg i en process som vi kände till, fanns 

möjlighet att följa upp dessa punkter med följdfrågor för att få respondentens bild och 

förklaring av hur processen går till. Vår historik med främst en av respondenterna innebar 

även att vi fick be respondenten att utveckla vissa förklaringar och begrepp som 

respondenten såg som självklara för oss med vår tidigare erfarenhet, detta för att få alla 

tekniska detaljer och beskrivningar fullständigt förklarade ur respondentens perspektiv. 

Detta kunde upplevas både komiskt och utmanande för respondenterna, då de blev 

tvungna att förklara saker som om vi inte visste någonting alls. Detta blev en balansakt 

för oss i vissa situationer att avgöra vad en forskare förstår av vad respondenten förklarar 

kontra vad som vore mindre självklart för en forskare och mer självklart för en tidigare 

anställd på avdelningen. I sådana situationer yrkade vi på att få så pass utvecklande svar 

som möjligt under empiriinsamlingen, då överflödig information är att föredra före 

knapphändig information. 

 

Det är självklart att en forskare inte kan uppnå total objektivitet (Ely et al., 1993, s. 61), 

att sträva eller påstå att detta var vårt mål är en omöjlighet, vår ambition har varit att 

angripa studien så opartiskt som möjligt. Om vi utgår från vår konstruktionistiska 

ståndpunkt (se Avsnitt 2.2) så kommer våra värderingar, ståndpunkter och förståelser för 

fallföretaget påverka empirin genom våra samspel med respondenterna och våra 

tolkningar av empirin. Detta är vi som forskare medvetna om, och detta fenomen hade 

även förekommit även om vi inte hade någon relation till företaget från början. I detta fall 

så hade istället andra tidigare erfarenheter och ståndpunkter på något vis påverkat. Vi 

anser att vi har hanterat vår tidigare relation till företaget ansvarsfullt och ser inte att 

denna relation har påverkat vår framställning av empirin eller vårt analysarbete i någon 

större eller skadlig omfattning för studien. 

4.4 Sanningskriterier 

Som alternativ till reliabilitet och validitet vilket används inom kvantitativ forskning 

bedöms kvalitén på en kvalitativ studie efter dess trovärdighet och äkthet (Bryman & 

Bell, 2013, s. 402). Den här studien är en fallstudie och undersöker fallföretagets specifika 

kontext vilket innebär begränsningar i studiens överförbarhet (se avsnitt 4.1). Bryman & 

Bell (2013, s 404) säger att kvalitativa forskare ska erhålla en utförlig redogörelse för hur 

fallföretagets situation ser ut för att andra personer ska ha möjlighet att bedöma huruvida 

resultaten av ens studie är överförbara till andra företag eller inte. Överförbarhet 

tillsammans med tillförlitlighet, pålitlighet och konfirmering utgör delarna i kriteriet, 

trovärdighet (Bryman & Bell, 2013, s. 402). I vår studie utgår vi ifrån att det finns olika 

sociala verkligheter och att dessa framgår i form av tolkningar. Om det finns många olika 

beskrivningar av en social verklighet är det enligt Bryman & Bell (2013, s. 403) 

trovärdigheten i forskarens beskrivning som blir avgörande för hur studien uppfattas av 
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andra personer. Genom att låta respondenterna läsa igenom vår empiri för att bekräfta att 

vi uppfattat verkligheten på rätt sätt stärker vi studiens tillförlitlighet. Tillförlitlighet 

säkerhetsställs genom att studien utförts i enlighet med forskningsmetoden och att 

forskaren har uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013, s 403). Studiens 

pålitlighet stärks genom att vi utförligt beskriver vårt tillvägagångssätt i studiens alla faser 

exempelvis vår urvalsmetod och insamlingsmetod av empiri. Studiens äkthet brukar 

diskuteras utifrån huruvida den speglar en rättvis bild utav respondenternas åsikter och 

uppfattningar (Bryman & Bell, 2013, s. 405). I avsnitt 4.2.3 redovisar vi för vårt 

noggranna och tidskrävande urval av respondenter, vi genomförde ett målinriktat urval 

för att hitta relevanta respondenter för att besvara vår forskningsfråga och få perspektiv 

på organisationen från olika avdelningar samt arbetsroller.  I avsnitt 4.3.1 redovisar vi för 

vår relation till fallföretaget och vår ambition att angripa studien neutralt och opartisk till 

så hög grad som möjligt. Detta kan kopplas till studiens konfirmering eller bekräftelse på 

att vi forskare inte medvetet låtit våra personliga värderingar påverka studiens slutsatser. 

4.5 Framställning av empiri 

Efter att samtliga intervjuer var transkriberade påbörjade vi vår bearbetning av empirin. 

Transkriberingsmaterialet var omfattande och bestod av drygt 70 sidor med maskinellt 

renskrivna anteckningar. Eftersom vi växlade mellan olika teman under intervjuerna 

följde inte transkriberingarna samma ordningsföljd som intervjuguiderna. Detta krävde 

att vi gick igenom transkriberingarna flertalet gånger, först var för sig och sedan för att 

jämföra dem parallellt. Vi använde flertalet olika metoder för att notera och summera 

empirimaterialet. Initialt kodade vi transkriberingsmaterialet och sammanställde dessa i 

digitala mindmaps. Med det digitala formatet kunde vi flytta runt, slå ihop och dela upp 

de olika kodningar och testa oss fram för vilka olika teman och samtalsämnen som 

diskuterades. När vi hade skapat en god överblick av materialet och identifierat olika 

teman i materialet strukturerade vi upp datan utefter dessa. De teman som framgick i 

materialet var; efterfrågan, värdeerbjudande, utveckling av produkter/varumärken, 

samarbetspartners, intern kollaboration, logistiksystemet, prognosverktyg, 

organisationen, råvaran, affärssystemet och kunden. Våra teman delades upp i 

underkategorier, där vi sammanställde all empiri som var relevant för temat och 

underkategorin. Våra identifierade teman följde till viss mån våra redan förutbestämda 

teman från intervjuguiden som baseras på teorin (se Avsnitt 4.2.5), men även andra teman 

dök upp som råvaran, organisationen, utveckling av produkter och efterfrågan. 

 

För att säkerhetsställa att vår studie följer våra etiska riktlinjer nämner vi inga namn i vår 

presentation av empirin. Vi har ändrat alla namn i empirin till individens professionella 

titel. Eftersom vi avtalat med respondenterna att inga namn kommer att nämnas i 

uppsatsen, enbart yrkestitel och avdelning. Detta kan anses något motsägelsefullt mot vår 

kunskapssyn och kvalitativa undersökningsmetod som handlar om att lyfta fram 

individerna och deras åsikter. Att inte använda några namn kan skapa en viss saknad av 

personlighet men vi anser att individernas röster lyfts fram i empirin även om deras namn 

inte nämns. Empirin presenteras i Kapitel 5 där vi valt att presentera den utefter 

Norrmejeriers logistiksystems struktur. De observationer som faller utanför 

logistiksystemet presenteras separat i egna underrubriker. Vår ambition med 

empirimaterialet är att presentera fallföretagets logistiksystem och arbete med efterfrågan 

ur respondenternas perspektiv. Vår hermeneutiska kunskapssyn präglar vår presentation 

av empirikapitlet, då kapitlet får en struktur likt en berättelse där respondenterna är dess 
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skildrare. Vi forskare kan mer liknas vid berättelsens redaktörer, där vi har bestämt 

ordningsföljden och formatet för respondenternas berättelse. 

 

För att kunna presentera empirin på ett mer levande sätt använder vi oss av utvalda citat 

från respondenternas intervjuer och vår observation. Texten blir mer levande och 

situationer och företeelser förtydligas med hjälp av respondenternas egna ord. Tanken är 

att respondenterna ska känna igen sig när de läser empirin. Deras skildring av 

verksamheten ska inte ha försvunnit i bearbetningen av materialet. Hur vi valde vilka citat 

som skulle användas avgjordes av dess relevans för studien och hur väl det representerade 

respondentens åsikt och uppfattning. För att underlätta för läsaren har vi i vissa citat lagt 

in ett förtydligande ord inom hakparateser. För att förtydliga vad det är respondenten 

pratar om, exempelvis [distributörerna]. Om vi valt att korta ner ett citat har vi använt 

”…” för att visa att det saknas text där punkterna är. Längre citat har vi valt att presentera 

genom att låta dem stå ut ur den vanliga brödtexten i ett eget stycke. För att förtydliga att 

det är ett citat och underlätta läsningen för läsaren. Citaten presenteras i kursiv stil med 

ett alternativt typsnitt. Kortare citat som finns kvar i texten presenteras inom citattecken 

i kursiv stil också med ett alternativ typsnitt.  

 

Vi har försökt att lyfta fram alla respondenter lika mycket i arbetet. Trots det har vår 

intervju med verksamhetsplaneraren visat sig något mer representerad i empirikapitlet. 

Detta beror på att hens roll visade sig vara en nyckelroll utifrån flödeshanteringen i 

verksamheten. Något som framkom under arbetet med insamlingen av empirin. Eftersom 

råvarusituationen visat sig ha en sådan avgörande roll i hur verksamheten drivs föll det 

sig naturligt att presentera hur råvarusituationen påverkar organisationen. Eftersom det är 

verksamhetsplaneraren som är nyckelspelaren när det kommer till råvaran och vet mest 

om situationen har hen blivit något överrepresenterad i vissa delar av empirin. Även om 

verksamhetsplanerarens röst hörs mer i vissa delar av empirin har vi inte medvetet tystat 

ner någon annan respondenten. Vilket skulle kunna förekomma som följd av att någon är 

överrepresenterad. Vi har arbetat med att lyfta fram alla och visa hur deras uppfattningar 

förhåller sig till varandra.  

4.6 Analysarbetet 

I vårt analysarbete har vi ämnat att identifiera faktorer som faller in under studiens syfte; 

utmaning och möjligheter med efterfrågestyrd logistik. Vår presentation i analyskapitlet 

skiljer därmed sig från strukturen i empirikapitlet, där vi presenterar påverkande faktorer 

var för sig. Analysarbetet består i grunden av våra tolkningar hur empirimaterialet 

förhåller sig till vår teoretiska referensram. På detta sätt kan unika skillnader belysas för 

organisationer med liknande förutsättning och egenskaper som inom mejeribranschen. 

Vidare kan vi även belysa specifika utmaningar och möjligheter inom fallföretaget och 

mejeribranschen, faktorer som kan saknas inom vår teoretiska referensram. 
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5. Empiri 

5.1 Inledning 

Norrmejerier är en medlemsägd ekonomisk förening 

verksam i Norrland med mejerier i Umeå, Luleå och 

Burträsk. Medlemmarna består av cirka 500 lokala bönder, 

varav 400 aktiva mjölkleverantörer, föreningen har cirka 

500 årsanställda och omsätter cirka 1,8 miljarder 

(Norrmejerier, 2016). Den lokala regionen där de 

distribuerar sina produkter sträcker sig från Jämtland och 

Ångermanland och vidare norrut, sett till landyta täcker 

den lokala regionen nästan halva Sverige. Norrmejerier 

har sitt eget varumärke som enbart säljs på den lokala 

marknaden. Men även rikstäckande varumärken och 

produkter som säljs över hela Sverige och på export. Dessa 

två flöden har separata distributionskanaler, där den lokala 

regionen försörjs direkt till butiker genom ett eget 

transportbolag, Lincargo. De rikstäckande produkterna 

säljs huvudsakligen till distributörer, som består av 

grossister, storhushåll och andra återförsäljare för leverans 

till den södra regionen genom externa transportbolag. I 

Umeå finns både ett mejeri och Norrmejeriers 

huvudkontor, där deras marknad-, sälj-, HR-, 

ekonomiavdelning och ledning är belägna. På mejeriet i 

Umeå finns bland annat logistikavdelningen, flertalet 

produktionsavdelningar, forskning och 

utvecklingsavdelningen (F&U), en underhållsavdelning 

och mjölkbehandlingsavdelningen. De avdelningar som 

representeras inom empirin presenteras nedan i Tabell 4 

tillsammans med respondenter och tillhörande ansvarsområden. 

 

Ett genomgående tema inom vår teoretiska referensram har varit att identifiera kunden 

och de aktiviteter som skapar värde för kunden. Forskare inom efterfrågestyrd logistik 

menar att logistiksystemet skall utgå från kunden snarare än produktionen, då efterfrågan 

skapas hos kunden. Det är därför viktigt att först förstå vem eller vilka som är kunder och 

vilka förväntningar och behov som kunderna har. Empirikapitlet inleds med hur de valda 

avdelningarna inom fallföretaget arbetar tillsammans. Det följs utav en beskrivning kring 

hur fallföretaget definierar kunden. Därefter är kapitlet uppbyggt efter verksamhetens 

logistiksystem. Kapitlet avslutas med observationer som inte kan placeras in i 

logistiksystemet men som är relevanta för studiens syfte. 

 

  

Figur 4: Norrmejeriers 
lokala region 
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Tabell 4: Representerade avdelningar inom Norrmejerier 

Avdelning Lokaliserat Respondent Ansvarsområden 

Sälj 
Huvudkontoret, 
Umeå 

Försäljningschef Huvudansvar för säljavdelning. 

    Key Account Manager 
Direkt kontakt mot distributör, huvudansvar 
för försäljning och kampanjer direkt mot 
distributör. 

    Key Account Manager 
Direkt kontakt mot detaljhandel, kontrakt för 
legotillverkning. 

Marknad 
Huvudkontoret, 
Umeå 

Brand Manager 
Omvärldsanalys, trendspaning, 
varumärkesutveckling, framtagning av nya 
produkter. 

Ekonomi 
Huvudkontoret, 
Umeå 

Verksamhetsplanerare 
Optimering av råvaruhantering, kalkylering 
av täckningsbidrag för produkter, långsiktig 
planering av produktmix. 

Produktions-
avdelning  

Mejeriet, Umeå Produktionsledare 
Huvudansvar för daglig drift av produktion, 
planering för produktionsdagar och 
beläggningsplanering. 

Planerings-
avdelningen 
(tillhör 
logistik-
avdelningen) 

Mejeriet, Umeå Planeringschef 

Daglig uppföljning av servicegrad, 
leveranssäkerhet och produktionsutfall, 
huvudansvar för produktionsplanering och 
prognostisering för artiklar som planeras 
dagligen. 

    
Prognos- & 
Planerings-
samordnare 

Optimering av prognostisering, uppföljning 
och bevakning av försäljningsutfall och 
lagernivåer. 

5.2 Organisationen 

Organisationen är funktionsuppdelad i olika avdelningar. Under våra intervjuer framgick 

det att vissa avdelningar samarbetar mer med varandra och har en nära kontakt medan 

vissa kommunicerar mer sällan med varandra. Figur 5 illustrerar hur respondenterna 

beskriver det interna samarbetet, där pilarna mellan avdelningarna representerar att 

respondenten beskrivit ett samarbete under empiriinsamlingen. 

 

 
Figur 5: Internt direkt samarbete mellan avdelningar (egen illustration) 
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När vi pratade med key account manager om samarbetet mellan avdelningar så upplevde 

hen att det idag är mindre stängda dörrar mellan avdelningarna än för åtta år sedan. Alla 

avdelningar arbetar på något vis i projektform och det finns många olika projektgrupper 

som sammanväver avdelningarna när det behövs, ett exempel på det är vid framtagandet 

av nya produkter. Brand manager beskriver att marknadsavdelningens projektledare är 

den främsta länken mellan marknadsavdelningen och operativa avdelningar som 

produktionsavdelningar och logistikavdelningen. Där övriga medarbetare på 

marknadsavdelningen är mer isolerade från andra avdelningar än den egna och 

säljavdelningen. 

“Projektledaren har kontakt med allt som är inåt i företaget, produktion, 
planering, kvalité och inköp. Det blir som en gränsdragare där, jag har sälj 
och den biten.”  

Brand Manager 

Verksamhetsplanerarens roll blir också en form av brygga mellan de operativa 

avdelningarna på mejeriet och de strategiska avdelningarna på huvudkontoret, då hen 

fokuserar på att sammanföra balans mellan operationell effektivitet och lönsamhet.  

“Jag är inblandad när det blir en obalans i produktmixen, obalansen kan vara 
antingen för kilon och kronor. Förenklat kan man säga att ekonomi fokuserar 
på kronor och produktion fokuserar på kilon.”  

Verksamhetsplanerare 

När vi diskuterade kunden och kunduppdraget kunde vi även se att de avdelningar som 

samarbetar främst med varandra beskriver den andra avdelningen som en intern kund 

eller viktig samarbetspartner. Key account manager beskrev produktions-, planerings-, 

marknadsavdelningen och forskning och utveckling (F&U) som viktiga 

samarbetspartners. Planeringschefen beskriver produktionen som produktions-

planeringens interna kunder. Brand manager beskrev F&U, sälj och verksamhets-

planeraren som viktiga interna samarbetspartners för marknadsavdelningen vid 

utveckling av nya produkter. 

 

 
Figur 6: Tvärfunktionella grupper inom Norrmejerier (egen illustration) 

Verksamhetsplaneraren förklarar att hens arbete som är flödesinriktat inte fungerar enligt 

den organisatoriska uppdelningen i avdelningar. Hen är starkt beroende av 

tvärfunktionella grupper som involverar nyckelpersoner från specifika avdelningar, för 

att både planera kortsiktigt och långsiktigt. Några av de grupper som 

verksamhetsplaneraren beskriver som viktiga i att hantera varuflödet, råvaruutnyttjandet 

och produktmixen presenteras ovan i Figur 6. 
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“Om vi pratar stuprör ned i avdelningar och sedan produkter och någon form 
av flöde. Så jobbar jag nästan bara med flöden, och problemet att strukturen 
här är avdelningar. Och det är egentligen därför som dom här grupperna är 
så viktiga för mig.”  

Verksamhetsplanerare 

Verksamhetsplaneraren beskriver hur grupperna var för sig löser olika specifika 

uppgifter, inom exempelvis ostgruppen kan förändringar i den långsiktiga planeringen 

kommuniceras ut till samtliga berörda parter och en långsiktig plan kan tas fram 

gemensamt.  

“Om vi till exempel ser att vi har mindre invägd mjölkmängd så säger jag åt 
ostgruppen att nu kommer jag troligen tillverka mindre ost under det 
kommande halvåret, nu måste vi antagligen ändra beteenden när det gäller 
lagerläget.” 

“På samma sätt kan man säga att grupperna får ganska mycket tidig 
information om vart det lutar, och kan anpassa sig efter det. Sedan kan det 
svänga snabbt åt vilket håll det lutar, men det gör det ju för hela företaget. Så 
grupperingarna, för mig att få informationen är jätteviktigt, men även för 
grupperna att förstå vart det är på väg.”  

Verksamhetsplanerare 

Verksamhetsplaneraren förklarar att vissa av de tvärfunktionella grupperna inte 

existerade för några år sedan. För att de skall fungera krävs en viss nivå av förståelse av 

medlemmarna och att de är insatta och understryker delningen av information som den 

underliggande viktigaste funktionen av grupperna. 

“Gällande prognosgruppen, det fanns inte personer som jobbade tillräckligt 
mycket på den nivån innan den gruppen bildades. Det är en otrolig förbättring 
att vi är nere på den nivån nu och mäter. … Det som har varit svagast har 
egentligen varit från lager till sälj. Det steget. Vi har länge haft ganska bra koll 
från invägning, till produktion, till lager. Men det vi tillverkar är ju inte det vi 
säljer. Det ska vara det, men det behöver inte vara det. Just lager-sälj är väl 
det som känns som att det blivit bäst nu på slutet, inte minst för att vi nu är 
mycket snabbare på att plocka upp artiklar som har problem. Om vi då tar tag 
i artiklar som har problem, som har låga volymer, så hinner man om det går 
bra återkoppla till marknad, eller den som är ansvarig för produkten… Ju 
tidigare man ser problemet desto större chans har man att reda upp dom 
också. Kanske viktigaste syftet med de här grupperna är information.” 

Verksamhetsplanerare 

5.3 Kunden 

Respondenterna väljer att beskriva distributörerna som kund och de som handlar i 

dagligvaruhandeln och konsumerar produkterna för konsumenter.  

Dom som köper produkterna av oss är egentligen våra kunder, 
konsumenterna är de som äter produkterna. Men de är ju kundens kund.  

Produktionsledare 

Våra kunder är ju egentligen [distributörerna] … men jag skulle nog se det 
som att konsumenten är våran slutkund egentligen.  

Planeringschef 
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Först och främst så tänker jag på dom som jag jobbar mot, det är 
konsumenterna. Det är ju det som ligger mig närmast, för det är min uppgift. 
Men sen har ju Norrmejerier kunder i form av, om man tar det ett steg tillbaka, 
kedjorna och butikerna, det är ju våra kunder.  

Brand Manager 

[D]et där är lite beroende på vem man frågar, utifrån försäljningsavdelningen 
och det hoppas jag att väldigt många också står bakom i resten av företaget. 
Våra kunder är ju egentligen [distributörerna]… Det är ju [distributörerna] som 
egentligen bestämmer vad som kommer ut och vad dom tar in utav vårat 
sortiment och vad vi har möjlighet att sälja till våra konsumenter.  

Key account manager 

Enligt våra respondenter är Norrmejeriers kunder på riksnivå de stora distributörerna 

inom livsmedelsbranschen, så som ICA, COOP och Axfood. Inom den lokala regionen 

är det den lokala detaljhandeln, storhushåll och andra återförsäljare som är kunderna. 

Distributörerna och den lokala detaljhandeln bestämmer vilken del av Norrmejeriers 

sortiment de vill köpa in och sälja i sina butiker. De produkter som distributörerna 

bestämmer sig för att ta in är det som blir tillgängligt för konsumenten. För att 

produkterna ska kunna konsumeras av konsumenten behöver de först säljas in till 

distributörerna för att de ska finnas tillgängliga i butik, något som säljavdelningen arbetar 

med. Vår respondent som är key account manager på säljavdelningen är noga med att 

poängtera att konsumenterna nås genom distributörerna vilket gör distributörerna till den 

direkta kunden, att det är distributörerna de säljer till i första ledet. Brand manager på 

marknadsavdelningen instämmer i att distributörerna är de officiella kunderna men 

utifrån hens perspektiv är det konsumenten som är kunden. Konsumenten är i fokus då 

det är mot konsument och inte distributör som de jobbar på marknadsavdelningen. Den 

marknadsföring som tas fram riktar sig i första hand direkt till konsument.  

 

Enligt key account manager och planeringschef är de stora rikstäckande distributörerna 

till största delen kund till Norrmejerier men de är också samarbetspartners och till viss 

del konkurrenter. Key account manager berättar att legotillverkning och att tillverka egna 

märkesvaror (EMV), åt andra har länge varit tabu hos Norrmejerier. Idag känner hen att 

det är något som måste satsas på då kunderna önskar detta. Key account manager 

fortsätter berätta att det ses som ”en pest eller kolera situation” där de egna märkesvarorna 

kan komma att konkurrera med Norrmejeriers egna varumärke som säljs lokalt på deras 

hemmamarknad. Men att det rikstäckande snarare kan ses som en fördel, det ger 

Norrmejerier en chans att öka sin försäljning i södra Sverige men framför allt är det 

positivt ur den synvinkeln att det skapar ett starkare band mellan leverantör och kund. I 

en konkurrenspressad bransch är samarbeten som dessa av stort värde. Key account 

manager understryker att genom att faktiskt tillverka åt kund blir Norrmejerier en mycket 

viktig samarbetspartner.   

 

När begreppet kund har diskuterats under intervjuerna är det inte bara externa kunder som 

kommit på tal, det diskuteras även kring interna kunder. Enligt planeringschefen kan 

produktionsavdelningen ses som en intern kund till planeringsavdelningen, det är 

planeringens roll att beakta produktionskostnader i förhållande till servicegrad. Brand 

manager diskuterar huruvida Norrmejeriers ägare, mjölkbönderna, är både leverantör och 

intern kund. De levererar och säljer mjölken till mejeriet och förväntar sig att mejeriet 

förvaltar råvaran på ett så lönsamt och kvalitetsmässigt sätt som möjligt. För att generera 

högsta möjliga avkastning tillbaka till bönderna. 
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5.3.1 Värdeerbjudande 

I inledningen nämns att Norrmejerier äger det lokala transportbolaget Lincargo. Med 

Lincargo kan Norrmejerier höja servicen genom att erbjuda mer frekventa och pålitliga 

leveranser lokalt och i Norrlands inland. Något som enligt planeringschefen inte hade 

varit möjligt i samma utsträckning om de hade använt sig av ett externt transportbolag. 

Att kunderna kan få mer frekventa leveranser är så klart något de värdesätter, samtidigt 

som det gör Norrmejerier mer konkurrenskraftigt då konkurrenterna inte kan erbjuda ett 

liknande leveransintervall. Planeringschefen berättar att även om Norrmejerier skulle 

minska sina leveranser till Norrlands inland skulle de fortfarande vara “bäst i klassen” i 

detta område. Att hålla en hög servicegrad även på riksnivå är enligt hen så klart en viktig 

del i Norrmejeriers arbete mot att skapa värde för kund. Det görs genom att i möjligaste 

grad leverera rätt mängd i rätt tid.   

 

Enligt key account manager spelar det ingen roll för de stora centrala distributörerna om 

det är Arlas eller Norrmejeriers produkter som står i mejerikylen, på det viset blir det mer 

viktigt vad konsumenterna önskar eftersom konsumenternas önskemål är det som styr 

kunden. Respondenterna upplever den lokalpatriotiska andan hos konsumenterna inom 

det egna området som stark. Produktionsledaren trycker på att utöver utbudet av 

välsmakande produkter av hög kvalité har Norrmejerier en stark lokalförankring och 

värnar om de Norrländska bönderna och en levande landsbygd. Samtliga respondenter 

säger att den lokala förankringen och värnandet om Norrland skapar värde för kund. 

Enligt Brand manager och planeringschef har Norrmejerier byggt ett förtroendekapital 

hos konsumenterna som gjort att de upplevs som trovärdiga när det gäller att erbjuda en 

lokal produkt och ta ansvar för Norrland. Key account manager säger att många känner 

tillhörighet till företaget efter att Norrmejerier under lång tid byggt upp en stark relation 

med konsumenterna.  

 

För Norrmejeriers primära kunder, distributörerna, är priset på produkten sekundärt enligt 

key account manager. Värdeerbjudandet ligger i att kunna erbjuda en lönsam produkt som 

det går att sälja mycket av. Key account manager förklarar att för kunden är det viktigt 

att leverantören kan erbjuda aktivitetsstöd och att det finns resurser att lägga på att erbjuda 

rabatter och att marknadsföra sina produkter och sina varumärken för att öka 

försäljningen.  

”Det spelar roll faktiskt att sätta rabatter till konsumenten och sätta rabatter ut 
mot butik och ha säljare som är ute och påverkar. För det är otroligt stor 
skillnad [mot att inte göra aktiviteter] på vad butikerna köper in, vilka volymer 
de köper in och vad konsumenten också köper.”  

Key account manager 

Marknadsföringen behövs för att skapa efterfrågan på marknaden, genom 

marknadsföring får konsumenten upp ögonen för produkten. De stora kedjorna har tre 

fönster per år då nya mejeriprodukter får lanseras, vecka 5, 20 och 38. Brand manager 

berättar att kampanjarbetet blir som regel mest intensivt under dessa lanseringsperioder 

för att kommunicera nylanseringarna till konsument. Kampanjerna tas fram av 

Norrmejeriers marknadsavdelning och “jobbas in” i butik av respektive utesäljare för 

respektive område. Norrmejerier lämnar över kampanjmaterial till kunden i form av 

skyltar och rabattkuponger som de kan dela ut till konsumenterna. Norrmejerier jobbar 

mycket med marknadsföring och aktivitetsstöd för att promota sina varumärken och 

informera om både nylanserade och etablerade produkter, något som skapar värde för 
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kund då det ökar försäljningen och medvetenheten kring Norrmejeriers produkter hos 

konsumenten. Utöver marknadsföring och lönsamma produkter är det enligt 

planeringschefen nästintill ett krav från vissa kunder att leverantörens affärssystem kan 

hantera kundens ordersystem med elektroniska kundorder. 

5.4 Logistiksystemet 

Norrmejeriers logistiksystem börjar vid mottagning av råvaran och slutar vid leverans till 

distributörer. De huvudsakliga arbetsprocesserna inom logistiksystemet har blivit 

förenklade i Figur 7 nedan. Inom logistiksystemet grupperas produkterna bland det egna 

lokala varumärket som distribueras inom Norrland och de rikstäckande produktgrupperna 

som distribueras inom hela Sverige. Det första steget i Norrmejeriers logistiksystem är 

deras råvaruplanering, där produkter som förbrukar en större volym råvara planeras 

långsiktigt utanför affärssystemet och produkter som förbrukar en lägre volym råvara 

planeras dagligen på artikelnivå med systemstöd av affärssystemet. 

 

 
Figur 7: Logistiksystemet inom Norrmejerier (egen illustration) 

Utveckling och framtagning av nya produkter kopplas mot logistiksystemet via 

råvaruplaneringen. Brand manager beskriver verksamhetsplanerarens roll som en viktig 

länk för marknadsavdelningen, där verksamhetsplaneraren i ett tidigt stadie tittar på om 

nya produkter passar in i planeringen av produktionen och om produktidén är lönsam att 

satsa på utifrån täckningsbidrag och råvarunyttan. Vidare beskriver brand manager att 

operationella faktorer som påverkar huruvida den nya produkten kan produceras drivs via 

en projektledare på marknadsavdelningen som kollaborerar med samtliga berörda 

avdelningar.  

 

Utvärderingen av befintliga produkter kopplas mot den dagliga planeringen. Key account 

manager beskriver hur säljavdelningen internt följer upp försäljningen av befintliga 

produkter och hur de får tidig feedback från produktionsplaneringen om produkter som 

tappar i försäljning och ökar i produktionskostnader.  

 

Produktionen styrs långsiktigt och övergripande av en produktmix, vilket utvecklas nedan 

i Avsnitt 5.4.1. Produktionen styrs kortsiktigt utefter en produktionsplanering som baseras 

på artikelnivå, försäljningshistorik och daglig efterfrågan, vilket utvecklas i Avsnitt 5.4.3. 
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5.4.1 Råvaran & råvaruplanering 

Norrmejerier åtar sig att förädla all mjölk från dess medlemmar och ägare, denna unika 

råvarusituation skiljer mejeriföretagen från andra producerande företag och branscher. 

Råvaran levereras till mejerierna i Umeå, Luleå och Burträsk dagligen. 

Verksamhetsplaneraren förklarar att vid inleverans vägs mjölken och volymerna som 

levereras fluktuerar dagligen och säsongsvis. Likaså fluktuerar fetthalten på mjölken 

säsongsvis. Hen berättar att historiskt är volymerna av råvaran som högst under våren och 

som lägst under hösten. Fetthalten brukar vara som lägst vid sommar och höst. Detta 

skapar utmaningar i planeringen av produktionen, då volym och fetthalt båda är 

avgörande för vilken mix av produkter som kan framställas och hur stora volymer som 

mejeriföreningen kan binda sig att producera i säljavtal och kontrakt.  

”Vi har en liten grupp som har ett månadsmöte som tittar på mjölken, på 
mjölkplaneringen, hur mycket mjölk som kommer in. Och det är nästan det 
som är svårast att följa upp, om leverantörer minskar, ökar, eller slutar. Men 
då har vi medling där, vi har chefen för inhämtning som kan få lite skvaller på 
gårdsnivå, som säger att nu kommer vi att minska det här. På det sätter så 
försöker vi hitta en prognos på framtida mjölkinvägning.”  

Verksamhetsplanerare 

Verksamhetsplaneraren fortsätter förklara att fetthalten begränsar produktionen i vilka 

typer av produkter som kan framställas. Skall feta produkter framställas, måste dessa 

kompletteras med en viss andel magrare produkter. Vilka typer av produkter som kan 

kombineras i en passande produktmix är dock komplext och räknas fram av 

verksamhetsplaneraren och en kalkylgrupp som har expertis inom området. 

Utbetalningarna till bönderna för råvaran delas upp i två kategorier, proteinhalt och 

fetthalt, där proteinet kan omvandlas till skummjölk i kalkyler. Utbetalningarna, även 

kallat avräkningspriset bestäms av Norrmejerier baserat på tidigare försäljning, där högre 

avkastning på råvaran genererar ett högre avräkningspris till bönderna.  

“Det som skiljer oss mot ett vanligt företag ... är att det här är ett slutet system, 
det finns bara två sätt för pengarna att tas ut härifrån, det ena är via 
avräkningspriset och det andra via investeringar” 

Verksamhetsplanerare  

Norrmejeriers supply chain delas upp i en långsiktig råvaruplanering och daglig 

produktionsplanering. Verksamhetsplaneraren förklarar att långsiktigt planeras 

produktgrupper som tar stora volymer av råvara, exempelvis ystning av ost, framställning 

av matfett, legotillverkning och mjölkpulver. Den långsiktiga planeringen tar 

huvudsakligen tre parametrar i beaktning, volymerna på råvaran vid invägning, 

försäljningsvolymer av framförallt de större produktgrupperna och en löpande 

omvärldsanalys. Råvaruplaneringen kan inte analysera enstaka artiklar och utvärdera 

deras lönsamhet var för sig, då olika typer av produkter förbrukar olika volymer av 

skummjölk och fett. Detta innebär att den långsiktiga planeringen fokuserar på att hitta 

de mest lönsamma produktmixerna före enstaka lönsamma produkter. 

Verksamhetsplanerare förklarar  att detta skapar ett unikt ställningstagande mot 

efterfrågan, där organisationen ibland inte kan tillgodose kunden med de produkter som 

efterfrågas utan måste tänka på sin egen produktmix. Det handlar om att se på vad som 

är hållbart och lönsamt för företaget i kombination med vad som efterfrågas på 

marknaden. Brand manager svarar först på frågan om hur råvarusituationen påverkar 

deras arbete med att det inte påverkar arbetet på marknadsavdelningen märkvärt. Men 
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fortsätter sedan att berätta hur brist på ekologisk mjölk hindrar dem från att ta fram fler 

ekologiska produkter och hur fett-bristen ibland kan vara begränsande i framtagandet av 

nya produkter.  

”Det där är inte så jättelätt, att styra konsumenterna vad dom önskar för typ 
av produkter, alltså om dom bara önskade att köpa produkter med låg fetthalt 
tex då skulle det vara jättebra för oss för då kan vi göra mycket mer och andra 
produkter också men idag så är det ju, det ska ju helst va äkta vara, det ska 
vara fettrika produkter, våra kunder som då önskar ha ett EMV [egna 
märkesvaror] tex dom önskar ha matfett då är det mkt fett och då kan vi 
kanske inte göra åt alla kunder som önskar. Därför att då kan vi inte tillverka 
våra egna saker, då måste vi ta bort något ur vårat eget och om dom önskar 
andra typer av produkter som det är hög fetthalt på då sitter vi där …. Då 
hamnar man i ett dilemma att vi inte kan styra det där riktigt, och det måste 
man ju då spela med för att klara vår egen produktion helt enkelt så att det 
där är ju ett pussel hela tiden.”  

Key account manager 

“Om vi till exempel säger att vi helst gärna vill sälja mer smör och det betyder 
att vi kommer få slut på fett, då måste man fundera, vill vi sälja smör så mycket 
att vi accepterar att vi gör [skummjölks]pulver av resten [av mjölken], kommer 
bonden tjäna eller förlora på det? Och helt plötsligt kanske det slutar med att 
vi kanske, enligt täckningsbidrag, producerar den näst bästa produkten, att 
produktmixen blir bäst, vi slipper göra [skummjölks]pulver till exempel.”
                

Verksamhetsplanerare 

Legotillverkning har historiskt varit tabubelagt inom organisationen, dock innebär 

legotillverkning kontrakt på stora volymer mjölk, där det kan avlasta mejeriet i att förädla 

och få avkastning på mjölkråvaran. Key account manager påpekar att just legotillverkning 

är något Norrmejeriers kunder efterfrågar och därmed något som behöver erbjudas. 

Dessutom innebär legotillverkning att Norrmejerier kan bygga starkare band med sina 

kunder när de tillverkar åt dem, de binder då affärsrelationer bortom ett producent-kund-

förhållande, då de blir en viktig samarbetspartner. 

“Mjölken kommer in oavsett om vi säljer eller inte säljer [på legotillverkning] 
… då kan det vara lika bra att vi tillverkar det åt dessa kunder istället för att 
någon annan gör det. [Produkterna] kommer ändå ut på marknaden.” 

Key Account Manager 

Beslut rörande legotillverkning och produktion på kontrakt fattas på en strategisk nivå 

berättar verksamhetsplaneraren. Att binda upp sig på fler avtal minskar den tillgängliga 

mjölkmängden som mejeriet kan utnyttja för att ta fram egna produkter förklarar 

verksamhetsplaneraren och visar oss ett diagram över råvaruinvägning på årsbasis. Hen 

understryker att samtidigt innebär fler avtal att verksamheten kan operera mer stabilt. 

Problem kan uppstå då andelen avtal växer till en hög nivå i kombination med att volymen 

råvara minskar. Verksamhetsplaneraren berättar att då avtalen oftast rör konstanta 

volymer över året innebär detta att volymen mjölk som binds upp genom avtal aldrig kan 

överstiga den minsta invägda mängd råvara. Som vanligtvis förekommer under hösten 

(se Figur 8). På samma sätt finns det både för- och nackdelar prismässigt med att binda 

upp sig långsiktigt beroende på om de rörliga priserna på marknaden går upp eller ned 

under kontraktsperioden. Den tillgängliga råvaran som finns kvar efter den 

kontraktsbundna volymen fördelas inom mejeriet för produktionen som planeras 

dagligen. Verksamhetsplaneraren benämner denna volym som mini/maxi-volym. När den 
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dagliga produktionen har planerats fördelas slutligen den sista råvaran som är över från 

mini/maxi volymen av verksamhetsplaneraren, till extra produktion av matfett, ost 

och/eller skummjölkspulver (se Figur 7). 

 

 
Figur 8: Råvaruinvägning på årsbasis (egen illustration) 

Daglig planering innefattar produktgrupper som tar cirka hälften av råvaran, exempelvis 

yoghurt, fil och mjölk. Inom den långsiktiga planeringen är det viktigt att produktmixen 

optimeras så att all råvara kan förädlas på ett lönsamt sätt. Produktrådet på Norrmejerier 

ansvarar för att avgöra huruvida en ny produkt kan involveras i produktmixen och en 

kalkylgrupp genomför kostnadskalkyler för nya produkter. Där en minimibatch sätts för 

varje produkt. Vid produktion är den uträknade volymen för en minimibatch 

smärtgränsen för hur mycket svinn produkten tål för att fortfarande vara lönsam. Om 

produkten ständigt ligger på gränsen måste sälj- och marknadsföringsinsatser genomföras 

för att höja volymerna, alternativt måste artikeln läggas ned och ersättas. 

Verksamhetsplaneraren förklarar att Norrmejeriers åtagande att förädla all mjölk innebär 

i längden ett driv mot att utveckla nya produkter och vidareutveckla befintliga 

varumärken. För att hålla försäljningsvolymer stabila och möta trender på marknaden och 

efterfrågan. Hen fortsätter prata om att det övergripande målet är att hitta en lönsam 

produktmix utifrån tillgänglig råvara och efterfrågan. Att hitta en balans mellan råvara 

och efterfrågan innebär i sig stora utmaningar. Verksamhetsplaneraren förklarar att 

råvaran kan under några månader fluktuera och vända från ett överskott till en brist eller 

vice versa. Att få balansgång i produktmixen beskrivs som ett “evigt krig” av prognos- och 

planeringssamordnaren, då produktportföljen är under ständig förändring både i utbud 

samt i efterfrågade volymer. 

5.4.2 Utveckling av nya produkter 

Brand managager beskriver att utveckling av nya produkter baseras på köpbeteenden och 

behov hos Norrmejeriers konsumenter där marknadsavdelningens fokus ligger på att 
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identifiera vad konsumenten efterfrågar. Olika trender identifieras genom 

omvärldsspaning som utförs av en marknadsanalytiker. Informationen som 

marknadsanalytikern samlar in används sedan tillsammans med marknadsavdelningens 

övriga omvärldsbevakning, konkurrentbevakning och identifierat konsumentbeteende. 

Brand manager förklarar vidare hur marknadsavdelningen kommunicerar internt med 

kundtjänst och säljavdelningen.  

”Sälj har örat mot marknaden ’där ute’ … vi hör från kundtjänst, eller forum 
då, och från säljarna också. Dom feedar ju in när dom hör någonting, vi 
försöker ju lyssna på det, så gott vi kan då.”  

Brand manager 

Säljavdelningen får ibland information från kund gällande konsumenternas önskningar. 

Key account manager önskar att kommunikationen med kund kring konsumenternas 

önskningar var bättre och mer utvecklad än vad den är idag.   

 

När en ny produkt utvecklas utvärderas den genom ett internt projektarbete. Brand 

manager förklarar att marknadsavdelningen agerar som beställare för en ny produkt till 

en projektledare som driver produktutvecklingen internt inom företaget och samarbetar 

med berörda avdelningar. Produktionsansvarig och verksamhetsplaneraren förklarar att 

inom projektgruppen utvärderar produktionen eventuella begränsningar i utrustning och 

verksamhetsplaneraren utvärderar möjligheter att ta fram produkten utifrån produktmixen 

samt räknar på minimibatch utifrån produktionskostnader tillsammans med 

kalkylgruppen. Brand manager förklarar att parallellt med att produkten drivs i 

projektform så resonerar marknadsavdelningen med säljavdelningen kring 

förutsättningarna att få in den nya produkten hos kunderna. Exempelvis resonerar de 

kring prisnivån och konkurrenssituationen. Vidare förklarar hen att när den nya produkten 

drivits igenom projektarbetet presenteras den för ett sista beslutande organ, produktrådet. 

Produktrådet beslutar om produkten ska gå till genomförande eller inte. 

Verksamhetsplaneraren förklarar att inom produktrådet så tas en “skarp kalkyl” fram på 

produktionskostnader, täckningsbidrag och andra faktorer som beslutsunderlag för om 

produktidén är värd att satsa på. Vidare förklarar hen att produktrådet består av cheferna 

för marknad-, Forskning och Utveckling-, sälj-, logistik-, produktionsavdelningen, VD 

och verksamhetsplaneraren. Prognos- och planerings-samordnaren beskriver även 

uppstartsmöten, som hålls innan den nya produkten skall lanseras. Där samtliga 

avdelningar och parter som är berörda av den nya produkten bjuds in, för att få feedback 

och lämna sina synpunkter gällande produktidén och lanseringen. 

 

Brand manager förklarar att om produkten får grönt ljus i produktrådet, den uppfyller 

täckningsbidragskraven och är en lönsam produkt, den passar in i produktmixen och den 

är kapacitetsmässigt möjlig att tillverka. Då kan marknad fortsätta sitt arbete. Vidare 

förklarar brand managager hur marknadsavdelningen då bearbetar reklam och 

kampanjmaterial och överlämnar dessa till säljavdelningen som jobbar direkt mot kund 

för att sälja in produkten. En delad uppfattning från både key account manager och 

planeringschefen är att Norrmejerier sällan är först med att starta trender, utan ofta är tvåa 

eller trea med att lansera på marknaden.  

”Vi har alltid sagt att vi är alltid väldigt sent ute vi är tvåa, trea kanske ibland 
när de gäller trender osv.”  

Key account manager 
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”Kan väl känna att vi tidigare inte riktigt legat i den framkant som vi skulle 
behöva det har kommit ut någon konkurrent och då har vi varit lite tvåa på 
bollen. Dock är det heller inte helt lätt att vara den första på marknaden.”  

Planeringschef  

Att vara först ut möjliggör att etablera produkten eller varumärket tidigt för konsumenten 

och ta plats i butikerna. Dock finns det även kostnader associerade med att vara först. 

Exempelvis att marknadsföra och övertyga kunder om att satsa på den nya produkten. 

Planeringschefen beskriver ett exempel där Norrmejerier varit först ut på marknaden med 

en ny typ av produkt, men då haft problem med att “få konsumenterna att få upp ögonen för 

[produkten]”. Att i stället lansera efter andra innebär svårigheter att bryta sig in bland redan 

etablerade produkter och att synas, den stora utmaningen beskrivs av planeringschefen 

som “att vara rätt i tid”.  

 

Key account manager förklarar att vid lansering av nya produkter så tar säljavdelningen 

fram en prognos på vilka volymer som väntas säljas för den nya produkten. Vidare 

förklarar hen att prognostisering som säljavdelningen tar fram varierar i kvalité beroende 

på om det exempelvis gäller en produkt där tidigare säljdata finns tillgänglig, eller där en 

liknande artikel med säljdata finns tillgänglig. För specifikt nya artiklar blir det svårt att 

bedöma en försäljningsvolym, där beskriver key account manager prognostiseringen som 

“ett antagande”, då säljavdelningen på förhand inte vet vilka distributörer som kommer att 

ta in produkten i sitt sortiment. Planeringschefen och prognos- och 

planeringssamordnaren beskriver båda hur logistik- och planeringsavdelningen har 

uttryckt ett behov av att bli involverade i produktutvecklingen tidigare, för att vara till 

stöd i prognostisering av försäljningsvolymer för nya produkter. Där de båda upplever att 

volymbedömningarna för nya produkter ofta är högre än utfallet och eftersträvar 

förbättringar. Vid prognosgruppsmötet där vi var med och observerade diskuterades 

volymbedömningar för lanseringar av nya produkter mellan planeringschefen och key 

account manager. Planeringschefen menade att  

“Det vore bättre om vi [vid vår volymbedömning] gissar för högt och för lågt 
ibland, snarare än att vi alltid gissar för högt. Det är inte lätt att göra 
volymbedömningar för nya produkter. Vi kommer aldrig gissa helt rätt, men 
vill hamna i ett läge där vi ibland gissar för högt, och ibland för lågt. Metoderna 
för detta är något som ständigt behöver utvecklas.”  

Planeringschef  

Key account manager höll med om att “vi är ofta för optimistiska på sälj”. Båda parter såg det 

som problematiskt när volymbedömningen ligger nära minmibatchnivån, då detta innebär 

att den nya produkten direkt från lansering kan hamna i ett läge där den måste utvärderas 

lönsamhetsmässigt. Key account manager menade att säljavdelningen “vill tro på” den nya 

artikeln, och ge den en chans. Under intervjun med verksamhetsplaneraren diskuterades 

även problematiken i att vissa nya produkter vid lansering prognostiseras nära 

minmibatchnivån. Hen håller med key account manager och menar att 

försäljningsvolymerna är “svåra att lista ut i förväg”. Verksamhetsplaneraren påpekar att 

vissa nya artiklar som har volymbedömningar nära minmibatchnivån direkt hamnar på en 

bevakningslista och följs upp löpande i prognosgruppen. Vidare förklarar 

verksamhetsplaneraren att lanseringar av nya produkter inte alltid måste gå bra, utan att 

detta är en del av hur Norrmejerier jobbar och tar beräknade risker. 
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“Nu på slutet har det hänt oftare att produkter har gått till genomförande, för 
att… med dom volymer som vi räknat med så blir [produkten] lönsam, sedan 
så har den i verkligen haft problem med att uppnå dom volymerna. Samtidigt 
är det så vi har valt att jobba också, att skicka upp ballonger. Om vi skickar 
upp 10 ballonger och 2 stycken faller ned, då är det bra. Skickar vi upp 10 
ballonger och 9 faller ned, då gör vi någonting fel. Det gäller att ta risker, men 
inte för stora risker.”  

Verksamhetsplanerare 

En viktig aspekt att ha i åtanke vid utveckling av nya produkter är stordriftsfördelarna i 

produktionen. Att produkten som utvecklas lyckas komma upp i lönsamma volymer är 

viktigt för att den ska få finnas kvar i produktutbudet.  

Dom produkter som inte lyckats nu på sistone har inte fallit på priset, utan 
dom har fallit på volymerna. Det här är en bransch där det finns 
stordriftsfördelar, när volymerna börjar gå ned så ökar svinnet per 
produktionstillfälle, både i produktion, lager och hela kedjan. Vid mindre 
volymer så blir det jobbigare att ha en lönsam produkt. 

Verksamhetsplanerare 

Kunder har även inflytande i lanseringar av nya produkter, key account manager ser på 

kunderna som “den första barriären” då det gäller att få kunderna att ta in produkterna i sitt 

produktutbud. För att sedan sälja produkten till konsumenten. Kunderna inom 

livsmedelsbranschen är stora och få till antalet, det är därför viktigt att de stora kunderna 

tar in de nya produkterna för att Norrmejerier skall kunna nå ut till en stor del 

konsumenter. För att de ska kunna producera större volymer och uppnå en lönsamhet i 

produktionen. Brand manager förklarar att inom livsmedelsbranschen finns redan 

förutbestämda lanseringsperioder på året. Mejeribranschen lanserar nya produkter tre 

gånger om året. Detta innebär att flera liknande produkter från olika konkurrenter lanseras 

under samma perioder. Key account manager förklarar att den första barriären bearbetas 

genom säljavdelningen som promotar och pitchar produkten till kunderna. Konsumenten 

som beskrivs som “den andra barriären” av key account manager, bearbetas genom 

marknadskampanjer och aktiviteter. Alla produkter följs sedan upp löpande efter sina 

lanseringar genom bevakningar av bland annat försäljningssiffror och 

produktionskostnader. 

 

Verksamhetsplaneraren förklarar att mejeriföreningens uppdrag att förädla böndernas 

råvara på bästa sätt innebär ett driv mot att förbättra produktutbudet. Åtagandet är att 

förädla all råvara och att göra detta till bästa möjliga pris till bonden. Teoretiskt kan alltid 

priset höjas genom att ersätta produkter med alternativ som skapar bättre avräkningspris 

till bönderna. Det är motorn inom mejeriets slutna system, att hitta produkter som är ett 

bättre alternativ. Paralleller kan dras till begreppet alternativkostnad, som är en 

ekonomisk term för att jämföra flera alternativ vid optimering. Fallföretagets hantering 

av produktmixen och produktutvecklingen tar sin rot i alternativkostnaden snarare än i 

finansiella nyckeltal. Detta exemplifieras i Bilaga 2 med en fiktiv artikel och en fiktiv 

befintlig produktmix. För att visa vilka variabler som spelar in vid beslut. 

5.4.3 Daglig planering av produktion 

Den dagliga planeringen (se Figur 7) som omfattar alla produkter bortsett från ost, matfett 

och mjölkpulver påverkas generellt inte av råvaruproblematiken. Verksamhetsplaneraren 

förklarar att produktionsplanerarna och produktionen i regel får de volymer råvara de 



49 

 

beställer tilldelade för produktion. Förutsatt att dessa volymer är inom “mini/maxi” (se 

Figur 8). Prognos- och planeringssamordnaren förklarar att produktionsvolymerna 

däremot måste vara fastställda två dagar innan produktionsdagen. För att den 

inkommande råvaran skall kunna fördelas. Vidare förklarar hen att produktionen sker 

utefter förutbestämda produktionsdagar, där artiklar som säljer i högre volymer i regel 

produceras flera dagar i veckan och artiklar med lägre säljvolym vanligtvis produceras en 

eller två dagar i veckan. Vilka artiklar som skall produceras under vilka dagar bestäms 

gemensamt mellan sälj, produktionsplaneringen, och produktion. Kundens önskemål om 

inleveransdagar, framstämpling på hållbarhetsdatum och ledtider påverkar 

schemaläggningen av produktionsdagar tillsammans med produktionskostnader och 

flödeshanteringen. Produktionsledaren förklarar att beräkningar om ledig kapacitet 

innebär att produktionen måste manuellt räkna och laborera med vilka artiklar som kan 

köras tillsammans. Eftersom de saknar systemstöd för att identifiera ledig kapacitet. 

Vidare förklarar hen att vilka artiklar som passar att köra ihop med varandra utifrån ett 

effektivitets- och flödesperspektiv inte är självklart eller linjärt. Utan något som 

medarbetarna bygger kunskap och en känsla för “genom erfarenhet”. Produktionens 

kapacitet- och beläggningsplanering diskuteras vidare i Avsnitt 5.5. 

“I olika lägen med tjockare eller tunnare produkter kan man köra på ett visst 
sätt, och ibland inte på samma sätt.”  

Produktionsledare 

Prognos- och planeringssamordnaren förklarar att all planering styrs på artikelnivå i 

Norrmejeriers affärssystem. Artiklarna hanteras utefter deras beställningsbara tidpunkt i 

systemet. Vidare förklarar hen att affärssystemet har blivit anpassat från dagsnivå till att 

kunna hantera artiklarna på timnivå. Eftersom färskvaror kräver en mer exakt lagerföring 

och lageromsättning. Affärssystemet uppskattar vilken tid en artikel är beställningsbar 

utefter den rapporterade produktionstiden och förutbestämda uppsatta parametrar, 

exempelvis karenstiden. Om en kundorder har plocktid efter den beställningsbara 

tidpunkten godkänns den av systemet, om en kundorder har plocktid innan den 

beställningsbara tidpunkten makuleras den orderraden och kunden informeras om att 

varan är slut. Prognos- och planeringssamordnaren förklarar att den dagliga planeringen 

av produktion utgår från ett prognosverktyg i affärssystemet. Prognosverktyget 

uppskattar framtida försäljning baserat på Norrmejeriers försäljningshistorik samt 

manuellt inlagda volymuppskattningar för kampanjer och nylanseringar. De manuella 

uppskattningarna baseras på prognostiseringar från säljavdelningen. Prognosverktyget 

uppskattar de framtida försäljningsvolymerna genom att kombinera 

försäljningshistoriken med analys av nuvarande försäljningstrender. Planeringschefen 

berättar att prognossystemets utfall mot verklig efterfrågan följs upp och förbättras 

dagligen av planeringsavdelningen, för att snabbt förbättra systemet samt korrigera 

avvikelser och fel. 

 

Prognos- och planeringssamordnaren berättar att affärssystemet används för hantering av 

inkommande kundorders, det är kopplat mot automatiska ordersystem hos Norrmejeriers 

kunder, där orders kommer in elektroniskt i systemet och godkänns av 

produktionsplaneraren. Orders förs även in manuellt i affärssystemet för de kunder som 

saknar automatiska ordersystem och inte lägger sina orders via Norrmejeriers länkade 

webbportal. Automatiska orderbekräftelser skickas ut när en order blivit godkänd, där 

affärssystemet uppskattar om hela ordern kan levereras utefter registrerade 

produktionstider. Vidare förklarar hen att varorna distribueras genom organisationens två 
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flöden, det lokala flödet och det rikstäckande flödet. Där vissa artiklar enbart säljs lokalt 

och vissa artiklar säljs både lokalt och rikstäckande.  

”Norrmejeriers artiklar, dom säljs lokalt och hamnar i vårt kyllager här nere 
och säljs bara på lokalt område, som är numera från Jämtland/Ångermanland 
och upp. Och sen har vi våra riksvarumärken som är Verum och Fjällfil bland 
annat, dom säljer vi ju på riket. Så dom går både in i vårat lager och ut till 
distribution till grossister. Direkt för utlastning.”  

Prognos- och planeringssamordnare 

För varor som distribueras rikstäckande har distributörerna ett stort inflytande på 

prognostiseringen. Planeringschefen visade hur en förändring i ordervolym hos en större 

distributör kan påverka produktionsvolymen avsevärt jämfört flera mindre kunder på det 

lokala området (se Figur 9). Detta innebär att prognosverktyget inte klarar av att 

uppskatta försäljningsvolymerna för vissa rikstäckande produkter utan en hög felmarginal 

och högt säkerhetslager. 

 

 
Figur: Ordermönsters påverkan på prognostisering (egen illustration) 

Planeringschefen förklarar att produktionsplaneringen därmed har anpassats utefter 

distributörerna, de större orderläggarna. Jämfört med de lokala kunderna har 

distributörerna längre ledtider. De lägger sina orders innan produktionen har schemalagts 

och produktionen planeras utefter distributörernas inkommande order. På det viset kan 

produktionen tillverka den mängd som är beställd och distributörerna kan få så färska 

produkter som möjligt levererade. De lokala kunderna försörjs direkt från lager och 

prognostisering, detta innebär att de lokala kunderna har kortare ledtider, men kan ibland 

få något äldre produkter. 

 

Ordermönster 
(flera och små orderläggare) 

Hög stabilitet i prognostisering 

Låg stabilitet i prognostisering Ordermönster 
(få och stora orderläggare) 
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Planeringschefen berättar att en strävan vid planering av produktionen är att lagerhålla 

alla produkter så kort tid som möjligt. För att leverera så färska produkter som möjligt till 

kund. Även servicegraden följs som ett viktigt nyckeltal, där målet är en servicegrad på 

98,5%. Detta innebär att en balans måste hittas mellan genomförda leveranser och 

omsättning på lager. Vilket är särskilt utmanande i en bransch med artiklar som har kort 

hållbarhet. Vidare förklarar planeringschefen att leveranssäkerheten och kassationer i 

lager följs dagligen av produktionsplanerarna. Där eventuella brister eller kassationer 

utvärderas, för att förbättra rutiner och minimera framtida avvikelser. Produktionsledaren 

berättar att inom produktionen följs främst nyckeltal som berör effektivitet, kvalité och 

kostnader associerade med produktionen. Exempelvis bemanningen, kvalitén, 

produktionsutfallet jämförd beställd kvantitet och hur lång tid det tog att producera. 

5.4.4 Uppföljning  

Prognos- och planeringssamordnare förklarar att vanligtvis hämtar distributörerna sina 

varor själva från Norrmejeriers utlastningsyta medan varorna på det lokala området körs 

ut av Lincargo. Efter att varorna lämnat Norrmejerier har logistikavdelningen inte längre 

någon insyn i produkthanteringen. Den försäljning som produktionsplaneringen baserar 

sina prognoser på för den dagliga planeringen är vad Norrmejerier säljer till sina kunder 

berättar prognos- och planeringssamordnare. 

“Det som går in i vårt prognosverktyg, det är våran egen försäljning och det 
är vad vi säljer till grossist. Sen vet vi ju inte, egentligen där tar det stopp för 
oss, i våra system”  

Prognos- och planeringssamordnare 

Säljavdelningen har tillgång till distributörernas point of sale data (POS) berättar key 

account manager. Vilket innebär att de kan gå in och se kundernas kassaförsäljning, 

informationen är dock begränsad till försäljningen av Norrmejeriers egna varumärken. 

De kan därmed inte få information kring kassaförsäljningen över konkurrerande 

produkter och varumärken genom distributörernas POS. Key account manager berättar 

att Norrmejerier köper försäljningsstatistik från en extern leverantör. Med informationen 

från den externa leverantören kan de se statistik över hur försäljningen har gått både på 

sina egna produkter och konkurrerande produkter. Enligt key account manager kan de 

genom den datan få en överblick över vilket sortiment kunden har och hur mycket de 

säljer av Norrmejeriers produkter i förhållande till konkurrerande varumärken. POS datan 

används av planeringsavdelningen för uppskattning av merförsäljning vid kampanjer 

genom de prognoser sälj gör baserat på den information de har. Under 

prognosgruppsmötet var detta något som kommunicerades mellan säljavdelningen och 

planeringsavdelningen. Prognos- och planeringssamordnare berättar att informationen 

från POS datan  

“Framför allt [används] vid kampanjer, för att kunna bli bättre på att beräkna 
… hur mycket merförsäljning en kampanj kommer att ge, när vi lägger våra 
prognoser”.  

Prognos- och planeringssamordnare 

 

Vid vår observation under prognosgruppsmötet fick vi förklarat hur säljavdelningen 

hanterar och följer upp kampanjer hos kund. Vid kampanjer och aktiviteter ute i 

butik informerar key account managerna planeringsavdelningen om hur mycket kunden 

uppskattar att de kommer öka sin försäljning under den aktuella perioden. Den 
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uppskattade försäljningsökningen adderas till prognosen som prognos- och 

planeringssamordnare ansvarar över och som används som stöd vid den dagliga 

planeringen. En kundanalytiker följer sedan upp utfallet av aktiviteten eller kampanjen 

genom att samla in POS data och jämföra försäljningen under kampanjen mot ordinarie 

försäljning. Detta ger en uppföljning på kampanjens verkliga utfall. Under vår intervju 

förklarar planeringschefen att trots POS datan och den direkta informationen kring 

kundens egen uppfattning av den eventuella försäljningsökningen är det fortfarande 

osäkert för planeringen hur kampanjen kommer att slå mot Norrmejerier. Hen säger att 

när kampanjen kommer är kundens lagernivå väsentlig för om det kommer att bli en topp 

i Norrmejeriers produktion eller inte. Något som även prognos- och 

planeringssamordnaren pratar om under intervjun. Har kunden ett högt lagerläge kanske 

inte kampanjen blir särskilt märkbar, försäljningen hos Norrmejerier kan förbli relativt 

oförändrad. Om kunden istället har lågt lagerläge kan det komma att bli en jättetopp i 

produktionen. Vid vår observation under prognosgruppsmötet observerade vi en graf som 

prognos- och planeringssamordnaren visade över en distributörs beställningsmönster på 

en grupp färskvaror med något längre hållbarhet än exempelvis fil och yoghurt. Grafen 

visade att varugruppen följde ett tydligt beställningsintervall på artikelnivå. Under 

prognosgruppsmötet diskuterade medlemmarna att artiklarna skiljer sig åt i smaker och 

omsättning och borde ha olika beställningsintervaller. Prognos- och 

planeringssamordnaren kommenterade den framtagna datan i grafen med att “grossister 

sköter inköp på rutin, inte faktiskt försäljning”. Under samma observation fortsätter 

diskussionen kring problematiken med de svängande beställningsintervallen som skapar 

stora toppar och dalar i försäljningen av dessa produkter.  

“[En distributör] köper på sig 400 åt gången, men vi vet inte deras saldonivåer 
i lager. Försäljningen är troligen mer jämn”  

Planeringschef  

Under mötet kommer deltagarna överens om att säljavdelningen ska försöka ta fram mer 

långsiktiga prognoser baserat på kundens POS-data på specifikt de berörda artiklarna för 

att försöka samstämma lagernivåer med efterfrågan. För att slippa ha för mycket i lager 

vid ett beställningstillfälle och för lite vid nästa.  

 

Att inte ha insyn i distributörernas lager försvårar prognosarbetet och arbetet på 

planeringsavdelningen säger planeringschefen under vår intervju med hen. Prognos- och 

planeringssamordnaren förklarade under sin intervju att produktionsmängderna planeras 

alltid två dagar innan produktion och olika artiklar tillverkas vid olika många tillfällen i 

veckan. Har exempelvis planeringen garderat sig för att försäljningen kommer att öka vid 

en kampanj och beställt volymer utefter det, men kunden hade mycket i sitt lager finns 

chansen att Norrmejerier istället får för mycket i sitt eget lager. Vilket är problematiskt 

när det är färskvaror det handlar om som optimalt sett ska lagerhållas så kort tid som 

möjligt. Är det istället planerat en för liten mängd finns det chans att öka upp 

produktionen så länge mjölken inte hunnit bli fördelad mellan de olika 

produktionsavdelningarna. Är det inte möjligt att ändra i planeringen resulterar det i en 

brist ut till kund och kunden kan inte få mer av varan förrän vid nästa produktionstillfälle. 

Eftersom distributörerna, framför allt ICA och Coop, är så pass stora kunder påverkar 

deras beställningar i månt och mycket hela produktionen. Vissa artiklar i sortimentet är 

beroende av att till exempel ICA lägger en order vid varje produktionstillfälle. Om de inte 

gör det hamnar behövd mängd ofta under gränsen för vad en minimibatch får vara. 

Planeringschefen berättar att ett bot planeringen ser på detta är att minska antalet 

produktionstillfällen i veckan för artiklar som ofta hamnar nära gränsen. Effekten av att 
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skära ner på produktionstillfällen är att behovet per tillfälle blir större och man kan 

producera mera vid färre tillfällen, något som är kostnadseffektivt. Baksidan med det är 

att kunderna alltid efterfrågar ett så bra datum som möjligt på produkterna. Det vill säga 

att framstämplingen är så pass lång som möjligt. Planeringschefen fortsätter berätta att 

med fler produktionsdagar går det att erbjuda fler ordertillfällen, att kunden till exempel 

har möjlighet att få produkten två gånger i veckan istället för en.  Vilket minskar ledtiden 

för kunden och gör det enklare för dem att planera närmare den verkliga efterfrågan. De 

slipper lagerhålla större batcher och kan få bättre framstämpling på varorna. Vid 

framtagning och uppföljning av nya produkter är antalet produktionsdagar i veckan något 

som kan komma att diskuteras i relation till kundernas önskemål, mängd svinn i 

produktionen och produktens lönsamhet. 

 

Key account manager förklarar att även efter att varor blivit sålda till kund och lämnat 

Norrmejerier är säljavdelningen fortfarande aktiva med att arbeta med varorna ute hos 

kund. Det är inte kunden som utvecklar kampanjer och marknadsför Norrmejeriers 

produkter även om det är i deras butik produkten säljs. Den biten står Norrmejerier 

fortfarande för. Key account manager menar att ha “muskler” till att kunna marknadsföra 

sina produkter och att kunna erbjuda rabatter då och då är näst intill ett krav från 

kundernas sida. Det är ett ständigt pågående arbete att uppmärksamma både kund och 

konsument att de här artiklarna finns och tala om varför de bör köpa dem. I längden är 

det konsumenten som styr vad kunden köper in av Norrmejerier. Key account manager 

säger att det konsumenten efterfrågar är vad kunden vill köpa och sälja om det är en 

lönsam produkt. Key account manager berättar att på försäljningsavdelningen finns fyra 

stycken key account managers (KAM) som ansvarar för Norrmejeriers nyckelkunder, 

vilka är de stora distributörerna som agerar rikstäckande.  Varje KAM hanterar kontakten 

med sina kunder och sköter förhandlingen med sina kunder. Utöver KAM jobbar 

utesäljare med att befinna sig ute på fältet och besöka butiker och återförsäljare inom sin 

region. Key account manager och brand manager berättar att de introducerar aktuella 

marknadsföringskampanjer och rabatter ute i butik. Marknadsföringen av sina produkter 

och varumärken är alltså något Norrmejerier behåller kontrollen över även om varan 

redan är såld till kunden. Planeringschefen förklarar att något de inte kan kontrollera är 

hur kunden väljer att exponera eller placera produkterna i sin butik. Butikerna väljer ofta 

att dela upp produkter efter om de till exempel är laktosfria eller ekologiska. Oavsett om 

Norrmejerier önskar att ha produkter av samma varumärke placerade bredvid varandra.  

 

Brand manager berättar att vilken placering varan fått i hyllan hos kund är en punkt som 

följs upp. Hen förklarar att produkterna följs upp löpande från vecka till vecka för att se 

hur de utvecklas.  

“Sedan så har vi efter ett kampanjfönster en utvärdering tillsammans med sälj, 
då pratar vi om kampanjen, införsäljningen av produkten, vad har hänt 
egentligen? Varför har det gått bra? Varför har det gått dåligt? Så där har vi 
en utvärdering, där det handlar mycket om vi kom in på alla kedjorna, eller 
vilken placering vi fick i hyllan. … Sedan har vi andra forum, där vi tittar på 
alla produkterna och portföljen i lönsamhetsmöten. Där har vi möjlighet att 
titta på om vi har “svansar” som ligger och kostar oss pengar, till exempel om 
det är stort svinn på vissa produkter, att vi producerar mer än vad vi säljer i 
butik och måste kasta mycket. Då lägger vi ju ner dom i sådana fall. Det sker 
uppföljning i olika forum kan man säga”.  

Brand manager 
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Verksamhetsplaneraren förklarar att det är kalkylgruppen, vilken hen är en del av, som 

räknar på batchstorlekar i relation till mängden svinn som uppstår.  

“Om vi säger att vi har en artikel som behöver en batchstorlek på 1500 [liter] 
för att det inte ska börja bli svinn. Om man då räknar ut en årsvolym, och ser 
att den klarar 1500 [liter], den ligger på 1700 [liter] kanske. Då är det ju hur 
många tillverkningstillfällen i veckan som kommer i spel, för ofta kan det ju 
vara så att om det är 1500 [liter], och 3 gånger 500 [liter] så går det bra. Men, 
är det 1000, 300 och 200 [liter], då är det två gånger som man får svinn i 
veckan. Det där försöker vi titta på, men om ursprungstagandet på 
årsvolymen inte stämmer, eller om det svänger mycket mer under veckan, då 
är det något vi följer upp löpande. Då hamnar vi egentligen på en annan grupp 
som följer upp det, prognosgruppen.”  

Verksamhetsplanerare 

Verksamhetsplaneraren är även en del av prognosgruppen. Hen fortsätter berätta att det 

är svårt att lista ut i förväg vad batchvolymerna kommer att bli men är det en artikel som 

ligger på 1700 liter och gränsen, det vill säga minimibatchen, ligger på 1500 liter vet de 

redan från början att den artikeln kommer att ha det svårt. Verksamhetsplaneraren säger 

att det troligtvis är en artikel som kommer gå från lansering till bevakningslista på en 

gång. Hen berättar att det i sådana lägen ibland kan komma in synpunkter som att 

produkten är strategiskt viktig, men att det fortfarande är väldigt viktigt att den uppfyller 

volymkraven för att den ska kunna finnas kvar i produktutbudet. Precis som 

planeringschefen också beskrivit fortsätter verksamhetsplaneraren berätta att kunderna 

har inflytande över hur många produktionsdagar det blir i veckan av en specifik artikel. 

Den framtagna kalkylen kan vara beräknad på två produktionstillfällen i veckan men om 

inte alla distributörer godtar det utan en av dem vill ha tre produktionsdagar i veckan 

behöver hänsyn tas till vad det innebär att producera tre dagar i veckan i stället för två. 

Verksamhetsplaneraren berättar hur de då får väga risken för ökad mängd svinn mot att 

de tappar försäljningsvolym samt hur det påverkar relationen med kunden om de inte kan 

uppfylla önskan om tre produktionsdagar i veckan. Samtidigt poängterar 

verksamhetsplaneraren att om Norrmejerier på sin hemmamarknad har ett sämre 

tillverkningsdatum än t.ex. Arla så är det inte bra. En tredje produktionsdag får då istället 

ses som en extra kostnad, om produkten tål det.  

“Ibland går det inte att optimera ner till vad som är bäst för oss, utan vi måste 
ta hänsyn till hur konkurrensprodukten ser ut … vi ska alltid vara bäst på vår 
hemmamarknad, det är bara så.” 

Verksamhetsplanerare  

Verksamhetsplaneraren berättar att hen blir involverad tidigt i framtagandet av en ny 

produkt för att undvika att gå vidare med produkter som uppenbart inte kommer kunna 

gå igenom. 

“Om det nu går att se på ett tidigt stadium, det är inte alltid det går att göra 
det. Ofta vet inte F&U när de tar fram produkten vad den kommer att kosta, 
sälj har inte heller gjort en bedömning på vilken marknadsandel den kan 
tänkas ta, och så vidare. Det är en process i sig att lista ut ungefär hur lönsam 
produkten kommer bli. Men det skiljer sig väldigt mycket mellan om man ska 
lansera en mager eller fet produkt.”  

Verksamhetsplanerare 
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Vid framtagning och uppföljning av nya produkter är antalet produktionsdagar i veckan 

något som kan komma att diskuteras i relation till kundernas önskemål, mängd svinn i 

produktionen och produktens lönsamhet samt kundstrategiska fördelar med produkten. 

5.5 Systemstöd 

Det främsta systemstödet Norrmejerier har tillgängligt för att uppskatta och följa 

efterfrågan är via deras affärssystem. Prognos- och planeringssamordnaren förklarar att 

affärssystemet styrs utifrån artikelhantering och uppskattar ett behov till en 

beställningsbar tidpunkt. Med ett inbyggt prognostiseringsverktyg uppskattar 

affärssystemet för varje individuell artikel vilka volymer som behöver vara tillgängliga 

vid vilken dag för att klara framtida orders. Detta innebär att affärssystemet fungerar till 

stöd att uppskatta efterfrågan i den dagliga planeringen. Planeringschefen förklarar att all 

råvaruplanering sker utanför affärssystemet. Det är planeringsavdelningen, 

materialplanerare och kundcenter som troligen använder affärssystemet främst i sina 

dagliga rutiner. Verksamhetsplaneraren förklarar att affärssystemet inte har kapacitet att 

prognostisera eller beräkna optimal produktmix. Affärssystemet baserar sina prognoser 

på försäljningshistorik, men gällande produktmixen är det främst omvärldsfaktorer som 

påverkar vilken produktmix som är mest lönsam, exempelvis råvarupriser eller 

marknadstrender. 

“När vi pratar produktmix så är det väldigt långt borta att affärssystemet skall 
kunna säga vad som är bästa mix, för att då handlar det väldigt mycket om 
framtid. Och affärssystemets fokus ligger på nuläge och bakåt … [O]m vi tittar 
på mjölken till exempel, det går inte att säga att vi gjorde mycket 
skummjölkspulver i fjol, vi kommer att göra det i år också. Eller att vi gjorde 
det mycket nu dom tre senaste åren, för då har ju en av dom här 
grundparametrarna förändrats. Ändrat avräkningspris påverkar vilken 
produktmix som är mest lönsam, vilket i sin tur påverkar önskade volymer i 
framtiden. Och om man då inte upptäcker den förändringen framåt och tittar 
efter vad konsekvenserna är, så kan man inte heller styra om produktmixen. 
Det är den gamla klyschan att köra bil med backspegeln, det funkar så länge 
vägen är rak.”  

Verksamhetsplanerare 

Råvaruplaneringen som beräknas utanför systemet görs till viss del med stöd av 

affärssystemet försäljningshistorik, men måste även inkorporera en omvärldsbevakning, 

trendanalys och framtidsspaning. Verksamhetsplaneraren förklarar dock att de kalkyler 

som tas fram inom kalkylgruppen “hård-kodas” och lyfts sedan in i affärssystemet och blir 

sedan ett underlag som är tillgängligt för alla användare av affärssystemet. 

 

Affärssystemet kan hantera de produkter som nyttjar råvaran inom vad 

verksamhetsplaneraren kallar “mini/maxi-volymen” (se Figur 7), de artiklarna är inte lika 

påverkade av råvaru-hanteringen och optimal produktmix utan får mjölken tilldelad, 

hanteringen och planeringen av dessa produkter tillhör den dagliga planeringen (se Figur 

6). Verksamhetsplaneraren menar att förutsättningarna att planera produktionen för dessa 

artiklar blir väldigt likt andra producerande företag som inte behöver optimera 

råvarunyttjandet. 

“Prognosverktyget fungerar för alla artiklar där hänsyn inte behöver tas till 
mjölkråvaran,  det är en ganska stor andel som inte gör det. Men hamnar man 
i råvarubrist så tittar den per artikel och inte mix av artiklar. Där verkar gränsen 
finnas för vad affärssystemet kan uppnå för närvarande. Vi försökte även att 
lägga in mjölkmängder och allting, men skalar vi ned det på lägre nivå, så 
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måste vi titta på vilka volymer som är möjliga och vilka kunder som finns och 
hur ska det tillverkas. Då har vi fortfarande parametrar som inte finns där 
heller. Men om vi vet att en produkt tillverkas tex tre gånger i veckan och det 
inte finns någon begränsning på  råvara, då fungerar det alldeles ypperligt.”  

Verksamhetsplanerare 

Affärssystemet används även för att dela information mellan avdelningarna om 

exempelvis försäljningshistorik, kunder, produktionsutfall, prognosutfall, planerad 

produktion och produktionsdagar. Dock används denna information främst av individer 

med operativt inriktade befattningar. Key account manager och brand manager beskriver 

hur sälj- och marknadsavdelningarna sällan använder affärssystemet för att dela eller få 

tillgång till intern information. Informationsbyte sker istället främst genom e-post, 

telefonsamtal eller möten. Key account manager menar att det finns andra funktioner i 

företaget och inom säljavdelningen som arbetar inom affärssystemet, där deras uppgifter 

eller befattning passar strukturen inom affärssystemet bättre. Vidare förklarar hen att 

informationsflödet inom säljavdelningen inte passar in i hur affärssystemet är upplagt och 

förespråkar istället avdelningsöverskridande möten som prognosgruppen för att dela 

relevant information mellan avdelningarna. Produktionsledaren förklarar att 

produktionsavdelningen inte använder affärssystemet så mycket. Produktionsledaren 

använder själv affärssystemet för att få översikt på produktionsutfall, men att hen främst 

nyttjar intranätet för att dela och ta del av intern information och dokumentation. Vidare 

förklarar produktionsledaren att det saknas systemstöd för att identifiera ledig kapacitet 

eller beläggning på avdelningen, detta sköts främst genom erfarenhet på 

produktionsavdelningarna. 

“Maskinerna nere klarar en viss kapacitet, det är rena fakta på vad maskinen 
klarar. Indata där är produktbyten, att ladda sylt exempelvis. Det är den 
enklare biten, som vi har nedskriven. Det svåra är uppe här, då vissa 
produkter skall vara i tank 16 timmar och vissa produkter bara 20-30 minuter 
för att blanda klart. Där är det inte lika linjärt och självklart, utan det behövs 
mer erfarenhet.”  

Produktionsledare 

Vidare finns även ett extern lagerhanteringssystem som är kopplat mot affärssystemet, 

dock beskriver produktionsledaren och planeringschefen en problematik med att 

förpackningsmaterial inte lagerförs i lagerhanteringssystemet, utan enbart i 

affärssystemet. Produktionsledaren förespråkar att emballage- och förpackningsmaterial 

även skall lagerföras i lagerhanteringssystemet för att hålla koll på vilken lagerplats 

materialet står på. Den stora skillnaden mellan lagerhanteringssystemet är omfattning av 

information som finns i de båda, i affärssystemet kan man enbart se det totala lagersaldot 

på artikelnivå, ingen annan information finns tillgänglig. I lagerhanteringssystemet finns 

bland annat ID-nummer för varje pall, platsen dessa pallar är lagerförda, bäst-före datum 

på dessa pallar och mycket mer information. Produktionsledaren menar att 

lagerhanteringssystemet skulle ge produktionsavdelningen ett bättre system på att 

lagerföra förpackningsmaterialet och emballaget så att de kan hitta materialet enklare. 

Som det är nu kan materialet stå på olika platser, ibland över hela mejeriet. 
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6. Analys 

6.1 Introduktion 

Mejeriföreningarnas råvarusituation är fundamental i studien och utgör en stor del i 

resonemanget kring utmaningar och möjligheter med efterfrågestyrd logistik inom den 

svenska mejeribranschen. Hur råvarusituationen genomsyrar hela organisationen och 

påverkar strategiska beslut inom Norrmejerier blev än mer påtaglig i empirin. En 

ingående exemplifiering över hur råvaran hanteras finns som referens i Bilaga 2, vilket 

förtydligar det som presenterats i empirikapitlet. Vi inleder detta kapitel med en analys 

av hur råvarans beskaffenhet påverkar efterfrågestyrd logistik. Därefter analyserar vi 

flödeshanteringen inom fallföretaget, det tvärfunktionella arbetet, samarbeten med 

kunden och limiteringar i affärssystemet. 

6.2 Råvaruproblematiken 

Det är i den långsiktiga råvaruplaneringen som skillnaden mellan mejeribranschen och 

traditionella produktionsbranscher blir mest tydlig. Råvaran kan inte ökas eller minskas 

vid högre eller lägre efterfrågan. Det handlar därför om optimering av råvaran snarare än 

maximering av intäkter. Utan en variabel råvara blir mejeriet ett slutet ekonomiskt 

system, där deras utbud av produkter skall matchas mot efterfrågan. Denna balans skall 

uppnås genom en mix av produkter som nyttjar all råvara, är efterfrågad och som ger bäst 

avräkningspris till bonden. Att utveckla en ny lönsam och efterfrågad produkt räcker inte 

inom mejeribranschen. Den nya produkten tar av den tillgängliga volymen råvara och 

ersätter därför andra produkter (se Bilaga 2). Därför måste produkten generera ett bättre 

avräkningspris på råvaran än vad andra alternativ gör. 

 

Att binda upp råvaruvolymer under kontrakt beskrevs som ytterst strategiskt av 

verksamhetsplaneraren. Att binda upp en viss volym råvara för produktion kan vara 

fördelaktigt om världsmarknadspriset för den produkten är stabil eller går ned under 

kontraktsperioden. Om världsmarknadspriset istället går upp är kontrakten istället 

problematiska och ineffektiva. Att hitta rätt total nivå av råvara att binda upp i kontrakt 

är även det problematiskt. I och med att fetthalter och tillgänglig mängd råvara fluktuerar 

under året. Det innebär att mejeriföretagen måste uppskatta vad deras lägsta tillgängliga 

mängd råvara under året kommer vara. Mejeriföretagen behöver också uppskatta framtida 

världsmarknadspriser. För att undvika att binda upp sig på kontrakt och sedan inte ha 

möjlighet att leverera det som var avtalat. Eller binda upp sig på kontrakt som är 

ofördelaktiga ur ett lönsamhetsperspektiv. 

 

Vi anser att råvaruhanteringen inom mejeribranschen skiljer sig markant från andra 

tillverkande industrier som berörts i teorin. Mejeriföreningar arbetar med en fluktuerande 

mängd råvara som de inte kan styra över. De producerar färskvaror som medför 

limitationer i hur länge produkterna kan lagerhållas. Teorin berör producerande företag 

som inte behöver förhålla sig till samma typ av begränsande parametrar. 

Mejeribranschens förhållande till råvaran innebär att de måste arbeta proaktivt med 

marknadens efterfrågan på produkter, då de inte har möjlighet att variera sina inköp av 

råvara. För att hitta en balans mellan både utbud, kapacitet och efterfrågan. Teorierna 

inom efterfrågestyrd logistik säger att företag ska vända på sin supply chain och ha ett 

externt fokus (Christopher & Ryals, 2014; Madhani, 2015). Verksamheten ska utgå från 

efterfrågan och uppfylla kundernas behov. Inte tänka inom ramen för push och tillverka 
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en produkt utifrån råvaran och interna förutsättningar. Utifrån empirin tolkar vi det som 

att det finns vissa begränsningar inom fallföretaget i att helt vända på sin supply chain. 

Brand manager uttryckte att bristen på ekologisk råvara begränsar dem i att utveckla fler 

ekologiska produkter även om deras omvärldsspaning visar att det finns ett behov av det 

på marknaden. Key account manager beskriver hur kunderna efterfrågar feta produkter 

och vill betala för legotillverkning av exempelvis smör men att råvarans natur ibland 

förhindrar detta. Efterfrågan kan ibland inte bemötas på grund av att råvarupusslet inte 

går ihop. Madhani (2015, s. 11-12) poängterar att efterfrågestyrd logistik ligger som en 

brygga mellan utbud och efterfrågan. Till skillnad från teorierna push och pull som 

fokuserar på antingen intern- eller extern styrning menar Madhani (2015, s. 11-12) att 

efterfrågestyrd logistik ser till helheten. Teorierna inom efterfrågestyrd logistik bör enligt 

denna definition vara applicerbara inom mejeribranschen. Då det kombinerar externa 

faktorer som kundens efterfrågan med interna faktorer som tillgänglig råvara och 

kapacitet att producera. Detta är så klart svårare att genomföra i praktiken jämfört med i 

teorin. Respondenterna beskrev vissa scenarion där mycket tid och resurser spenderats i 

att ta fram nya produkter som efterfrågats. Först i ett senare skede visade det sig att dessa 

produkter inte passade in i organisationens produktmix och produktionskedja. Hur de 

externa marknadsföringselementen kan kombineras med de interna på bästa sätt finns det 

inte direkta råd eller rekommendationer för. Enligt forskare inom efterfrågestyrd logistik 

är innovationer av logistiksystemet lösningen (Christopher & Ryals, 2014; Hilletoft et al., 

2009; Madhani, 2015; Treville, et al., 2004; Walters, 2008). Forskare förespråkar att 

organisationerna experimenterar med att samarbeta internt och externt i ett tidigare skede, 

för att förbättra arbetsprocesser och logistiksystemet. Det finns ingen given struktur eller 

mall att följa. Utan det gäller att applicera individanpassade lösningar som inkorporerar 

både ett internt och externt fokus. För att detta samarbete skall fungera inom 

organisationen tolkar vi att en intern förståelse för råvaruhanteringen är en förutsättning, 

likaså en förståelse för arbetet som riktar sig utåt mot kunden. 

6.2.1 Intern förståelse för råvaruhanteringen 

Hur råvaran påverkar avdelningarna på fallföretaget skiljer sig. Gemensamt för alla 

respondenter var att de uttryckte råvaruhanteringen som komplex och svår att förstå. Alla 

respondenter poängterade att råvarans natur påverkar deras arbete och är viktig att ha i 

åtanke för flera beslut de skall ta på respektive avdelning. Dessa beslut togs ofta i samråd 

med verksamhetsplaneraren. Forskare inom efterfrågestyrd logistik förespråkar flexibla 

logistiksystem, som kan hantera förändringar i efterfrågan (Christopher, 2000; 

Narasimhan et al., 2006; Saleeshya & Sachin, 2015; Womack & Jones, 2003). Inom 

fallföretaget är kravet på flexibiliteten tvådelad. Organisationen måste vara flexibel i 

förändringar i råvaran samt förändringar i efterfrågan. En balans mellan utbudet och 

efterfrågan behöver hittas. En balanspunkt som är under konstant förändring från båda 

håll. Att respondenterna har svårt att förstå och hantera råvaruhanteringen tolkar vi som 

ett hinder i att arbeta mer flexibelt. Christopher & Ryals (2014, s. 32) förespråkar en 

transparent och holistisk syn inom logistiksystemet, där strategiska beslut och 

marknadsföringsbeslut är en del av logistiksystemet. Inom empirin finns bevis för hur 

tvärfunktionella grupper (se Figur 6) har ökat den interna förståelsen för 

råvaruhanteringen och blivit ett verktyg för att dela och sprida information. Inom lean 

förespråkas ett flödestänk, att organisationen skall gå ifrån avdelningsuppdelningar och 

istället arbeta med tvärfunktionella grupper. Eftersom det skapar en intern förståelse för 

hela kedjan och ökar flexibiliteten (Sánchez & Pérez, 2001;Womack & Jones, 2003). Det 

finns vissa element inom fallföretaget som liknar det forskare kallar tvärfunktionella 
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grupper. I Avsnitt 6.4 analyseras fallföretagets tvärfunktionella grupper mer ingående, där 

vi jämför fallföretagets kontext mot teorin. Verksamhetsplaneraren beskrev hur dagens 

moderna affärssystem inte kan hantera komplexiteten i fallföretagets hantering av råvara. 

Detta då råvaruhanteringen främst påverkas av förändringar i omvärlden. Det finns 

befintliga och potentiella systemstöd som kan vara till hjälp i hanteringen av råvaran. 

Detta diskuteras i nästkommande avsnitt. 

6.2.2  Systemstöd för hantering av råvara 

Den långsiktiga planeringen och hanteringen av råvaran sköts idag utanför 

affärssystemet. Verksamhetsplaneraren såg inte att affärssystemet skulle kunna vara till 

hjälp i den processen bortsett från att erbjuda historisk data som exempelvis 

försäljningshistorik. Att hitta en bra produktmix kräver en god marknad- och 

omvärldsförståelse, med prognostisering av förändringar i organisationens omvärld. 

Arbetet med denna omvärldsanalys och prognostisering beskrevs av 

verksamhetsplaneraren som att identifiera marknadsförändringar och konsekvenserna av 

den förändringen. Denna identifiering styr den långsiktiga planeringen av råvaran. Där 

ambitionen är att följa och förutspå förändringarna på marknaden och inom 

organisationens omvärld. 

 

Inom marknadsföring och strategisk analys är scenarioanalys ett populärt verktyg för att 

visualisera framtida förändringar vilket liknar fallföretagets arbete med att styra råvaran. 

Scenarioanalys har en proaktiv inriktning där flera framtida möjligheter utvärderas. 

Vilket förebygger att beslutsfattaren isolerar sig från flera framtida utfall (Johnson et al., 

2014, s. 38). Scenarioanalys används inte som ett verktyg för att förutspå framtiden. Utan 

snarare för att visa på flertalet framtida utfall och göra ledning och beslutsfattare redo för 

dessa potentiella förändringar (Johnson et al., 2014, s. 38).  För att analysera framtida 

förändringar skapas flera tänkbara scenarios och dessa kopplas mot ett varningssystem 

(Johnson et al., 2014, s. 39). Inom fallföretaget utvärderas potentiella förändringar utifrån 

produktmixen. Vad händer exempelvis om råvaruvolymen ökar, eller minskar? Hur skall 

de då förhålla sig till detta, vilken strategi för råvaruhanteringen passar bäst in i dessa två 

scenarion? Varningssystemet för exempelvis förändringar i råvaruvolym kan vara att 

vissa bönder lägger ner, eller att vissa bönder utökar sin verksamhet med fler kor. Kan 

organisationen bevaka dessa två faktorer kan de vara mer proaktiva i att anpassa sig till 

båda dessa scenarion. Verksamhetsplaneraren beskrev i empirikapitlet att uppföljningen 

av mjölkmängden är nästan det svåraste. Att veta om leverantörer minskar, ökar eller 

slutar. Chefen för inhämtning av mjölken medlar information mellan gårdarna och 

mejeriet genom att hen ibland får höra skvaller på gårdsnivå. Informationen direkt från 

gårdarna om hur deras situation ser ut hjälper till i framtagandet av prognoser för 

mjölkinvägningen. Utöver det fungerar gårdsskvallret som ett varningssystem för 

förändringar i råvaruvolym. 

  

Det finns inga limitationer i hur omfattande varje scenario skall kartläggas. Huruvida man 

vill bygga en omfattande plan för varje tänkbart scenario eller endast för de mer troliga. 

Varningssystemet är kärnan som innebär att organisationen kan reagera proaktivt och öka 

sin flexibilitet. Det finns dock restriktioner i hur djupgående fallföretaget kan utvärdera 

framtida förändringar. Eftersom detta blir en tidskrävande process för 

produktionsavdelningarna. Att beräkna på framtida beläggning beskrivs av 

produktionsledaren som en ”manuell” och tidskrävande process där de var tvungna att 

planera om hela produktionsdagen utifrån sin erfarenhet. När produktionen får en 
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förfrågan från en annan avdelning om de har ledig kapacitet för en ny produkt, eller om 

de har möjlighet att ändra om produktionsdagarna kan de inte göra en snabb uppskattning. 

Vid scenarioanalys kan många potentiella hinder i produktionen dyka upp. Då måste olika 

sätt att strukturera och fördela produktionen utvärderas inom varje specifikt scenario. 

Detta innebär att genomföra en scenarioanalys som sträcker sig hela vägen i 

logistiksystemet och inkorporerar produktionsprocesser är omfattande att genomföra. 

Dock finns flertalet digitala stödfunktioner i fallföretagets affärssystem och andra IT-

system som kan vara till stöd i denna planeringsprocess och underlätta analysen. 

6.3 Flödeshantering 

Utifrån teorin om lean och hur fallföretaget hanterar sin produktion är vår uppfattning att 

fallföretaget arbetar frekvent med en av de fem grundprinciperna, perfektion. De införde 

lean år 2008 och kallar det arbetet internt för Ofel (Jobbet, 2015). Ofel går ut på att 

reflektera över och korrigera avvikelser i verksamheten (Jobbet, 2015). Det tar sig uttryck 

i att varje dag följa upp leveranssäkerheten, produktionsutfallet och eventuella avvikelser 

som uppstått i verksamheten för att identifiera förbättringsmöjligheter. Som Womack & 

Jones (2003, s. 94) säger är total perfektion ett omöjligt mål men genom att sträva efter 

det utvecklas verksamheten ständigt och effektiviseringsmöjligheter kan identifieras som 

reducerar svinn. En del i arbetet mot perfektion är transparens inom organisationen och 

logistiksystemet. Norrmejerier arbetar tydligt med att skapa transparens mellan de 

producerande avdelningarna och planeringsavdelningen genom att ha daglig uppföljning 

för att identifiera förbättringsmöjligheter. Respondenter inom produktion och 

planeringsavdelningen beskriver arbetet med lean som daglig uppföljning av 

avdelningarnas nyckeltal. För produktionen rör det bland annat produktionskostnader och 

produktionsutfall. För planeringsavdelningen rör det främst leveranssäkerheten och svinn 

i form av kassationer och lagerkostnader. Någon som framkommit under 

empiriinsamlingen är att alla avdelningar inte arbetar för att uppnå samma transparens 

utan arbetar ganska avskilt från övriga avdelningar. Produktionsavdelningarna 

samarbetar främst med andra operationella avdelningar och marknadsavdelningen arbetar 

främst med andra strategiskt inriktade avdelningar som F&U och säljavdelningen (se 

Figur 5). Avdelningarna på huvudkontoret skilde sig från avdelningarna på mejeriet då 

de inte arbetade med lean på daglig basis.  

 

Inom fallföretaget är deras arbete med lean orienterat inom de operativa avdelningarna. 

En trolig förklaring till varför de inte fokuserar lika mycket på de övriga fyra 

grundinriktningarna inom lean; identifiera värde, identifiera värdeströmmen, flöde och 

pull. Forskare inom lean menar att funktionsuppdelningar ska bytas ut mot 

tvärfunktionella team för att skapa ett effektivt flöde i produktionen. De tvärfunktionella 

teamen ska innehålla medlemmar från vad som tidigare ingick i funktionsuppdelningarna 

(Womack & Jones, 2003). De funktioner som Womack & Jones (2003, s. 63) använder 

som exempel, design och ingenjörsvetenskap, inköp och operatörer, är tagna från hur 

bilindustrin ser ut och hur Toyota arbetar. Det saknas forskning och information om 

praktisk tillämpning av lean inom mejeribranschen vilket ställer oss i en position att 

analysera detta utifrån den information vi samlat in. Vid tillverkning av olika bilmodeller 

är det enklare att se att ett team bestående av designers, ingenjörer, operatörer och 

inköpare tillsammans kan ansvara över hela processen att ta fram en ny bilmodell och 

utveckla den. När det gäller mejerivaror ser förutsättningarna annorlunda ut. Bilindustrin 

brottas inte med samma råvaruproblematik som en mejeriförening gör. Att bilindustrin 
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och mejeribranschen skiljer sig åt har redan diskuterats i uppsatsen. Men fallföretaget 

visar i praktiken att det är möjligt att anpassa åtminstone vissa aspekter inom lean.   

 

Empirin visar att inom mejeribranschen finns stordriftsfördelar. Att kunna utnyttja den 

befintliga kapaciteten och minimera svinnet. Vilket är en optimal situation enligt lean så 

länge det som produceras har efterfrågats av kund och inte förvandlas till svinn. Att bara 

ta hänsyn till stordriftsfördelarna hade varit att producera efter push och brytt sig mer om 

resursutnyttjande än verklig efterfrågan. I teorikapitlet diskuterades i vilka situationer 

olika teorier lämpar sig bäst (se Avsnitt 3.2). Flera forskare hävdar att lean gör sig bäst på 

etablerade produkter där efterfrågan är relativt stabil (Routroy & Shankar, 2015, s. 180; 

Christopher, 2000, s. 38). Norrmejerier har ett brett utbud av olika produkter med 

varierande efterfrågan. Vissa artiklar ligger vid varje produktionstillfälle och väger på 

gränsen för vad en minimibatch får vara. Medan andra produkter är relativt stabila med 

en hög ordervolym. För de stabila produkterna blir det enklare att prognostisera utifrån 

tidigare försäljningsdata som finns tillgängligt i Norrmejeriers affärssystem. Den verkliga 

efterfrågan blir så klart fortfarande viktig men inte lika avgörande som vid planering av 

mindre stabila produkter, som exempelvis nylanserade produkter. Försäljningsdatan för 

mindre stabila produkter är oregelbunden och ger en väldigt otydlig indikation på vad 

som kommer efterfrågas framåt i tiden. Vid nylanseringar finns det inte någon tidigare 

försäljningsdata att utgå ifrån alls. För att undvika svinn eller brist spelar därför den 

verkliga efterfrågan mycket större roll i dessa situationer.  

 

Forskare förespråkar att lean tillämpas vid tillverkning av produkter med en stabil 

efterfrågan. För produkter med en oförutsägbar efterfrågan förespråkas istället en agile 

inriktning (Christopher 2000, s. 38; Routroy & Shankar, 2015, s.180). Hybridlösningar 

har diskuterats flitigt i teorikapitlet, där flertalet forskare inom efterfrågestyrd logistik 

prisar hybridlösningar för att de kan leverera produkter inom logistiksystemet på nya 

unika värdeskapande sätt (Oskarsson et al. 2013; Madhani, 2015; Walters, 2008). Att 

kombinera push och pull beskrivs som en förutsättning inom den moderna logistiken 

(Terzi & Cavalieri, 2004; Su & Yang, 2010) och hybridlösningar mellan agile och lean 

förekommer vanligen inom den moderna logistiken. Vi ser potential att fördela om de 

produkter som i dagsläget planeras proaktivt av verksamhetsplaneraren och de produkter 

som planeras mer reaktivt av planeringsavdelningen. I empirin beskrevs fallföretagets 

uppdelning mellan vad de kallar ”daglig planering” och ”långsiktig planering” att vara 

baserad främst på hur stora volymer råvara som förbrukas av produkterna (Se Figur 7). 

Ost, matfett och mjölkpulver ingår idag i den långsiktiga och proaktiva planeringen, 

övriga produkter till den dagliga planeringen. Verksamhetsplaneraren arbetar med att 

analysera trender och förändringar i omvärldsfaktorer för att förutspå framtida 

efterfrågan. Vilket kan liknas vid en agile inriktning. Den dagliga planeringen har en 

reaktiv inriktning, där planeringsavdelningen arbetar med ett prognosverktyg baserat på 

den egna försäljningshistoriken. Vilket kan liknas vid en lean inriktning.  

 

 

Vi tolkar att fallföretagets uppdelning mellan ”daglig-” och ”långsiktig planering” direkt 

kan liknas med vad Christopher (2000) benämner som hybridlösning av lean och agile. 

Paralleller kan dras mellan fallföretaget och Zara som exemplifierades i teorikapitlet (se 

Avsnitt 3.2). Zara färdigställer cirka 40% av de mindre trendkänsliga produkterna till en 

låg produktionskostnad och de övriga 60% tillverkas utefter verklig efterfrågan i fabriker 

lokaliserade närmare kunden. Detta möjliggör att de kan snabbt svara på skiftningar i 

efterfrågan (Christopher, 2000, s. 40). Fallföretaget fördelar sin råvara i tre olika 
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kategorier. Den första kategorin består av kontraktsbundna volymer. Den andra kategorin 

av produkter som förbrukar större volymer av råvara och är känsliga för 

världsmarknadspriser och andra omvärldsfaktorer. Den tredje kategorin består av 

produkter som förbrukar mindre volymer och som kan hanteras med stöd av ett 

prognostiseringsverktyg. Fallföretagets första och andra kategori kan liknas vid Zaras 

trendkänsliga produkter som produceras lokalt. Dessa produkter är ytterst viktiga att 

bevaka utifrån förändringar i efterfrågan. Fallföretagets tredje kategori kan liknas vid 

Zaras mindre trendkänsliga produkter, då de inte behöver bevakas i samma utsträckning.  

6.4 Tvärfunktionellt samarbete 

6.4.1 Integrerad verksamhetsplanering 

Verksamhetsplaneraren beskrev i sin intervju hur viktiga tvärfunktionella grupper var för 

hen i sitt arbete med flödeshantering. Organisationen är uppdelad i avdelningsroller med 

specifika ansvarsområden inom delar av logistiksystemet. Vi såg exempel på hur arbetet 

kan se ut inom tvärfunktionella grupper under vår observation av prognosgruppsmötet. 

Medlemmarna i prognosgruppen jobbar aktivt med att öka förståelsen för hur deras 

respektive avdelningar arbetar med prognostisering av efterfrågan. Prognosgruppen är till 

för att öka samarbetet och vidareutveckla prognosarbetet. Verksamhetsplaneraren 

beskrev hur en underliggande och ytterst viktig funktion för de tvärfunktionella grupperna 

var att dela information mellan avdelningarna. När avdelningarna får informationen i ett 

tidigt skede hinner de reagera på marknadsförändringar och anpassa sig utefter de nya 

förutsättningarna. Inom teorin finns flertalet exempel på hur tvärfunktionella grupper är 

till stöd för att arbeta flödesinriktat samt med efterfrågestyrd logistik. Prognosgruppen 

kan liknas med vad forskare benämner som S&OP (se Avsnitt 3.4), en integrering av 

försäljning, marknadsföring och operationell planering. Christopher (2011, s. 89-90) 

beskriver S&OP som en proaktiv inriktning inom efterfrågestyrd logistik för att integrera 

säljstrategier som exempelvis rabatt- och reklamkampanjer, produktlanseringar och 

marknadsföring med de operationella processerna. Genom samarbete kan planering av 

produktion och hantering av lager synkroniseras med säljstrategin för att undvika 

volatilitet på marknaden. Eller risker med för höga eller låga lagervolymer. Inom 

fallföretaget var deras prognosgruppsmöten mer reaktivt inriktade. De följde främst upp 

utfall på kampanjprognoser och nylanseringar för att förbättra arbetet. Prognosgruppen 

är relativt ny inom företaget, men en klar ambition inom gruppen finns att vidareutveckla 

samarbetet. Vi kan se skillnader i hur prognosgruppen är strukturerad jämfört 

Christophers teorimodell av S&OP (se Figur 10). 
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Figur 9: Jämförelse mellan prognosgrupp och teorimodell för S&OP (Modell baserad 

på Christopher, 2011, s. 90) 

Fallföretaget skapar ingen aggregerad prognos jämfört teorimodellen för S&OP. 

Fallföretaget genomför istället prognoser på artikelnivå genom hela arbetsprocessen inom 

prognosgruppen. Prognosfelet blir enligt Christopher (2011, s. 84) större ju tidigare 

prognosen måste genomföras. Att göra individuella prognoser för varje artikel ökar 

osäkerheten i prognoserna. Inom S&OP förespråkas istället aggregerade prognoser på 

efterfrågan, där artiklar med liknande egenskaper slås ihop till artikelgrupper. Key 

account manager beskrev säljavdelningens initiala prognoser i det första steget som 

”antaganden” då säljavdelningen på förhand inte vet vilka distributörer som kommer att 

ta in produkten i sitt sortiment. 

 

De grova uppskattningarna blir reviderade inom fallföretaget allt eftersom de närmar sig 

lansering, vilket kan liknas mot teorimodellen för S&OP. Prognosen uppdateras allt efter 

att faktiskt data om efterfrågan blir tillgänglig. Skillnaden i detta steg är detsamma som i 

det första, att uppdateringarna sker på artikelnivå snarare än aggregerad nivå. 

 

Steg tre inom S&OP är att skapa konsensus prognoser, där representanter från sälj-, 

marknad-, logistik- och produktionsavdelningarna träffas för att sätta prognos på 

försäljning utifrån efterfrågan och eventuella operationella begränsningar. Inom 

fallföretaget så är inte marknadsavdelningen involverad i prognosgruppen. Inom 

prognosgruppen så sätts inte heller gemensamma prognoser mellan avdelningarna. 

Marknadsavdelningen ansvarar själva för att leverera en prognos från projektarbetet med 

lanseringen.  

 

Steg fyra inom S&OP är att utvärdera hur interna resurser belastas utifrån 

konsensusprognosen. Där säkerställs att organisationen har kapacitet för att möta 

efterfrågan. Detta arbete är i dagsläget krävande för fallföretaget, då inget tekniskt stöd 

finns i att utvärdera beläggning (se Avsnitt 6.2.2). Detta är en process som 

produktionsavdelningen manuellt måste räkna på. Denna arbetsprocess är inte heller 

inkluderad inom prognosgruppen, utan hanteras utanför gruppen av projektledaren inom 

marknadsavdelningen för nya produkter. Att denna process är tidskrävande innebär att 

detta beslut måste tas i ett tidigare skede.  

 

Ambitionen inom S&OP är att genomföra det femte steget och bryta ned prognosen på 

artikelnivå i ett så pass sent skede som är möjligt. Prognossäkerheten blir statistiskt mer 
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korrekt ju närmare den är den faktiska produktionsdagen och mer information är 

tillgänglig (Christopher, 2011, s. 84 & 92). Fallföretaget gör alla prognoser på artikelnivå 

från start, därmed genomförs inte detta steg inom prognosgruppen. 
 

Det sjätte och avslutande steget inom S&OP är utvärdering och mätning av utförandet, 

vilket kan bäst liknas vid arbetet som prognosgruppen främst genomför. Inom 

prognosgruppen utvärderas kampanjerna och lanseringarna, nyckeltal som 

leveranssäkerheten, lagerkostnader och kapacitetsutnyttjanden mäts. Likaså genomförs 

förbättringsarbete med arbetsprocessen inom prognosgruppen för framtida kampanjer 

och lanseringar av produkter. 

6.4.2 Utveckling och framtagning av nya produkter 

Brand manager på marknadsavdelningen förklarade att utveckling och framtagning av 

nya produkter utgår från konsumenten och vidareutveckling av varumärken. Samarbete 

sker främst mellan marknadsavdelningen och säljavdelningen, med sidostöd av 

verksamhetsplaneraren gällande tillgänglig råvara och lönsamhetskrav. 

Marknadsavdelningen sköter produktutvecklingen via en projektledare som driver varje 

produkt mot berörda avdelningar. I vår empiri framgår att marknadsavdelningen är 

isolerad från de operativa avdelningarna på mejeriet i Umeå om man bortser från 

projektledaren (se Figur 5). I föregående avsnitt framgick att marknadsavdelningen inte 

medverkar i prognosgruppens arbete. Utveckling och framtagning av nya produkter är 

isolerad från logistikavdelningen. Både prognos- och planeringssamordnaren samt 

planeringschefen uttryckte ett behov från planeringsavdelningens håll att bli involverade 

i produktutvecklingen för att vara till stöd i prognostisering för nya produkter. 

Christopher (2011, s.163) menar att produktkomplexiteten kan minskas genom att 

involvera logistikavdelningen tidigt i framtagandet av nya produkter. Enligt Christopher 

är den enda godtagbara komplexiteten den som skapar äkta värde som kunden är villig 

att betala för. En fördel som kommer av att bygga kontakter mellan marknadsavdelningen 

och andra avdelningar är att det skapar en ökad förståelse mellan avdelningarna. I vår 

intervju med brand manager förlitade hen sig på verksamhetsplaneraren eller 

projektledaren för beslut gällande operativa begränsningar. En ökad förståelse för 

råvaruhanteringen och produktionsplaneringen kan därmed ge marknadsavdelningen 

utförligare beslutsunderlag i utvecklingen av produkter utifrån logistiksystemets 

restriktioner och möjligheter. Ett samarbete i ett tidigare stadie kan länkas till vår analys 

gällande den interna förståelsen för råvaruhanteringen (se Avsnitt 6.2.1). Det ökar 

förståelsen från båda parter gällande både arbetet med logistiksystemet och 

marknadsföringen.  

 

Vidare förklarade verksamhetsplaneraren de stordriftsfördelar som finns inom 

mejeribranschen. Maskinparken som används i produktionen genererar produkter med 

lägre produktionskostnader vid produktion av större volymer. Insikter gällande 

effektivisering av produktion har främst produktionsavdelningarna och 

planeringsavdelningen som arbetar med dessa nyckeltal dagligen. 

Verksamhetsplaneraren har delvis insikt i operationella nyckeltal från sina kalkyler. 

Aspekter som rör operationell effektivitet vid utveckling av nya produkter kommuniceras 

till marknadsavdelningen genom verksamhetsplaneraren och projektledarens kanaler (se 

Figur 5). I denna kommunikationsprocess är inte planerings-avdelningen involverad i 

dagsläget. 
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De befintliga tvärfunktionella grupperna inom fallföretaget som beskrivits inom empirin 

(se Figur 6) bryggar inte mellan marknadsavdelningen och logistikavdelningen i ett tidigt 

skede. Endast produktrådet involverar båda avdelningarna och inom produktrådet tas bara 

beslut gällande lanseringar av färdiga koncept. Inga tvärfunktionella grupper finns i 

dagsläget där idégenererande i ett tidigt stadie kan utvecklas mellan logistik- och 

marknadsavdelningen. Centralt för forskningen inom efterfrågestyrd logistik är 

innovation av logistiksystemet genom att kombinera teorier inom logistik och 

marknadsföring (Christopher & Ryals, 2014; Hilletoft et al., 2009; Madhani, 2015, s. 11-

12; Treville, et al., 2004, s. 617; Walters, 2008). Några likheter mellan hur fallföretaget 

arbetar idag med utveckling av nya produkter och hur forskare inom efterfrågestyrd 

logistik presenterar denna process kunde inte observeras. 

6.5 Samarbeten med kunden 

6.5.1 Bullwhip effekten 

Under våra observationer av prognosmötet och i våra intervjuer med planeringschefen 

och prognos- och planeringssamordnaren diskuterades större fluktueringar i kundernas 

ordervolymer. Planeringschefen beskrev hur dessa fluktueringar ofta visade sig större på 

de produkterna som distribuerades rikstäckande. Där fallföretaget distribuerar till färre 

men större kunder. Detta fenomen tolkar vi som en bullwhip-effekt. Kopplade 

logistiksystem mellan fallföretaget och de större distributörerna innebär att 

förvrängningar i den verkliga efterfrågan förstärks bakåt i logistiksystemets led (Lee et 

al., 2004, s. 1883). Problematiken med bullwhip exemplifieras bäst i att utgå från 

efterfrågan och sedan gå bakåt i logistiksystemens led (se Figur 11). 

 

 
Figur 10: Flöde av efterfrågan & prognos i kopplade logistiksystem (tolkning av: 

Oskarsson et al., 2013, s. 308) 

Konsumenternas köp i butiken genererar den faktiska efterfrågan, varpå detta tömmer 

saldonivåerna i butikens lager. Baserat på den verkliga efterfrågan uppskattar butiken 

framtida efterfrågan och fyller sitt lager. Alla butikers order genererar totalorder till 

distributören. Distributören i sin tur uppskattar den framtida efterfrågan hos butikerna på 

deras orders och lägger en order till producenten, i vårt fall mejeriet. Längst bak i 

efterfrågeflödet är mejeriet som uppskattar distributörernas framtida efterfrågan på 

distributörernas orders. Både butiken, producenten och distributören har leveransservice 

att ta i beaktning när de prognostiserar den framtida försäljningen. Butiken vill inte ha 

tomt i sina hyllor, för då blir konsumenten missnöjd. Samma gäller för distributören mot 

butiken och för producenten mot distributören. Därmed tolkar vi det som att butiken, 

distributören och producenten håller en säkerhetsnivå i sina lager och prognoser. Så att 
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de har marginal för eventuella svängningar. Säkerhetsnivåerna i prognoserna och 

lagernivåerna kan bli en källa till svängningarna som uppstår och skapar en bullwhip 

effekt. Problematiken är att denna säkerhetsnivå i sig skapar ett större upplevt behov än 

den verkliga efterfrågan. Fler säkerhetslager som kopplas mot varandra ökar osäkerheten. 

Fenomenen med stora svängningar i orderkvantitet hos distributörerna som uppstår i 

fallföretaget speglar troligen inte den verkliga efterfrågan. Efterfrågan hos konsumenten 

kan vara relativt stabil men ändå generera stora svängningar längst bak i efterfrågeflödet 

(Lee et al., 2004). 

 

Planeringschefen förklarade i sin intervju att fallföretaget har för vissa artiklar anpassat 

logistiksystemet mot de större distributörerna på ett sätt som vi tolkar som ett försök att 

förhindra bullwhip effekten. Deras lösning innebär att distributörerna lägger sina orders 

i ett tidigare skede, så att produktionen kan planeras direkt mot order. Denna lösning 

minimerar svinn och kassationer för producenten, samtidigt som det säkerställer att 

distributören får nyproducerade produkter och får längsta möjliga hållbarhetsdatum. Det 

finns vissa problem med lösningen om man ser på det från konsumentens perspektiv. En 

längre ledtid för distributören innebär att de måste uppskatta butikernas efterfrågan i ett 

tidigare skede. Att lägga prognosen tidigare ökar distributörens osäkerhet och innebär att 

distributören håller högre säkerhetslager. Detta innebär att butikerna försörjs från ett 

större lager som under vissa perioder är för stort. De perioder när distributörens lager 

hamnar på för hög nivå innebär detta att butikerna försörjs med äldre produkter som varit 

lagerhållna under en längre period. Vilket innebär att konsumenten genomsnittligt får ett 

urval av produkter från distributören med kortare hållbarhet. 

 

Det finns vissa motsättningar bland forskare kring varför bullwhip effekten uppstår, 

Geary et al. (2006) menar att kampanjer i butik förstärker bullwhip effekten. Hamister & 

Suresh (2008) menar att även konstanta priser kan förstärka bullwhip effekten om de inte 

är förankrade i marknadsprisets förändringar. En konsensus bland forskare är att 

transparens inom logistiksystemet motverkar bullwhip effekten. Att information delas 

öppet med hjälp av integrerade IT-lösningar mellan alla aktörer. Något som kräver tillit 

mellan alla aktörer i logistiksystemet (Christopher, 2011; Geary et al., 2006; Lee et al., 

2004). För vårt fallföretag innebär detta att ett mer transparant samarbete behövs mellan 

dem och sina kunder. Genom att exempelvis dela information om försäljning, 

orderkvantiteter och lagernivåer mellan butikerna, distributörerna och producenten. 

Något som ställer krav på att integrera alla aktörers IT-system så som deras affärssystem 

och lagerhanteringssystem (Geary et al., 2006, s.16).  

6.5.2 Kollaborativ planering 

Kollaborativ planering (CPFR) är en teoretisk term som vidareutvecklats från 

leverantörsstyrda lager (se Avsnitt 3.4). Inom CPFR delas all värdeskapande information 

mellan köpare och säljare, genom att båda aktörer skapar gemensamma prognoser 

(Christopher, 2011, s. 94). De potentiella fördelarna med kollaborativ planering är många. 

Exempelvis att eliminera bullwhip effekten och hitta unika värdeskapande aktiviteter 

genom samarbete. Smith et al. (2010, s. 12-13) poängterar svårigheterna med att 

genomföra kollaborativ planering. Två svårigheter med CPFR är kravet på organisatorisk 

support och integrering av IT-system. En hög grad av tillit behöver etableras mellan 

aktörerna (Geary et al., 2006, s. 16), vilket är nog utmanande mellan säljare och kund. 

Fallföretaget har en unik ställning till sina större kunder. Kunderna beskrivs både som 

kunder, samarbetspartners och konkurrenter. Fallföretaget har redan etablerat unika 
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relationer med sina kunder som går att bygga vidare på. Fallföretaget jobbar med KAM 

direkt mot sina kunder och information som POS-data delas redan mellan parterna. Från 

ett marknadsföringsperspektiv delar både fallföretaget och deras kunder samma 

målgrupp. Ur det perspektivet finns det goda incitament att samarbeta för att skapa värde 

för konsumenten. I empirin beskrivs hur fallföretaget baserar sina prognoser på deras 

försäljning till kund och inte den faktiska efterfrågan. Under prognosgruppsmötet och 

våra intervjuer med respondenterna inom planeringsavdelningen diskuterades 

problematiken att inte ha insyn i kundernas lagervolymer. Gemensamma prognoser 

menar forskare kan förbättra responsen mot faktiskt efterfrågan, öka kundnöjdheten och 

skapa unika konkurrensfördelar (Smith et al., 2010). 

6.5.3 Samskapande av värde 

Det går att dra paralleller mellan kollaborativ planering, marknadsföringstermen co-

branding och managementtermen coopetition. Co-branding beskriver samarbetet mellan 

två eller flera varumärken där det ökar varumärkets ställning på marknaden i form av 

igenkänning, uppfattad kvalité och värdeerbjudande (Kalafatis et al., 2012). 

Organisationers användning av co-branding har växt och innefattar samarbeten i ett brett 

spektra. Samarbeten kan variera i allt från gemensamma reklamkampanjer till långsiktiga 

allianser och gemensamma produkter (Kalafatis et al., 2012, s. 634). Inom fallföretaget 

arbetar sälj och marknadsavdelningen med liknande samarbeten och allianser redan, 

exempelvis genom produktion på kontrakt. Coopetition beskriver hur konkurrerande 

organisationer delar värdefull information mellan varandra. Genom tillgång till 

fullständig information kan båda parter skapa unika värdeerbjudanden jämfört om de inte 

delade informationen (Ghobadi & D'Ambra, 2012). Coopetition är en vidareutveckling 

på tvärfunktionellt arbete som går emot den etablerade bilden att information är en 

maktfaktor som bör undanhållas från andra parter (Ghobadi & D'Ambra, 2012, s. 286-

287). Gemensamt för både co-branding och coopettion är att lyfta ut fördelarna av 

samarbete. Vinn-vinn scenarion kan realiseras när det går att samarbeta och skapa unika 

relationer med kunden. 

 

Bland forskare inom efterfrågestyrd logistik är kollaboration för att skapa värde ett 

verktyg som lyfts fram från marknadsföringens forskarsfär (Christopher & Ryals, 2014; 

Smith et al., 2010). För att lyckas identifiera potentiellt samarbete måste organisationens 

supply chain utvidgas. Partners behöver inkluderas och alla värdeskapande aktiviteterna 

inom logistiksystemet identifieras (Walters, 2008, s. 711). Inom fallföretaget beskriver 

respondenterna de värdeskapande aktiviteterna främst som interna. Hur Norrmejerier 

skapar värde för konsumenten genom ett förtroendekapital. Samt hur Norrmejerier skapar 

värde för kunden genom att erbjuda lönsamma produkter med stöd i aktiviteter och 

kampanjer samt frekventa leveranser inåt i landet genom Lincargo. Respondenterna 

beskrev inte hur någon extern samarbetspartner skapade värde för konsumenten eller 

kunden. Walters (2008, s. 715) menar att organisationer måste kunna identifiera de 

processer som skapar värde för kunden, oavsett om dessa processer är interna eller 

externa. Med en förståelse för värdeskapande processer inom organisationens supply 

chain kan de då differentiera sitt värdeerbjudande och identifiera roller och uppgifter hos 

alla intressenter (Walters 2008, s. 715). 
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6.6 Limiteringar i affärssystem 

Trots att affärssystemet inte kan sköta den proaktiva planeringen av råvaran så finns 

flertalet funktioner inom systemet som kan hjälpa organisationen att hantera planeringen 

på ett effektivare sätt. I Avsnitt 6.2.2 diskuterades affärssystemet funktion som stöd till 

simulering, men det finns även andra outnyttjade funktioner. Helo et al. (2008) menar att 

ett optimalt affärssystem skall klara följande aspekter; att samla hela organisationens 

interna- och externa transaktioner, varuflödet och informationsflödet. Våra respondenter 

beskrev hur användningen av affärssystemet varierade mellan avdelningarna. 

Planeringsavdelningen och kundcenter är de avdelningar som främst använder 

affärssystemet. Marknad-, produktions- och säljavdelningen använde affärssystemet i 

minst utsträckning. Inom fallföretaget fyller affärssystemet mest funktionen av att samla 

organisationens transaktioner och varuflöde. Information delas främst mellan 

avdelningarna i form av möten och kommunikation via telefon och e-post. 

Produktionsledaren beskrev hur deras avdelning sällan använde affärssystemet utan 

främst nyttjade intranätet för att komma åt dokumentation och information. 

 

Affärssystem är komplexa och kostsamma investeringar, att bygga ett affärssystem från 

grunden som Helo et al. (2008) förespråkar är inte möjligt för de flesta organisationer. 

Leverantörer av affärssystem diversifierar och nischar sig mot olika industrier samt 

marknader. Detta innebär att standardanpassningar finns att tillgå, där justeringar på ett 

färdigbyggt affärssystem kan utföras snarare än att bygga ett nytt från grunden. Prognos- 

och planeringssamordnaren beskrev hur Norrmejerier gjort anpassningar på 

affärssystemet för att hantera artiklarna på dagsnivå, en förbättring för att hantera 

färskvarors lagerföring och distribution. Vi tolkar att det teoretiska idealet för vilka 

kriterier och funktioner ett affärssystem skall uppfylla är ofta långt från verkligheten inom 

många organisationer. Det blir därmed centralt att utvärdera vilka funktioner som är 

viktiga inom organisationens kontext. För att prioritera vilka funktioner affärssystemet 

skall anpassas för och vilka funktioner som kan hanteras utanför affärssystemet. Key 

account manager beskrev hur säljavdelningens informationsflöde inte passade in i 

affärssystemets format. Att avdelningsöverskridande möten istället var att föredra för att 

dela information mellan avdelningarna. Efter att varorna lämnat mejeriet och levererats 

till distributörerna är det stopp på information i fallföretagets affärssystem. De har ingen 

insyn i kundernas lager eller direkt tillgång till POS-data i affärssystemet. Fallföretagets 

affärssystem har därmed inte tillgång till hela varuflödet eller informationsflödet inom 

fallföretaget.   
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7. Slutsatser 
 

I det här kapitlet avser vi att besvara studiens problemformulering, huvudsyfte och 

delsyfte som är följande: 

 

Hur kan mejeribranschen i Sverige arbeta mot  

efterfrågestyrd logistik med stöd av affärssystem? 

 

Vårt huvudsyfte ämnar att identifiera både utmaningar och möjligheter med en 

efterfrågestyrd logistik i den svenska mejeribranschen. 

 

Vårt delsyfte är att undersöka möjligheterna att stötta ett mer efterfrågestyrt arbetssätt 

med stöd av affärssystem. 

7.1 Utmaningar med efterfrågestyrd logistik 

o Att hitta en balans mellan utbud, kapacitet och efterfrågan. 

o Råvarusituationen kräver en mer holistisk syn på framtagandet av nya produkter. 

Enstaka produkter måste tillsammans utgöra en lönsam produktmix. 

o Utnyttja system korrekt för att dela och sprida information för att öka förståelsen 

för råvaruhanteringen. 

o Hitta en balans mellan resursutnyttjande och flexibilitet i arbetsprocesser. 

o Undvika prognoser för att minska osäkerhet. 

o Hitta en balans mellan flexibilitet och effektivitet i produktionen. 

7.1.1 Råvaran och produktmixen 

En utmaning med efterfrågestyrd logistik inom mejeribranschen är att hitta en balans 

mellan utbud, kapacitet och efterfrågan. Råvarusituationen och produktmix pusslet tillåter 

inte alltid mejeriföretagen att svara på efterfrågan fullt ut. Mängden råvara och mängden 

fett i råvaran sätter gränser för vad som är möjligt att framställa och inte. Hade 

mejeriföretagen kunnat styra mängden råvaruinförsel hade råvaran inte varit en utmaning 

för efterfrågestyrd logistik. Hade mängden råvara gått att styra hade mejeriet kunnat köpa 

in mer ekologisk mjölk för att möta efterfrågan på fler ekologiska produkter. Eller köpt 

in mer fettrik mjölk för att möta trenden med fettrika produkter. Det slutna systemet gör 

att de får göra det bästa av den råvaran de har att tillgå.  

 

Hänsyn skall tas till lönsamheten av de produkter som tillverkas. Detta är en bransch med 

stordriftsfördelar och mängden svinn behöver hållas nere. Produkter kan ha strategiska 

betydelser och addera värde utöver ett starkt täckningsbidrag. Men om mängden svinn 

överstiger gränsen för vad som är lönsamt bör råvaran fördelas annorlunda. 

Mejeriföreningarna har sitt åtagande att ge ett så högt avräkningspris till bönderna som 

möjligt. Det innebär att mejerierna har en skyldighet att förädla all råvara på mest 

lönsamma sätt. Det finns därmed inte utrymme att ha för många små experimentella 

produkter med stor mängd svinn. Om dessa små produkter inte vinner tillräckligt stora 

marknadsandelar tillräckligt snabbt kommer de behöva läggas ner. Råvarans natur kräver 

en mer holistisk syn på framtagandet av nya produkter. Råvaran begränsar framtagningen 

av nya produkter på det viset att enstaka produkter måste tillsammans skapa en lönsam 

produktmix. Det kan innebära att vissa produkter inte kan gå till genomförande för att det 

saknas tillräckligt med fett. Eller att produktmixen måste vägas upp med en viss mängd 
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magra produkter. Som i sin tur måste säljas in till kunden även om kunderna till största 

delen är intresserade av produkter med hög fetthalt. Förståelsen för råvarusituationen blir 

viktig i framtagandet av nya produkter och kommunikationen med kunden. Personerna 

som räknar på mängden råvara och lägger upp en långsiktig prognos baserat på relevanta 

omvärldsfaktorer blir centrala i frågan om vad som går att genomföra och inte. Genom 

att samtliga som berörs av råvarusituationen ökar sin förståelse kring förutsättningarna 

kan arbetet ske mer flexibelt. Genom att personerna själva i ett tidigt stadie till exempel 

ser att den här produkten inte kommer gå till genomförande eller inte passar in i 

produktmixen. Med mer förståelse finns möjligheten att minska mängden onödig tid som 

läggs på aktiviteter som inte går att genomföra. Utmaningen ligger i hur förståelsen ska 

ökas och spridas. En källa till information som blir lättillgänglig för alla är affärssystemet. 

I affärssystem finns förutsättningar att dela och ta del av diverse information. Med 

affärssystemet kan information som i dagsläget bara finns i vissa personers huvuden delas 

och göras tillgängligt för flera. Det sparar tid och minskar beroendet av den specifika 

personen. Det ligger en viss begränsning i att vara beroende av vissa personer. Kan 

informationen delas med hjälp av affärssystemet kan fler personer agera och 

verksamheten blir mer flexibel.  

 

Just nu är det trendigt att använda riktigt smör och äta feta produkter vilket resulterar i en 

brist på fett. Vänder trenden och konsumenterna börjar efterfråga fettsnåla produkter 

kommer mejeriföreningarna istället ha ett överskott av fett. Pusslet med en lönsam 

produktmix återstår trots svängningar i trender. På grund av åtagandet att förädla all mjölk 

som kommer in till mejeriet. Utmaningen är att hitta balansen mellan efterfrågan och vad 

som är möjligt att erbjuda. I kombination med vad den existerande produktions-

utrustningen klarar av och har för kapacitet. Förutsättningarna i produktionen avgör hur 

många dagar i veckan en produkt kan produceras innan det blir för mycket svinn per 

produktionstillfälle. Kunderna kan komma att önska fler produktionsdagar för att få 

leveranser oftare. En öppen dialog och ett bra samarbete med kund i sådana lägen är en 

förutsättning för efterfrågestyrd logistik och en vinn-vinn situation.  

7.1.2 Arbetsprocessen för produktutveckling 

En utmaning med efterfrågestyrd logistik inom mejeribranschen är hur arbetsprocessen 

för att ta fram nya produkter skall gå till. Att hitta en balans mellan utbud och efterfrågan 

är målet. Det går inte att utgå enbart från kunden eller internt kapacitetsutnyttjande. För 

en organisation innebär detta en balans mellan interna processer i logistiksystemet och 

externa processer som riktar sig mot konsumenten. Inom efterfrågestyrd logistik är 

logistiksystemet utvidgat och en organisations supply chain sträcker sig hela vägen till 

konsument. Vilket innebär att distributörerna skall hanteras som samarbetspartners eller 

interna resurser. Internt skall råvaran, stordriftsfördelar, belastning av interna resurser, 

produktionskapacitet och distributörens önskemål vägas in. Externt skall konsumentens 

preferenser vägas in. Exempelvis vad konsumenten önskar och hur värdeerbjudandet kan 

anpassas på bästa sätt. 

 

Genom logistiksystemets flöde är det flertalet involverade parter som ansvarar för vissa 

delar. Logistik-, produktion och ekonomiavdelningen ansvarar för råvaran, produktionen 

och distributionen. Sälj, Kundservice och IT-avdelningen ansvarar för kontakten med 

distributörerna och andra samarbetspartners, vilket innefattar direkta möten eller 

integreringen av IT-system. Marknadsavdelningen ansvarar för konsumentens 

preferenser, vilket innefattar valet av målgrupp och marknadsstrategi. De olika 
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avdelningarnas ansvarsområden ska ställas i kontrast med kraven på att efterfrågestyrda 

logistiksystem skall vara flödesinriktade, flexibla och transparenta. En förändring i 

efterfrågan skall kunna mötas på ett snabbt sätt. Den stora utmaningen blir att hitta en 

arbetsprocess för att utveckla produkter som inkorporerar hela flödet och samtidigt inte 

låser upp för mycket resurser eller går för långsamt framåt.  

 

Efterfrågestyrd logistik är ett hybridsystem mellan utbud och efterfrågan, vilket innebär 

en ökad komplexitet. För att lyckas hantera denna komplexitet menar forskare att 

transparens i logistiksystemet är lösningen. Informationsflödet och varuflödet skall vara 

tillgängligt för alla intressenter inom logistiksystemet. En komplex uppgift då 

logistiksystemet innefattar andra organisationer i form av samarbetspartners. Summerat 

innebär efterfrågestyrd logistik ett skifte mot tvärfunktionellt arbete. 

Avdelningsuppdelningar och visst ägandeskap måste åsidosättas för att organisationen 

skall kunna agera utefter både utbud och efterfrågan. I praktiken innebär detta en stegvis 

transformation, där samarbete för att hitta nya unika lösningar skall vara målet. 

Utmaningen ligger i att genomföra en förändring i arbetssätt. Att genomföra 

organisatoriska förändringar är tidskrävande och påfrestande på medarbetare.  

7.1.3 Osäkerhet i prognostisering 

Prognoser och prognostisering fyller en funktion inom de flesta logistiksystem. 

Utmaningen i att arbeta med efterfrågestyrd logistik ligger i hur organisationer på bästa 

sätt kan undvika prognoser i största möjliga utsträckning. Grundproblematiken ligger i 

prognosens natur, en prognos är enbart en uppskattning, en gissning. Finns det bättre 

alternativ att basera sina beslut på än gissningar är detta så klart att föredra. Prognoser 

blir dessutom mer korrekta i att uppskatta en framtida händelse ju närmare de är den 

faktiska händelsen (Christopher, 2011, s. 84 & 92). Att göra grova, sammanslagna 

prognoser vid uppskattning av en händelse längre fram i tiden är dessutom enklare än mer 

detaljrika och uppdelade prognoser. Inom efterfrågestyrd logistik målas prognoser upp 

som något dåligt, de är enbart gissningar och bör undvikas i högsta möjliga mån. En 

konflikt uppstår dock gällande arbetsbörda, då prognoser är relativt enkla att genomföra 

och arbeta utefter. Affärssystem samlar in data på historisk försäljning, detta är en 

variabel som är väldigt enkel att tillgå. Det finns både systemstöd och simplifierade 

matematiska formler som tar hänsyn till historisk försäljning och önskad servicegrad som 

enkelt skapar en prognosvolym. Att samla in och bearbeta realtidsdata är dock mer 

svårhanterligt. Det är ovanligt att det finns systemstöd för att hantera denna typ av data i 

affärssystemet eller i andra IT-system. Att hantera realtidsdata blir ofta mer komplext, då 

analysen måste utgå från datans beskaffenhet och översättas eller likställas mot annan 

tillgänglig data. 

 

Philip Tetlocks forskning rörande prognostisering visar att forecasting, eller konsten att 

prognostisera kan både läras ut och förbättras (Brown, 2015, s. 12). Tetlock menar att 

individen som utför prognosen skall fokusera på tio aspekter för att förbättra sin förmåga 

att prognostisera, som summerats nedan i Tabell 5. Vissa paralleller finns att dra mellan 

några av Tetlocks aspekter och teorier rörande S&OP (se Figur 10). Exempelvis att 

uppdatera prognoserna allt efter att ny data blir tillgänglig eller att sätta prognoser i grupp 

då olika kunskapsbakgrunder ger bättre prognostisering. Den punkt som vi önskar 

understryka i dessa slutsatser är att prioritera. Att inte ödsla tid på saker som är enkla att 

förutspå, att istället lägga fokus på svårare saker. 
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Tabell 5: Tetlocks 10 budord för bättre prognostisering (Källa för information: Brown, 
2015) 

Prioritera Ödsla inte tid på att analysera element som är lätta att förutse. 

Bryta ned svårbehandlad 
data 

Bryt ned svårbehandlad data i delar som gör datan mer 
lätthanterlig, så att det går att jämföra och analysera. 

Balans mellan interna och 
externa vyer 

Interna vyer är specifika till problemet, externa vyer är mer 
överskådliga. En balans mellan de två behövs för en bättre 
uppskattning. 

Balans i hur du reagerar på 
ny data 

Att uppdatera din prognos konstant allt efter att ny data blir 
tillgänglig. Det finns en tendens att uppdatera först när en större 
mängd ny data är tillgänglig och då över- eller under-reagera på 
materialet. 

Hitta alternativ och motsatser 
Att ta motstridig information eller data i beaktning vid 
prognostisering. 

Uppskatta sannolikhet i så 
hög andel som möjligt 

Att väga sannolikheten så långt det går, men att inte heller vara 
allt för precis.  

Balans mellan över- och 
under-förtroende 

Ditt förtroende har en negativ korrelation med din noggrannhet. 

Utvärdera dina prognoser 
rigoröst 

Identifiera det underliggande felet till din missbedömning och 
förbättra dina prognoser löpande. 

Mångfald skapar bättre 
prognoser 

En grupp med olika bakgrunder, kunskaper och uppfattningar 
skapar bättre prognoser. 

Övning ger färdighet Att prognostisera är att öva dig på att prognostisera bättre. 

 

Inom fallföretaget beskrevs hur affärssystemets prognosverktyg fungerade bra för vissa 

artiklar med relativt jämn efterfrågan men inte så bra där efterfrågan är mer oförutsägbar. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen att det bör göras prioriteringar mellan vilka produkter som 

skall bevakas mer rigoröst med data utöver försäljningshistorik. Svårprognostiserade 

artiklar bör hanteras i ett separat flöde och försäljningshistorik bör inte vara primärkällan 

för beslut rörande produktionsvolymer. För artiklar som är svårprognostiserade behöver 

de interna processerna mellan prognostisering och produktion snabbas på. Det ökar 

flexibiliteten och innebär att beslut kan tas i ett senare skede, vilket eliminerar en viss 

andel osäkerhet. 

7.1.4 Balans mellan flexibilitet och effektivitet i produktionen 

En ökad flexibilitet i produktionen är en förutsättning inom efterfrågestyrd logistik för 

bättre prognostisering och anpassning till förändringar i efterfrågan. Dock finns 

utmaningar med att implementera en flexiblare produktion som kan innebära 

försämringar i produktionens effektivitet och lönsamhet. Exempelvis är en flexiblare 

produktion i konflikt med stordriftsfördelarna i produktionen. Att producera färre antal 

gånger och i större volymer är målet för att maximera stordriftsfördelarna. Att producera 

fler gånger och i mindre volymer är målet för att maximera flexibiliteten. En balans 

behöver hittas mellan flexibilitet i produktionen och effektivitet i produktionen, där 

värdeerbjudandet till kunden i form av flexibilitet ställs mot kostnaden i produktionen. 

Det finns en övre gräns på servicenivån till kunden som innebär att ökad service upp till 

en viss nivå inte ger något ytterligare bidrag till organisationens lönsamhet (Oskarsson et 

al., 2013, s. 44-45). Avvägningen mellan flexibilitet och effektivitet bör alltså tas utifrån 

konsumentens krav på service och organisationens krav på lönsamhet. 

 

Ytterligare utmaningar har identifierats inom fallföretagets produktion gällande 

utvärdering av ledig kapacitet. Arbetsprocessen att utvärdera ledig kapacitet är en 
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tidskrävande process. Systemstöd som förenklar beräkningarna av kapacitetsutnyttjande 

skulle både underlätta och snabba på processen. Snabbare uppskattningar leder till ökad 

flexibilitet. Problematiken ligger här främst i att utvärdera vilka systemstöd som är 

gynnsamma att implementera och vilka som är överflödiga. Forskare förespråkar 

individanpassade lösningar inom logistiksystemet som är både kostnadseffektiva och 

lönsamma (Madhani, 2015, s. 8; Walters, 2008, s. 700). Systemstöd skall alltså även 

utvärderas utifrån dess bidrag till organisationens kostnader och lönsamhet. Det blir dock 

komplext att uppskatta hur mycket värde en mer analytisk, flexiblare och snabbare 

produktion tillför logistiksystemet. Forskare inom efterfrågestyrd logistik har visat hur 

nya produktionsmodeller eller produktionsmetoder kan innovera värdeerbjudandet och 

skapa unika konkurrensfördelar (Van Kampen & Van Donk, 2014; Walters, 2006, 2008; 

Yang & Burns, 2003). Vilket utfall i form av lönsamhet en framtida innovation i 

produktionen kan bidra med är dock svårt att förutspå eller utvärdera på förhand. 

7.2 Möjligheter med efterfrågestyrd logistik 

o Arbeta med tvärfunktionella grupper för att få en mer flödesinriktad organisation 

och skapa ett tätare samarbete i organisationen. 

o Att involvera berörda parter i prognosarbetet för att arbeta mer proaktivt sparar 

tid och motverkar att problem dyker upp i ett senare skede. 

o Integrerad verksamhetsplanering har potential att spara tid, effektivisera processer 

och skapa innovativa lösningar. 

o IT-system för simulering möjliggör en utförligare scenarioanalys, organisationen 

kan agera mer proaktivt och flexibelt för att möta efterfrågan. 

o Samarbeten med distributörer minimerar kostnader, skapar nya 

konkurrensfördelar och unika värdeskapande aktiviteter för konsument. 

o Kollaborativ planering mellan säljare och kund minimerar bullwhip effekten. 

7.2.1 Skifte från avdelningsuppdelning till flödeshantering  

För att lyckas med efterfrågestyrd logistik krävs ett skifte från avdelningsuppdelning till 

flödeshantering. Att arbeta med tvärfunktionella grupper minskar uppdelning och ökar 

informationsflödet i organisationen. Fallföretaget har sedan några år tillbaka utökat 

arbetet med tvärfunktionella grupper. Något som enligt respondenterna fungerar mycket 

bra och underlättar den dagliga verksamheten. De tvärfunktionella grupperna minskar 

uppdelningen inom företaget och öppnar upp för samarbete och informationsspridning. 

Verksamhetsplaneraren beskrev de tvärfunktionella grupperna som ytterst viktiga för 

hens arbete med flöde. 

 

Att minska uppdelningen och skapa ett tätare samarbete i organisationen är en möjlighet 

för efterfrågestyrd logistik. Forskare inom efterfrågestyrd logistik hävdar att en allt för 

skarp avdelningsuppdelning minskar organisationens flexibilitet genom att avdelningarna 

fokuserar på att nå egna mål och uppsatta budgetar. Något som kan minska fokus på 

organisationens övergripande mål och värdeskapande. Med flödeshantering är fokus att 

tillsammans dela information och samarbeta för att skapa värde för kund och vara flexibel 

i att möta efterfrågan. Tvärfunktionella grupper är ett verktyg i att tidigt identifiera och 

agera på förändringar. Med ett tätt samarbete kan åtgärder tas snabbare än om 

organisationen saknar ett effektivt kommunikationsflöde. Tvärfunktionella grupper är en 

möjlighet för att lyckas med efterfrågestyrd logistik och få en mer flödesinriktad 

organisation.  
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Utmaningen i det hela är att forma rätt tvärfunktionella grupper. I empirin uttryckte 

verksamhetsplaneraren att det inte är någon idé att skapa grupper bara för sakens skull. 

De tvärfunktionella grupperna som finns inom fallföretaget idag fungerar mycket bra och 

har stor betydelse för verksamheten. Såklart ska inte grupper bildas ”bara för att”, men 

samtidigt är det viktigt att minnas att de grupper som finns idag inte fanns för några år 

sedan. Flödesutvecklingen bör fortgå och inte stanna av. Det gäller att hitta en balans i 

skapandet av tvärfunktionella grupper. En balans mellan storleken på gruppen och 

effektiviteten av informationsspridningen.  

 

En teoretisk modell som är till stöd för flödeshantering är integrerad 

verksamhetsplanering vilket för samman operationella processer med sälj- och 

marknadsföringsstrategier. Att involvera berörda parter tidigt i processer motverkar att 

problem dyker upp i ett senare skede. Exempelvis begränsningar i den operationella 

utrustningen. Samarbeten kan därmed spara tid och effektivisera processer. Christopher 

(2011, s. 90) vill involvera sälj-, marknad-, logistik- och produktionsavdelningarna i 

prognosarbetet, så att representanter från dessa avdelningar är med och skapar konsensus 

prognoser som revideras allt eftersom informationen om efterfrågan blir mer tydlig. För 

att inriktningen på arbetet med prognostiseringen ska bli mer proaktivt än reaktivt.  

 

I fallföretaget kan vi se exempel på produkter och processer som är relativt enkla att 

hantera med hjälp av affärssystemets prognosverktyg. Likaså har vi sett exempel i 

fallföretaget på andra produkter och processer som är mer svårhanterliga. För sådana 

produkter och processer är en proaktiv planering en förutsättning för att producera 

lönsamt. Vi drar paralleller till Tetlocks rekommendation att prioritera vid 

prognostisering (se Tabell 5). Vi menar inte att enkla produkter skall inkluderas i den 

integrerade verksamhetsplaneringen, detta skulle bara skapa mer arbetsbörda och 

komplexitet till en redan lätthanterlig arbetsprocess. Snarare behövs en utvärdering och 

prioritering inom mejeriföretagens produktmix. Svårprognostiserade artiklar bör hanteras 

mer holistiskt, där ansvar delas mellan organisationens logistik-, sälj-, produktion- och 

marknadsavdelning. Vid större kampanjer eller nylanseringar där efterfrågan är svår att 

uppskatta ser vi möjligheter att förbättra flödeshanteringen med gemensamma prognoser. 

Information om produkten kan delas mellan avdelningarna och de kan bidra med sina 

olika kunskaper. 

 

Med tvärfunktionellt arbete identifierar vi möjligheter att öka den interna förståelsen för 

råvaruhanteringen, genom att information delas mer öppet mellan avdelningarna. Inom 

fallföretaget beskrev respondenterna råvaruplaneringen som en komplex process som var 

svår att ta i beaktning. Genom en bättre förståelse för råvaruhanteringen kan strategiska 

beslut tas med råvaran i beaktning i ett tidigare skede. Genom att samarbeta 

gränsöverskridande finns potential för att skapa innovativa lösningar inom 

logistiksystemet som berör råvaran. 

7.2.2 Simulering- och scenarioanalys ökar flexibilitet  

Efterfrågestyrd logistik i mejeribranschen innebär en proaktiv inriktning mot både 

efterfrågan och utbud. Med ständiga förändringar i förutsättningarna för vad som är en 

optimal produktmix och ständiga förändringar i efterfrågan på marknaden blir en flexibel 

och proaktiv supply chain ett lönsamhetskrav. Att prognostisera vilken framtida 

förändring som är att vänta i organisationens omvärld, marknad samt utbud är både 
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komplext och osäkert. Det blir därmed utmanande att agera proaktivt mot en osäker 

framtid.  

 

I empirin kan vi se exempel på hur fallföretaget applicerar scenarioanalys för att hantera 

framtida förändringar. Faktorer som påverkar framtida förändringar eller som är 

indikationer på förändring bevakas. Detta skapar ett varningssystem kopplat mot flertalet 

potentiella framtida scenarion. Scenarioanalys är i sig inte ett verktyg för att förutspå 

framtiden, utan används som ett verktyg för att hantera osäkerhet. Genom att identifiera 

så många potentiella framtida utfall som möjligt snarare än bara de mest troliga öppnas 

beslutsfattarens periferi upp (Johnson et al., 2014, s. 38). Scenarioanalys blir därmed ett 

botemedel för att organisationen skall agera enögt och satsa sina resurser för tidigt på ett 

osäkert framtida utfall, dock finns vissa limitationer. De potentiella framtida utfallen 

växer i antal ju längre in i framtiden man blickar med scenarioanalys. Ett större antal 

scenarion limiterar vår kognitiva förmåga att visualisera och identifiera alla scenarion 

(Postma & Liebl, 2005, s. 165). Hur långt in i framtiden organisationen skall blicka blir 

därför ett viktigt ställningstagande. 

 

Scenarioanalys öppnar upp för flera potentiella framtida utfall. Utifrån dessa utfall kan 

organisationen på förhand studera och öva på vilken strategi som passar utfallet bäst. 

Logistiksystemets komplexitet är limiterande i hur lång utsträckning som effekterna kan 

visualiseras. Simulering är ett populärt verktyg för att på förhand visualisera vilket utfall 

en specifik strategi eller förändring i logistiksystemet innebär (Jahangirian et al., 2010). 

Genom att skapa en virtuell sandlåda som innehåller faktiskt data från exempelvis 

produktion, försäljning, eller distribution kan organisationen testa hur en strategi skulle 

påverka logistiksystemet (Terzi & Cavalieri, 2004).  

 

Vi ser möjligheter och potential med att kombinera scenarioanalys och simulering. Detta 

öppnar upp organisationen för framtida förändringar och är till stöd för att agera mer 

proaktivt. Det finns tekniska limitationer i hur djupgående en organisation kan simulera 

framtida scenarion. Fallföretaget beskrev hur det i dagsläget var en tidskrävande och 

manuell process för dem att beräkna framtida beläggning. Skall exempelvis ett trettiotal 

scenarion studeras kan inte produktionen i dagsläget ge en uppskattning på beläggning 

för varje scenario utan väldigt långa och resurskrävande beräkningar. Ett 

beläggningssystem som ger en överskådlig bild av beläggningen av produktionens olika 

maskiner och processer baserat på planerad produktion skulle kunna skapa en snabb 

uppskattning om vad som är möjligt att genomföra med befintliga maskiner. I 

kombination med scenarioanalys skulle detta potentiellt kunna förbättra organisationens 

flexibilitet till marknadsförändringar och samtidigt avlasta arbetet för 

produktionsavdelningarna. Inom beläggningssystemet kan flertalet scenarion läggas upp 

och produktionen kan simuleras för att se hur detta skulle påverka parametrar som 

exempelvis produktionskostnader, arbetstider, ledtider och belastning av maskiner. 

Specifikt simuleringsverktyg har förespråkats inom efterfrågestyrd logistik, då det ökar 

organisationers flexibilitet att möta efterfrågan (Jahangirian et al., 2010; Terzi & 

Cavalieri, 2004). Vår slutsats är att IT-system som förenklar och avlastar arbetsbördan 

vid simulering har en strategisk viktig funktion för efterfrågestyrd logistik.  

7.2.3 Samarbeten ökar lönsamheten 

Fallföretaget upplever problem med bullwhip effekten som ett resultat av 

sammankopplade logistiksystem med distributörer (se Avsnitt 6.5.1). En ökad osäkerhet 
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kring efterfrågan innebär att produkterna måste lagerföras i längre utsträckning. Vilket 

leder till ökningar i kassationer, produktions- och lagerkostnader. En konsensus bland 

forskare är att transparens och samarbeten inom hela logistiksystemet motverkar bullwhip 

effekten (Christopher, 2011; Geary et al., 2006; Lee et al., 2004). Vi identifierar 

möjligheter med att minimera kostnader och öka lönsamheten genom samarbeten med 

distributörer. Samarbeten skapar dessutom vinn-vinn scenarion för både leverantör och 

kund. En insyn i kundernas lagernivåer och försäljning förbättrar leveransservicen till 

kunderna, minskar produktionskostnaderna och underlättar planeringen av både 

produktionen och inköp. Vidare skapar samarbeten nya möjligheter att öka 

kundnöjdheten genom unika värdeskapande aktiviteter och konkurrensfördelar (Smith et 

al., 2010). 

 

Christopher & Ryals (2014, s. 32) menar att forskare inom supply chain management 

måste vara öppna för marknadsföringsteorier som berör samskapande av värde mellan 

kunder och leverantörer. Att bygga starka relationer med kund genom exempelvis key 

account management är ett bra exempel på hur logistik och marknadsföring kan integreras 

(Christopher & Ryals, 2014, s. 31). I denna studie har respondenterna understrukit hur 

viktig det är att samarbeta och bygga goda relationer med kunderna. Kollaborativ 

planering ser vi som ytterligare ett exempel på hur köpare och säljare kan samarbeta och 

skapa unika värdeerbjudanden. Smith et al. (2010) menar att integrerad 

verksamhetsplanering kan länkas tillsammans med den kollaborativa planeringen. Vilken 

innebär att organisationens interna processer synkroniseras med samarbetspartners i 

logistiksystemet. Detta leder till en ökad flexibilitet i logistiksystemet samt skapar en 

bättre plattform för beslutsunderlag (Smith et al., 2010, s. 12-13). Samtidigt visar forskare 

på svårigheterna med att inleda ett samarbete mellan kund och leverantör. För att lyckas 

måste båda parter ha en god tillit för varandra och vara dedikerade till att samarbeta 

(Geary et al., 2006, s. 16;Smith et al, 2010). Våra slutsatser är att gradvis öka samarbetet 

och bygga långsiktiga relationer med kunderna är den bästa vägen att gå. Där båda parter 

kan utveckla en förståelse för potentialen i samarbete. Lika viktig blir förståelsen för 

vilket värde samarbetspartnern bidrar med till konsumenten och att identifiera kundens 

värdeskapande aktiviteter och utveckla dessa för att hitta unika konkurrensfördelar. 

7.3 Studien i ett större perspektiv 

Ett mer efterfrågestyrd arbetssätt inom mejeribranschen gynnar inte bara mejerierna och 

resterande medlemmar i deras supply chain utan även samhället i stort då det motverkar 

överproduktion av varor som det inte finns något behov av. Idag förekommer ett matsvinn 

på mellan 10 och 50 procent i Sverige beroende på produkt, matsvinnet förekommer i 

hela livsmedelskedjan; vid tillverkning, hos leverantörer, hos grossister och butiker 

(Naturvårdsverket, 2016). Svinnet som uppstår består ofta av passerade bäst-före-datum, 

oregelbundna köpmönster, skymd plats i butikshyllan, kampanjer eller felbedömningar 

vid beställning (Naturvårdsverket, 2016). Med mer utvecklade samarbeten inom 

logistiksystemet, integrerade system, kollaborativ planering, S&OP och transparens går 

det att motverka oregelbundna köpmönster och kampanjsvängningar. Svinn är inte 

lönsamt för någon i logistiksystemet och inte heller för samhället. Genom ett integrerat 

samarbete och transparens mellan aktörerna, så väl internt inom den egna organisationen 

som inom sin supply chain, ser vi möjligheten att satsa på gemensamma mål som att 

minska matsvinnet i samhället. Även här blir råvarusituationen i mejeribranschen en 

utmaning. Att identifiera vilka produkter som efterfrågas och är möjliga att producera 

efter rådande förutsättningar får ännu större betydelse i ett mer övergripande 
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sammanhang som matsvinnet i samhället. Vi anser att ett mer flödesinriktat arbete genom 

internt och externt samarbete är en förutsättning för att finna en balans i utbud och 

efterfrågan. 
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8. Praktiska rekommendationer till fallföretaget 

8.1 Definiera kunden 

Inom teorin tvistar forskare kring begreppet verklig efterfrågan, om det är några 

skillnader mellan att vara efterfrågestyrda eller återförsäljarstyrda. I praktiken spelar detta 

ingen större roll förutsatt att alla inom värdekedjan arbetar mot samma mål. När 

respondenterna inom fallföretaget beskriver sin situation talar de om att de säljer till 

kunden och marknadsför till konsumenten. Vi anser att detta skapar en viss problematik 

där organisationen har två likvärdiga intressenter. Hilletoft et al. (2009, s. 1187) menar 

att efterfrågestyrd logistik bör utgå från en identifierad målgrupp. Fallföretaget beskriver 

konsumenten som sin målgrupp, men de identifierar distributörerna som sina kunder.  

 

Vi rekommenderar istället att fallföretaget resonerar i samma banor som Hilletoft et al.. 

Att fallföretaget säljer tillsammans med distributören till konsumenten. Att fallföretaget 

skapar värde för konsumenten tillsammans med distributören. Att fallföretaget är 

samarbetspartners med distributörer i att leverera värde till konsumenten, en vinn-vinn 

situation. Vi anser att denna definition förankrar organisationens arbete med efterfrågan 

och konsumenten. Distributörerna som fallföretaget beskriver som de viktigaste kunderna 

eller ”den första barriären” som key account manager beskrev det, är utifrån vår definition 

fallföretagets viktigaste samarbetspartner. Distributörerna är en intressent och ett 

kugghjul i värdekedjan. Fallföretaget och distributörerna delar samma målgrupp, därmed 

delas även samma ambition att skapa värde för konsument, unika konkurrenstillfällen och 

lönsamhet i logistiksystemet. Distributören bör beskrivas som en intern kund, på samma 

sätt som respondenterna idag redan beskriver andra avdelningar, bönderna och andra 

intressenter inom företaget som interna kunder. 

8.2 Jobba närmare kunden 

Vi rekommenderar att fallföretaget utvecklar samarbeten med sina kunder och lyfter in 

detta samarbete i hela logistiksystemet. Mejeribranschen är ytterst känslig mot 

förändringar i världsmarknadspriser och efterfrågan. Detta då organisationerna är bundna 

till råvaran och opererar i slutna ekonomiska system. Det är genom de värdeskapande 

aktiviteterna i förädlingen av råvaran som mejeriföreningarna kan optimera sitt nyttjande 

av råvaran. Vi ser potential att innovera hur råvaran förädlas genom kollaborationer med 

andra aktörer inom logistiksystemet. 

 

Under prognosgruppsmötet och våra intervjuer med respondenterna inom 

planeringsavdelningen diskuterades problematiken att inte ha insyn i kundernas 

lagervolymer. En insyn i kundernas lagernivåer och POS-data skulle kunna förhindra 

bullwhip effekten. Det skulle förbättra leveransservicen till kunderna, minska 

produktionskostnaderna och underlätta planeringen av produktionen. Vår 

rekommendation för att få insyn i kundernas lager är att använda kollaborativ planering. 

Skapa gemensamma prognoser med kunden kan ytterligare förbättra responsen mot 

faktiskt efterfrågan, öka kundnöjdheten och skapa unika konkurrensfördelar (Smith et al., 

2010). Dessa nya sätt att samarbeta med kunden förutsätter att starka relationer är 

etablerade med kunden och att en tillit finns mellan båda parter. Samarbetet måste 

generera fördelar för båda parter för att det skall gå att genomföra. Fallföretaget bör 

kreativt utvärdera hur förändringar i logistiksystemet kan skapa värde för både 

fallföretaget och deras kunder. 
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8.3 Utöka kriterier inom lean 

Lean och efterfrågestyrd logistik har många likheter. Båda teorier delar en fokus på att 

identifiera värde, värdeskapande aktiviteter, flöde och att utgå från efterfrågan. Inom 

fallföretaget används lean främst mot en av de fem grundprinciperna inom lean, 

perfektion. Fallföretaget arbetar med att skapa transparens mellan avdelningarna genom 

dagliga uppföljningar där förbättringsmöjligheter identifieras. Vi kan inte se att lean 

genomsyrar hela organisationen. Det är främst de operativa avdelningarna som arbetade 

på en daglig nivå med lean. Vi rekommenderar fallföretaget att inkorporera de övriga fyra 

kriterierna inom lean, då dessa skulle vara till stöd för att arbeta mot efterfrågestyrd 

logistik. 

 

Att identifiera värde och värdeströmmen är en förutsättning inom efterfrågestyrd logistik. 

Respondenterna beskrev främst hur de interna processerna skapade värde för konsument. 

Inga exempel på hur en extern samarbetspartner skapar värde i logistiksystemet beskrevs. 

Detta kan även länkas till föregående avsnitt, att en värdeskapande aktivitet betraktas som 

ur konsumenten eller distributörens perspektiv, åtskilda. För att identifiera värdeskapande 

aktiviteter krävs dels en förståelse för aktiviteterna samarbetspartners bidrar med i 

värdesystemet. Det krävs även en annan syn på logistiksystemet, att logistiksystemet 

sträcker sig hela vägen från råvaran till konsumenten. Walters rekommendationer kan här 

vara till hjälp för att identifiera värde. Att skissa upp en virtuell supply chain som sträcker 

sig hela vägen till konsumenten och som inkluderar intressenter, interna och externa 

aktörer (Walters, 2008, s. 711). Utifrån denna kan fallföretaget vara kreativa och laborera 

med olika sammanställningar av logistiksystemet för att skapa värde på unika sätt. 

 

Flödeskategorin inom lean handlar om att eliminera avdelnings- och 

funktionsuppdelningar så att produktionen förvandlas till en enda process (Narasimhan 

et al., 2006, s. 443; Sánchez & Pérez, 2001, s. 1435). Vi ser att flödestransformation kan 

expanderas utanför produktionen och omfatta övriga avdelningar som delar ansvar i 

värdekedjan och logistiksystemet. Goda exempel finns redan på hur fallföretaget arbetar 

mer utifrån flöde snarare än avdelningar, exempelvis i tvärfunktionella grupper och 

projektform. Detta är en stark faktor som driver organisationen mot ett mer holistiskt tänk. 

 

Kategorin pull inom lean utgår från kundens efterfrågan, att organisationen endast skall 

producera det som kunden efterfrågar. Detta gäller inte bara på produktnivå, utan även på 

produktens egenskaper. Egenskaper med produkten som inte tillför ett värde som kunden 

är villig att betala för skall elimineras. För fallföretaget är detta en god princip att följa, 

dock måste den även förankras i råvaran, vad som är tillgängligt och lönsamt. Utvärderas 

egenskaperna på en produkt utifrån både dess bidragande värde och bidrag till lönsamhet 

kan företaget komma närmare en balans mellan utbud och efterfrågan. 

8.4 Utveckla prognosgruppen mot S&OP 

Vi ser potential i att vidareutveckla den befintliga prognosgruppen mot teorimodellen för 

S&OP (se Figur 10). Vi rekommenderar att fallföretaget utnyttjar S&OP för 

nylanseringar av produkter, omfattande kampanjer eller för andra produktkategorier med 

hög osäkerhet. Vi rekommenderar att fallföretaget introducerar aggregerade prognoser, 

involverar marknadsavdelningen för prognostisering och produktionsavdelningarna för 

resursprognoser. 
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Fallföretaget gör i dagsläget prognoser för varje individuell produkt vid nylanseringar, 

detta ökar osäkerheten i prognoserna. Inom S&OP förespråkas istället aggregerade 

prognoser på efterfrågan, där artiklar med liknande egenskaper slås ihop till 

artikelgrupper. Den aggregerade prognosen justeras sedan i takt med att efterfrågan blir 

mer tydlig. Vi föreslår även att projektledaren på marknadsavdelningen som driver 

nylanseringen inkluderas i gruppen för att gemensamt sätta aggregerade prognoser, 

konsensus-prognoser och prognos på artikelnivå. Genom att gemensamt uppskatta den 

framtida försäljningen kan aspekter från både marknad, sälj, produktion och planeringen 

vägas in i uppskattningen.  

 

Konsensusprognoserna utvärderas mot organisationens kapacitet i så kallade resurs-

prognoser. Denna utvärderade process är i dagsläget inte inkluderat i prognosgruppen 

utan genomförs externt i projektarbetet med nylanseringen. Genom att utvärdera kapacitet 

i prognosgruppen delas relevant information om produkten till fler intressenter. När 

prognosen slutligen skall brytas ned på artikelnivå har gruppen mer information att basera 

sina antaganden på. I dagsläget är produktionens utvärdering av beläggning en 

tidskrävande process, vilket innebär att vissa prognoser måste genomföras i ett tidigare 

stadie. Vi ser potential att öka systemstöd för utvärdering av beläggning, då detta snabbar 

på produktionens resursprognostisering och gör prognosarbetet mer flexibelt.  

 

Ambitionen inom gruppen skall vara att förbättra flöde, prognoser och att dela relevant 

information mellan avdelningarna. Prognostisering blir mer korrekt ju senare beslutet tas, 

ju flexiblare gruppen är desto senare kan beslut fattas. Detta innebär att ökad flexibilitet 

är ett mål för att förbättra prognoserna. Prognosgruppen fokuserar idag mycket på 

uppföljning och utvärdering av kampanjer och lanseringar. Uppföljning, som även är ett 

steg inom S&OP, fyller en funktion i att både förbättra flödet och utvidga kunskap mellan 

avdelningarna. Det är genom utvärdering som gruppens medlemmar får insikt i vilka 

processer som påverkar logistiksystemet och efterfrågan. 

 

Vi rekommenderar att fallföretaget låter prognosgruppen utvecklas successivt, där 

element från S&OP lyfts in först för arbetet med nylanseringar. I ett senare skede kan 

gruppen utvecklas för att även inkludera större eller svårare kampanjer. Målet skall vara 

att förbättra och förenkla, inte att skapa processer som är i vägen. Vilka artiklar som skall 

hanteras inom gruppen bör därför vara öppet för diskussion inom gruppen. 

Omvärldsfaktorer, efterfrågan och utbud är under ständig förändring och detta påverkar 

vilka kategorier produkter som är svårare eller enklare att hantera. Vi rekommenderar att 

fallföretaget utvärderar hur den daglig planering av mer oförutsägbara produkter skall 

hanteras. Detta kan kreativt utvärderas genom att skissa upp organisationens varuflöde 

och supply chain, som vi föreslog i föregående avsnitt. För att se om hanteringen av vissa 

artiklar kan förbättras genom att diskutera och utvärdera dem inom den integrerade 

verksamhetsplaneringen. 

 

I Analyskapitlet kunde vi se hur fallföretaget jobbar med vad som kan liknas vid 

hybridsystem i sin hantering av råvaran (se Avsnitt 6.3). Vissa artiklar som omfattas av 

den reaktiva ”dagliga planeringen” är dock komplexa. I empirin diskuterades exempel på 

flertalet produkter inom den dagliga planeringen som har en fluktuerande och 

oförutsägbar efterfrågan där prognosverktyget inte är till hjälp. Vi ser potential att dela 

upp produkterna i två kategorier med stabil efterfrågan och osäker efterfrågan, för att 

planera dessa på olika vis. Vi tolkar med stöd av teorin att svårprognostiserade artiklar 

bör hanteras mer proaktivt inom vad fallföretaget definierar som ”långsiktig planering”. 
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Att justera fördelningen av produkter så de bättre passar in utefter deras unika egenskaper 

är att se som en förbättring av deras nuvarande logistiksystem. Även denna hantering kan 

förtydligas och förbättras genom att skissa upp fallföretagets varuflöde och supply chain. 

8.5 Involvera logistikavdelningen i början av produktutveckling 

I empirin framgick att marknadsavdelningen och produktionsavdelningarna hade minst 

samarbete med övriga avdelningar (se Figur 5). Att inkludera dessa avdelningar i mer 

tvärfunktionellt arbete ökar informationsdelningen och den interna förståelsen för 

råvaran. Vi ser även potential i att fallföretaget involverar logistikavdelningen i 

produktutvecklingens i ett tidigare skede. För att sammanlänka arbetet med att möta 

efterfrågan och vad som är möjligt att erbjuda utifrån råvaran och interna 

produktionsmöjligheter. Att kombinera teorier inom logistik och marknadsföring är 

centralt inom efterfrågestyrd logistik för att innovera logistiksystemet (Christopher & 

Ryals, 2014; Hilletoft et al., 2009; Madhani, 2015, s. 11-12; Treville, et al., 2004, s. 617; 

Walters, 2008).  

 

Målet med efterfrågestyrd logistik är att hitta en balans mellan utbud och efterfrågan, att 

erbjuda produkter som både är efterfrågade och som passar in i organisationens 

produktmix samt produktionsflöde. Respondenterna beskrev inget direkt samarbete i 

fallföretaget mellan organisationens logistikavdelning och marknadsavdelning. Vi 

rekommenderar fallföretaget att öka samarbetet mellan logistikavdelningen och 

marknadsavdelningen i produktutvecklingens tidiga skede. Eftersom logistikavdelningen 

då kan ge feedback och support på marknadsavdelningens idéer. Forskning har visat att 

denna typ av samarbete minskar produktkomplexiteten (Christopher, 2011, s.163). Denna 

typ av samarbete bryggar även fallföretagets lean-filosofi till de strategiska 

avdelningarna. Genom att eliminera produktkomplexiteten förbättras både 

organisationens pull-, flöde- och perfektionskriterier inom lean. Genom samarbete och 

informationsdelning kan potentiellt unika lösningar tas fram. Lösningar som tar både 

organisationens utbud och efterfrågan i hänsyn. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Förlaga 

Vi är två studenter, Jonna Lindsjö och Peer Dahlgren som läser vår sista termin på 

civilekonomprogrammen handel och logistik samt service management. Denna 

undersökning ingår i vårt examensarbete som genomförs på Handelshögskolan i Umeå 

med Norrmejerier som fallföretag. Studien går ut på att undersöka efterfrågestyrd logistik 

inom mejeribranschen. Datainsamlingen utgörs främst av intervjuer. Vi arbetar även med 

ett uppdrag åt Norrmejerier gällande beläggningsplanering, vilket eventuellt kan komma 

att bli en del av studien.  

 

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun om du önskar. 

All personlig information som vi samlar in i undersökningen behandlas anonymt, vi 

kommer inte att samla några personuppgifter, eller sprida någon av informationen vidare 

till tredje part. I examensarbetet nämner vi inga personer utefter namn, utan från deras 

avdelningar eller arbetsroller. Den här intervjun kommer att spelas in, om detta är OK 

med dig? Det görs för att förenkla vår datainsamling. Inspelningen kommer att raderas 

efter att den blivit transkriberad. 

Inledande frågor 

 Hur länge har du jobbat på Norrmejerier? 

 Vill du beskriva vad dina dagliga arbetsuppgifter är? 

 Kan du berätta om din uppfattning av Norrmejerier som organisation? 

Tema: Kunden 

 Vem skulle du säga är Norrmejeriers kund? 

Tema: Värdeerbjudande till kund 

 Vad tror du är anledningen till att kunden väljer Norrmejerier? 

 Vad tror du skiljer Norrmejerier från konkurrenterna? 

 Vad tror du att Norrmejeriers kunder värdesätter? 

Tema: Marknadsförändringar, flexibilitet (strategic drift) 

 Kan du beskriva hur Norrmejerier arbetar för att identifiera trender? 

 Kan du beskriva hur Norrmejerier bemöter/svarar på nya trender? 

Tema: Intern kollaboration kring Supply Chain 

 Hur är din syn på arbetet mellan avdelningarna inom Norrmejerier? 

 Kan du beskriva hur du och din avdelning arbetar mot kund? 

 Kan du beskriva på vilket sätt du och din avdelning bidrar till att göra kunden 

nöjd? 
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Tema: Extern kollaboration kring supply chain 

 Kan du beskriva vilka företagspartners Norrmejerier har? 

 Kan du beskriva hur Norrmejerier arbetar med företagspartners och vice versa? 

 Vad tror du kunden värdesätter hos Era företagspartners? 

 

Tema: Affärssystem 

 Kan du berätta hur din avdelning arbetar med ert affärssystem? 

 På vilket sätt är affärssystemet till stöd för att kommunicera och samarbeta med 

andra avdelningar? 

 På vilket sätt är affärssystemet till stöd för att kommunicera och samarbeta med 

företagspartners? 

 På vilket sätt är affärssystemet till stöd för att kommunicera och samarbeta med 

kund? 

Avslutning 

 Vad motiverar dig till att arbeta inom Norrmejerier?  

 Tycker du det är något mer vi behöver veta som vi inte har frågat om? 

 

Tackar för oss [lämnar inspelning igång]. 

Följer upp vad de tycker om frågorna, om de har något mer att tillägga. 

 

[Lämnar uppgifter för eventuella frågor, eller om de kommer på något att tillägga]. 
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Bilaga 2: Exemplifiering av produktmix 

Den första variabeln som spelar in är separeringen av råvaran (se Figur 11), vid inleverans 

till mejeriet så behandlas mjölken i en separator vilket delar upp mjölken i skummjölk 

och grädde. Bönderna får betalt för sin råvara i kronor per kilogram beroende på 

fetthalten, därför blir det mer naturligt att fördela avräkningspriset på proteinhalt och fett, 

där grädden är mer värdefull kontra proteinet. I detta exempel förenklar vi processen och 

utgår från att råvarumängden och fetthalten är fast, totalt kommer det in 1000 liter råvara, 

varav 100 liter separeras till grädde och 900 liter separeras till skummjölk (se Figur 11).  

 

 
Figur 11: Separering av råvara i exemplifiering 

Den befintliga produktmixen består av en rad olika produkter, där de varierar i 

försäljningsvolym, vilken andel av skummjölk och grädde de använder, samt 

täckningsbidrag. Egenskaperna för artiklarna i vår exemplifierande produktmix 

summeras nedan i Tabell 6. 

  
Tabell 6: Egenskaper i exemplifierande produktmix 

  
Förbruknings-
andel Grädde 

Förbruknings-
andel 

Skummjölk 

Täcknings-
bidrag 

Artikel 1 1 0 110 kr 

Artikel 2 0,1 0,9 10 kr 

Artikel 3 0,5 0,5 70 kr 

Artikel 4 0,3 0,7 30 kr 

Artikel 5 0 1 2 kr 

 

Inom produktmixen skall all tillgänglig råvara förbrukas, vilket kan se annorlunda ut 

beroende på hur efterfrågan ser ut för produkterna. Inom den exemplifierande 

produktmixen är produkterna fördelade enligt följande täckningsbidrag och 

försäljningsvolymer (se Figur 12). 

 

Mjölkråvara 
levereras 

Separering 

1000 Liter 

Skummjölk 

Grädde 

100 Liter 

900 Liter 
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Figur 12: Täckningsbidrag och försäljningsvolymer för exemplifierande produktmix 

Totalt täckningsbidrag (TTB) kan beräknas för en artikel genom att multiplicera 

täckningsbidraget (TB) och försäljningsvolymen för artikeln. 

TTB = TB x Försäljningsvolym 

Om vi förenklar och antar att mejeriet i vårt exempel inte har några fasta kostnader, 

investeringskostnader eller andra kostnader utöver det som är i täckningsbidraget, då 

kommer det totala täckningsbidraget för alla produkter att generera vinst, vilket i sin tur 

ger ett avräkningspris. För mjölkråvaran blir avräkningspriset per liter då: 

Avräkningspris = (TTBprod1 + TTBprod2 + TTBprod3 + TTBprod4 + TTBprod5) 
/ Volym Råvara 

Detta gör att vi kan visa vår exemplifierande produktmix med både produkternas 

täckningsbidrag och en linje som visar avräkningspriset i kr/kg som produkterna bidrar 

till.  

 
Figur 13: Täckningsbidrag och beräknat avräkningspris för exemplifierande produktmix 

I Figur 13 ovan ser vi att avräkningspriset ligger likt ett snitt på produkternas 

täckningsbidrag, där det finns produkter som ligger både över och under. För att höja 

avräkningspriset måste det totala täckningsbidraget på produktmixen öka. 

Täckningsbidraget är inte heller facit för om en produkt är bra för företaget eller inte, då 

försäljningsvolymerna påverkar avräkningspriset. Exempelvis så produceras Artikel 1 

enbart av grädde, i jämförelse med Artikel 3 som använder en 50/50 fördelning av grädde 

och skummjölk (se Tabell 6). Detta innebär att Artikel 1 måste kompletteras med en 

produkt som enbart förbrukar skummjölk, i vårt exempel Artikel 5. Medan Artikel 3 kan 

kompletteras med produkter som använder grädde när de framställs. Detta innebär att 

producera mindre volymer av Artikel 1 och Artikel 5 skulle kunna öka avräkningspriset, 

om det fanns efterfrågan för att producera mer av Artikel 2, 3 och 4. Sett till det totala 

täckningsbidraget så bidrar vår exemplifierande produktmix med följande belopp (se 

2
10

30

70

110

Artikel 5 Artikel 2 Artikel 4 Artikel 3 Artikel 1

Täckningsbidrag

21 30

160 160

629

Artikel 1 Artikel 3 Artikel 2 Artikel 4 Artikel 5

Försäljningsvolym

2
10

30

70

110

Artikel 5 Artikel 2 Artikel 4 Artikel 3 Artikel 1

TB Avräkningspris (12,068)
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Figur 14). Trots att Artikel 4 har ett lågt täckningsbidrag i jämförelse med Artikel 1 och 

3 så bidrar det mest i det totala täckningsbidraget, efterfrågan och den möjliga 

försäljningsvolymen har en stor bidragande och påverkande roll för avräkningspriset till 

bönderna. 

 
Figur 14: Totalt Täckningsbidrag (TTB) för exemplifierande produktmix 

Låt oss nu säga att efterfrågan på en ny produkt har identifierats via trendspaning och att 

denna produkt kan produceras med befintliga maskiner i vårt fiktiva mejeri. Vi kallar 

denna produkt för produkt X. För ett traditionellt producerande företag hade det räckt om 

produkten visade sig som lönsam och det fanns tillgänglig kapacitet att producera. För en 

mejeriförening måste andra faktorer tas i beaktning, nämligen hur produkten in i vår 

produktmix, med hjälp av alternativkostnadsberäkningar. 

 

Ett första steg blir att kolla på täckningsbidraget för produkten, är täckningsbidraget 

tillräckligt högt för att höja avräkningspriset. Produkt X har ett täckningsbidrag på 50kr, 

vilket jämfört befintliga produkter (se Figur 15) ser bra ut.  

 
Figur 15: Jämförelse täckningsbidrag för ny artikel och befintlig produktmix 

Dock spelar även förbrukningen av råvara in i vår bedömning, vilka egenskaper har 

produkt X och hur mycket grädde och skummjölk förbrukar den? Om produkt X använder 

en hög andel grädde behöver täckningsbidraget vara betydligt högre jämfört om produkt 

X använder en låg andel grädde. Här avgör alternativkostnaden huruvida produkt X 

passar in i produktmixen. Låt oss anta olika scenarion där produkt X förbrukar mer eller 

mindre andelar grädde för att produceras. Dessa presenteras nedan i Tabell 7. 

 
Tabell 7: Scenarion på förbrukning i grädde och skummjölk 

  Andel Grädde Andel Skummjölk 

Scenario 1 0,3 0,7 

Scenario 2 0,7 0,3 

1258
1600

2100
2310

4800

Artikel 5 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 1 Artikel 4

2
10

30

50

70

110

Artikel 5 Artikel 2 Artikel 4 Produkt X Artikel 3 Artikel 1
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Vid det första scenariot förbrukar produkt X samma volymer grädde som Artikel 4, men 

med ett högre täckningsbidrag. Detta innebär att produkt X kan direkt ersätta volymer av 

artikel 4 och höja avräkningspriset. Alternativkostnaden om produkt X skull ersätta vissa 

volymer för artikel 4 skulle då bli följande. 

Alternativkostnad för att producera [x volym] av produkt X 

[x volym] x [täckningsbidrag artikel 4] 

Detta innebär att om vi uppskattar att produkt X har en efterfrågan på 100 enheter, kan vi 

jämföra det totala täckningsbidraget av att producera 100 enheter av produkt X mot 

alternativkostnaden. 

TTBprodukt X = 100 x 50 kr = 5000 kr  

Alternativkostnad = 100 x 30 kr = 3000 kr 

I detta scenario skulle det vinsten öka med 2000 kr om vi valde att producera 100 enheter 

av produkt X, och 100 mindre enheter av Artikel 4. 

 

Om vi istället skulle välja att minska av artikel 3 som har fördelningen 50/50 i förbrukning 

av grädde och skummjölk för att producera 100 enheter av produkt X skulle vi få följande 

situation. Artikel 3 har enbart en försäljningsvolym på 30 enheter, drar vi ned hela 

volymen för artikel 3 så motsvarar grädden vi får över 50 enheter av produkt X. Vi får 

dessutom skummjölk över och behöver då producera artikel 5 av volymen vi får över där. 

Vi kan då dra ned 50 enheter av artikel 4 och 30 enheter av artikel 3, öka upp produkt X 

med 100 enheter och öka artikel 5 med 15 enheter och få följande scenario.   

TTBprodukt X & artkel 5 = (100 x 50 kr) + (15 x 2 kr) = 5030 kr  

Alternativkostnad = (30 x 70 kr) + (50 x 30 kr) = 3600 kr 

Detta alternativ är också lönsamt, vi skulle öka vinsten med 1430 kr. Trots att artikel 3 

har ett högre täckningsbidrag så blir det gynnsamt då artikel 3 förbrukar mer grädde än 

skummjölk. 

 

Om vi kikar på scenario 2 istället, där produkt X förbrukar större andelar grädde än alla 

artiklar så blir det svårt att öka lönsamheten trots att produkten har ett relativt högt 

täckningsbidrag i jämförelse med två andra produkter som också förbrukar grädde. Vi 

kan kika på alternativet att ersätta den mindre lönsamma artikel 2 med produkt X utifrån 

förutsättningarna i scenario 2. Artikel 2 förbrukar totalt 0,1 andelar grädde, vilket innebär 

att artikel 2 kan bli ersatt med knappt 16 enheter av produkt X och 144 enheter av artikel 

5. 

TTBprodukt X & artikel 5 = (16 x 50 kr) + (144 x 2 kr) = 1088 kr 

Alternativkostnad = (160 x 10 kr) = 1600 kr 

Även om vi ersätter den mindre lönsamma artikel 2 med artikel X så skadar detta vinsten 

och avräkningspriset i detta scenario. För att en gräddrik produkt skall vara lönsam i 

denna illustration så måste den hålla ett betydligt högre täckningsbidrag. Om vi i detta 

exempel ansåg att produkt X var strategiskt viktig, så skulle vi behöva ta detta i åtanke 

när vi beräknar alternativkostnaden, då skulle alternativkostnaden utökas med värdet av 
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den ”strategiska fördelen”, om detta värde överstiger 512 kr så skulle i sådana fall det 

vara värt att producera 16 enheter av produkt X. 

 

I verkligenheten så spelar flertalet andra variabler in, täckningsbidragen är rörliga enheter 

som påverkas av både intäkter och kostnader associerade till produkten. Ökar eller 

minskar världsmarknadspriset på produkten så ändras täckningsbidraget. Efterfrågan på 

feta kontra magra produkter påverkar priset för grädden eller skummjölken. Om den 

ursprungliga prognosen för en produkts försäljningsvolym är felaktig så ändras kostnader 

associerade till produktionen och täckningsbidraget. Vissa volymer binds upp under avtal 

där täckningsbidragen är fasta. Volymerna och fetthalterna varierar säsongsvis, vilket 

innebär att under vissa perioder finns mer volym råvara över att förädla och under vissa 

perioder mindre volym råvara att förädla. Efterfrågan på produkter kan minska eller öka, 

minskar efterfrågan för en specifik produkt måste nya produkter ersätta, ökar efterfrågan 

måste ett ställningstagande göras huruvida mer skall produceras eller inte utifrån 

produktmixen.  

 

Med ständiga förändringar i förutsättningarna för vad som är en optimal produktmix 

innebär detta att organisationen måste arbeta både flexibelt och proaktivt där de försöker 

förutspå omvärldsförändringar. Alla bedömningar gällande vilka nya produkter som är 

värda att satsa på utgår från uppskattningar och prognoser om försäljningsvolymer och 

efterfrågan, prisnivåer till kund, antalet produktionstillfällen och produktionsvolymer. 

Säkerheten i dessa prognoser påverkar i slutändan operativa kostnader, täckningsbidrag, 

lönsamheten och avräkningspriset till bönderna. I empirin får vi ett tydligt svar på att en 

proaktiv supply chain är en förutsättning inom råvaruhanteringen för fallföretaget. 

Organisationer med en okontrollerbar råvarumängd måste ha en proaktiv supply chain för 

att kunna operera lönsamt.
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