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Sammanfattning 
Mänsklighetens påverkan på miljön och hållbar resursanvändning är något som är mer 

och mer uppmärksammat i dagens samhälle. Resursanvändningen har ökat genom åren 

och fortsätter att öka fortfarande. I FN:s hållbarhetsrapport från 1987 uppmärksammas 

behovet av en hållbar utveckling och tillväxt på jorden, med fokus på resursanvändning. 

I och med att efterfrågan oftast är osäker så kan det vara svårt för industriföretag att 

förutspå hur stor kvantitet som bör produceras och därmed hur mycket resurser som bör 

användas i produktionen. Ett av spillen i lean management är överproduktion, som 

handlar om att man överanvänder resurser genom att producera mer än vad som 

efterfrågas. Överproduktion är därför relevant ur ett hållbarhetsperspektiv då det kan ses 

som onödig resursanvändning och därför både relevant och intressant att undersöka. Vi 

har i detta examensarbete gjort en kvalitativ undersökning hur fem olika industriföretag 

arbetar för att undvika överproduktion och hur de hanterar överproducerade produkter.  

 

För att undersöka hur industriföretag hanterar överproduktion har vi skapat en modell 

med sex teoriområden för att tydligare kunna undersöka olika delar som i teorin bör 

påverka risken för överproduktion. Utifrån dessa teorier har vi sammanställt 

intervjufrågor till de fem företag som deltog i vår undersökning. Alla företag som deltog 

i undersökningen hade verksamhet i Umeå eller nära till.  

 

Resultaten av vår undersökning visar att industriföretagen använder sig av olika metoder 

för att undvika överproduktion, men att vissa metoder kan ses som effektivare än andra 

för att minska risken att producera för stor kvantitet av produkter. Samtliga företag lyfte 

fram prognoser som den viktigaste metoden för att undvika överproduktion, oavsett 

vilken styrprincip de hade i produktionen. Att använda sig av lean som 

produktionsfilosofi var också, i linje med teorin, ett effektivt sätt när det kom till att 

minimera överproduktion, dock framkom det att detta ökade risken för underproduktion 

istället. Var företagen valde att ha sin kundorderpunkt visade sig också vara viktigt när 

det kom till risken för överproduktion. Undersökningen visade också att samtliga företag 

hade tydliga rutiner för hur överproducerade produkter hanterades där de flesta företag i 

första hand lagrade sina produkter tills de hittat en köpare, därefter så sålde de antingen 

produkterna till rabatterat pris eller återtog dem för att återinföra dem i produktionen. 

Företagen skrotade sällan färdiga produkter, med undantag för ett av företagen i 

livsmedelsbranschen som hade möjlighet att omvandla överproducerade produkter till 

biogas.   
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1. Inledning/Bakgrund 
 

Människors påverkan på jordens miljö och biologiska processer är ett viktigt och omtalat 

ämne i dagens samhälle. Ända sedan den industriella revolutionen och James Watts 

ångmaskin i slutet av 1700-talet har människan påverkat jordens biofysiska miljö och 

sedan slutet av 1700-talet har människans påverkan kraftigt ökat (Steffen et al., 2015, 

s.82). Mycket forskning har skett kring miljöpåverkan och klimatförändringar, däribland 

Steffen et al. (2015), som visar hur socioekonomiska och klimat-trender har påverkat 

jordens klimat sedan 1750 fram till 2010, med fokus på “the Great Acceleration” (från 

1950 och framåt) som är den tidsperiod då människors påverkan på jorden har förändrats 

som mest och fortsätter att stiga. 

 

Hållbarhet är ett uttryck som utvecklats som ett resultat av de märkbara trenderna på hur 

människor påverkat jorden. Portney (2015, s.5) menar att utvecklingen av 

hållbarhetsfokuset kan ha kopplingar till Thomas Malthus idéer vid slutet av 1700-talet. 

Malthus idéer handlade om att han menade att jordens befolkning skulle växa i så stor 

utsträckning att efterfrågan på jordens resurser och jordens kapacitet skulle överskridas, 

med att följa av förödande konsekvenser på jordens naturliga system. Ny teknologi och 

ökad effektivitet vad gäller användande av naturliga resurser och minskade utsläpp 

möjliggör en ökad kapacitet för jorden (Portney, 2015, s.5).  Hållbarhet handlar om 

användandet av jordens naturliga resurser, men även fokus på hur man påverkar jorden 

med bland annat utsläpp (Portney, 2015, s.4). Portney (2015,s.4) menar att hållbarhet inte 

handlar om att helt skydda och bevara naturliga resurser, utan snarare att hitta ett sätt där 

jorden klarar av att hantera en växande befolkning och ekonomisk tillväxt utan att riskera 

människors och djurs hälsa långsiktigt.  

 

I sin studie om Påskön så uppmärksammar Foot (2004) konsekvenserna av att 

överanvändning av jordens resurser och att det finns mycket att lära från civilisationens 

(på Påsköns) förfall när det kommer till hållbarhet. För likt Påskön, menar Foot (2004), 

kan jorden ses som en isolerad plats utan möjlighet för emigration av sin snabbt växande 

befolkning, eller möjlighet att importera kunskap och teknologi från andra platser 

(planeter), vilket gör att jordens befolkning bara har sina nuvarande resurser att tillgå. 

Sättet civilisationen antas gått under på tycks vara i linje med Thomas Malthus idéer om 

jorden, för enligt Foot (2004, s.18) så dog civilisationen antingen på grund av att 

befolkningstillväxten var så hög att öns resurser inte räckte till, eller på grund av att öns 

resursanvändning inte förbrukades på ett hållbart sätt. Det som talar emot att jorden skulle 

uppleva samma förfall som på Påskön är att hållbarhet blir mer och mer uppmärksammat 

runt om vår planet, vi kan se effekter av vår resursanvändning, och att det hela tiden sker 

forskning och utveckling inom området (Foot, 2004, 18).   

 

För över 30 år sedan myntades den mest grundläggande definitionen av hållbarhet av FN 

(1987, s.41):“Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs”, d.v.s. 

att hållbar utveckling bör ske så att dagens generations behov tillfredsställs utan att 

kompromissa framtida generationers möjlighet att tillfredsställa deras behov. Denna 

definition mynnar ut i hållbarhet för tre olika områden: ekonomisk-, social- och ekologisk 
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hållbarhet (Morali & Searcy, 2013, s.636).  Idén som bygger på FN:s miljö- och den 

tidigare nämnda hållbarhetsrapporten från 1987, är att det bör strävas efter hållbara 

resultat i samtliga tre områden (Portney, 2015, s.6).  När det handlar om hållbarhet för 

företag så bygger det mycket på FN: s definition av hållbarhet och kan definieras enligt 

Dyllick och Hockers (2002, s.131): “corporate sustainability can accordingly be defined 

as meeting the needs of a firm’s direct and indirect stakeholders (such as shareholders, 

employees, clients, pressure groups, communities etc), without compromising its ability 

to meet the needs of future stakeholders as well”. Enligt denna definition handlar alltså 

hållbarhet om att möta företagets intressenter behov utan att förhindra att möta framtida 

intressenters behov.   

 

Lean management är en filosofi som appliceras idag av många företag och som många 

har hört talas om i olika sammanhang. Filosofin innefattar hela värdekedjan från “ax till 

limpa”, det vill säga från en produkts första komponent till färdig produkt hos slutkund, 

inom företag. Figur 1 (se appendix 1) visar hela logistikröret, där genomloppstiden är den 

totala tiden det tar för produkten att tillverkas till att den hamnar hos slutkund. Anammar 

man lean-filosofin i sin helhet så genomsyrar filosofin hela logistikröret. Vissa enskilda 

aspekter från filosofin kan dock användas av företag som inte använder sig av lean-

filosofin i sin helhet (Trent, 2008, s.1). Grundidén med lean är att minimera spill inom 

företagets alla olika delar (Trent, 2008, s.2). Trent (2008, s.2) poängterar också att lean 

inte endast är en samling verktyg och tekniker som företag kan använda sig av för att nå 

högre effektivitet, utan snarare är en filosofi som genomsyrar hela företaget och dess 

värdekedjor. Grunden till lean-filosofin lades fram av tillverkande företag och detta har 

resulterat i att det oftast pratas om lean genom ett tillverkningsperspektiv (Trent, 2008, 

s.2).   

 

Lean bygger på Toyota Production System (TPS) som fokuserar mycket på kvalitet och 

effektivitet (Liker, 2004, s.7). Det var under 1980- och början på 1990-talet som världen 

började få upp ögonen för det japanska bilföretaget Toyotas bilproduktion (Liker, 2004, 

s.3). Det var inte designen av Toyotas bilar som fångade intresset utan det var på sättet 

som bilarna producerades, Toyota producerade bilar snabbare, pålitligare och på ett 

billigare sätt än många andra bilmärken, detta gjorde att de kunde erbjuda ett väldigt 

konkurrenskraftiga priser (Liker, 2004, s.3). Deras imponerande sätt att hantera problem 

och svagheter i processerna var också något som fick andra företags uppmärksamhet, 

svagheter och problem uppmärksammades snabbt och åtgärdades på ett sätt som tycktes 

bidra till att Toyota bara blev ännu bättre och starkare (Liker, 2004, s.3). Toyota såg 

operations management som ett viktigt vapen och en stor konkurrensfördel, med en 

filosofi att hela tiden söka efter sätt att göra saker mer effektivt, samtidigt som man även 

söker efter att höja kvaliteten på allt man gör skapade en stark ekonomisk hållbarhet och 

en slagkraftig aktör på den globala marknaden (Liker, 2004, s.6).  

 

TPS bygger på 7 olika typer av spill: Överproduktion, tid, transporter, processer, 

inventarier, rörelse, defekter (Vamsi & Kodali, 2014, s.1102). Överproduktion handlar 

om att producera mera än det efterfrågas, mängden som lämnar över blir då spill (Slack 

et.al, 2013, s.472). Spill gällande tid handlar mycket om hur maskintid och anställdas tid 

utnyttjas, man vill minimera den tid som inte används till värdeskapande av produkten 

(Slack et.al, 2013, s. 472). Transporter genererar spill genom att produkter transporteras 

mellan operationerna, och sträckorna kan i vissa fall vara långa mellan de olika 

processerna (Slack et.al, 2013, s. 472). Spill kan också förekomma i själva processerna. 

Vissa processer kan vara onödiga och existera endast på grund av dålig design på 
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produkten och processerna samt dåliga tillverkningsmetoder (Slack et.al, 2013, s. 472). 

Inventarier betyder lager vilket binder kapital och ses som spill inom TPS (Slack et.al, 

2013, s. 472). Med rörelse som spill menas onödig rörelse som arbetaren måste göra för 

att t.ex. hämta verktyg eller delar som behövs för att utföra arbetet (Slack et.al, 2013, s. 

472). Defekter i produkterna räknas också som spill och är ofta vanliga. En defekt produkt 

måste korrigeras och skapar högre kostnader (Slack et.al, 2013, s. 472).  

 

Minimeringen av dessa 7 typer av spill är själva grunden för TPS som också blivit känt 

som Lean (Slack et.al, 2013, s. 472). Ett av spillen som nämnts i tidigare stycke är 

överproduktion och beskrivs som den vanligaste formen av spill (Slack et.al, 2013, s.472). 

Hållbarhet handlar om att minska miljöpåverkan och effektivisera användandet av 

resurser så att deras inverkan på samhället och miljön är så litet som möjligt (Bogue, 

2014, s.117). Förslagsvis kan det argumenteras att överproduktion inte är hållbart från 

varken ekonomisk eller ekologisk synpunkt. När det kommer till konsekvenser av 

överproduktion på miljön så nämns ofta kläd- och matindustrin. Dissanayake et al., (2017, 

s.1) beskriver exempelvis problematiken med klädindustrins korta produktlivscykler, 

överanvändning av resurser, stora mängder materialspill och utsläpp. Birisci och 

McGarvey (2018, s.984) förklarar i sin tur vikten av att minska spillet från överproduktion 

av mat, både för att bättre ta tillvara på maten som produceras i och med jordens 

befolkningstillväxt, men också minska jordbrukets påverkan på miljön. Överproduktion i 

alla industrier handlar, per definition, om att det används mer resurser än vad som 

efterfrågas. Vi ser det därför som en relevant del för alla industriföretag att hantera och 

något som vi i denna studie vill undersöka vidare. 

 

Grunden till intresset för vårt ämnesval är hållbarheten, dock ligger inte fokuset i detta 

arbete på hållbarheten i sig utan på överproduktionen. Det tycks inte, utifrån den litteratur 

vi granskat inom ämnen som hållbarhet, lean och specifikt överproduktion, finnas några 

standardiserade processer som används i större utsträckning av flera aktörer, eller 

lösningar för att undvika överproduktion och hantera överproduktion när den väl inträffar. 

Däremot diskuteras flera olika sätt att arbeta med dessa frågor, men ofta på en generell 

teoretisk nivå. Därför har vi valt att undersöka detta område närmare och rikta in oss mot 

flera olika typer av industrier, istället för att endast fokusera på en industri som t.ex. 

klädindustri eller matindustrin, för att få en större och mer praktisk helhetsbild av 

hanteringen av överproduktion. 

 1.1 Problemformulering 

Hur undviker industriföretag överproduktion och hur hanteras överproducerade 

produkter? 

1.2 Syfte 

Eftersom överproduktion orsakar problem och kan skada både företagen ekonomiskt och 

samhället, samt miljön från ett hållbarhetsperspektiv vill vi undersöka hur företagen 

hanterar situationer där överproduktion sker. Överproduktionen beskrivs också enligt 

TPS som det vanligaste området inom vilket det förekommer spill (Slack et.al, 2013, s. 

472). Syftet med studien är alltså att undersöka hur överproduktion undviks och hanteras 

av industriföretag. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv har vi också valt att undersöka hur 

industriföretagen hanterar överproducerade produkter om/när det uppstår.  
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1.3 Definition av överproduktion 

Med överproduktion så menar vi den mängden komponenter/produkter som överstiger 

den gräns som företaget önskar de skulle producerat. Ett företag som vill ha stora lager 

av färdiga produkter för att snabbt kunna leverera ut till kund efter inkommande ordrar 

ser inte det lagret som en överproduktion i sig. Däremot kan företaget möjligtvis 

producera för mycket produkter under en period som de tror att efterfrågan kommer vara 

hög. I detta fall finns det en risk att lagret av färdiga produkter blir för stort och därmed 

kan en andel av lagret ses som ett resultat av överproduktion. Definitionen av 

överproduktion kan därför bero lite på vad företagen själva anser som överproduktion. 

Detta skulle kunna vara problematiskt, men då vi främst ämnar undersöka metoderna och 

verktygen företagen använder för att hantera och undvika överproduktion och inte hur 

stor andel överproduktion de har, så anser vi att definitionsfrågan inte blir särskilt 

problematiskt för denna studie.  
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2.Metodologiska antaganden 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom metodiken i vår studie. Vi börjar med att berätta 

om ämnet och varför vi valt just detta ämne att undersöka. Därefter redovisar vi våra 

metodiska strategier. Sedan förklarar vi våra ontologiska och epistemologiska 

utgångspunkter. Efter det så diskuterar vi vår datainsamlings- och analysmetod. Vi går 

sedan igenom urvalsprocessen och avgränsningar innan vi uppmärksammar 

sanningskriterierna. Vi för sedan en diskussion om etiska aspekter i studien innan vi 

avslutningsvis skriver om litteratursökningen och källkritik. 

2.1 Ämnesval 

Valet att skriva om överproduktion och hur industriföretag undviker och hanterar 

överproducerade produkter grundar sig i att vår civilekonomutbildning är inom handel 

och logistik. Vi har därmed en teoretisk förförståelse för ämnet. Då vi har kunskap inom 

lean och överproduktion är ett av de största spillen i lean så var det något som intresserade 

oss. Överproduktion kan även kopplas samman till hållbarhet (då överproduktion handlar 

om överutnyttjande av resurser) vilket också var en faktor som var viktig för oss. 

Hållbarhet är ett väldigt relevant ämne och både forskare och företag strävar mer och mer 

efter hållbara sätt att arbeta, därför fann vi det väldigt intressant att undersöka både 

tidigare forskning inom överproduktion och undersöka hur företag arbetade med frågan. 

Den mesta litteraturen som vi tagit del av rörande överproduktion är teoretisk och 

fokuserar oftast på överproduktion i matindustrin, därför blev vi intresserade att göra en 

praktisk undersökning för att ta reda på hur företag inom tillverkningsindustrin hanterar 

och undviker överproduktion i praktiken. 

2.2 Metodiska strategier  

Enligt Bryman (2011, s.20) finns det två slags forskningsstrategier: kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning är en strategi som framhäver vikten av 

kvantitet när det kommer till insamling av datamaterial och kvalitativ forskning har oftast 

färre men mer ingående observationer och datainsamling (Bryman, 2011, s.40). 

Kvantitativa studier görs ofta i form av enkätundersökningar och kvalitativa studier ofta 

i form av intervjuer. Kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier kopplas ofta ihop 

med deduktion och induktion, som är två olika sätt att se på förhållandet mellan teori och 

praktik. Fejes och Thornberg (2015, s.24) beskriver en deduktiv ansats som systematiska 

test där forskaren bygger sina hypoteser eller påståenden och undersöker hur de stämmer 

överens med verkligheten. Kvantitativa studier handlar om att pröva hypoteser och har 

därmed ett deduktivt synsätt (Bryman, 2011, s. 40). En induktiv ansats handlar om att 

forskaren använder sig av observationer och erfarenheter i sin undersökning och därifrån 

drar slutsatser (Fejes & Thornberg, 2015, s.24). Enligt Bryman (2011, s. 28) bygger den 

induktiva ansatsen på att forskaren gör generaliserbara slutsatser på basis av 

observationer. Sohlberg och Sohlberg (2008, s.130) skriver att induktiva slutledningar 

inte kan vara helt bindande då resultatet vi får från denna undersökning kan bli ett annat 

än ifall undersökningen genomförs igen om tio år, det vill säga att ansatsen är 

situationsbaserat. Kvalitativa undersökningar innehar ett induktivt synsätt på relationen 

mellan teori och praktik (Bryman, 2011, s.40). En simpel beskrivning av ansatserna är att 

en induktiv ansats skapar teorier från observationer och en deduktiv ansats bygger på 

teorier och man undersöker hur dessa teorier överensstämmer med verkligheten. 
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Trost (2010, s.32) menar att kvantitativa studier skall användas då man ämnar mäta ett 

fenomen, t.ex. hur ofta något förekommer eller i vilket antal. Kvalitativa studier, menar 

Trost (2010, s.32) bör användas när man vill fördjupa sig för något, få en större förståelse 

och leta efter mönster. I vårt fall kommer vi undersöka hur företag arbetar för att undvika 

överproduktion och hur företagen hanterar överproduktion i praktiken och lägger därför 

stort fokus på observationer för att få en djupare förståelse om hur överproduktion 

hanteras i företagen. Därför har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi och har då även ett 

induktivt synsätt på relationen mellan teori och praktik, då vi undersöker hur 

industriföretag arbetar med att undvika och hantera överproduktion.  

 

Vi har i denna kvalitativa studie utgått från Tracys (2010) åtta kriterier för kvalitet i 

kvalitativa studier. De åtta kriterierna är: ämnets relevans, grundlig datainsamling, 

uppriktighet, trovärdighet, resonans, relevans, etik och sammanhang. Det första kriteriet 

för en väl genomförd kvalitativ studie är ämnets relevans, d.v.s. om ämnet aktuellt och 

relevant i dagens samhälle (Tracy, 2010, s.840-841). Grundlig datainsamling handlar om 

hur man samlar in datan och att datamaterialet bör innefatta samma grad av komplexitet 

som ämnet kräver (Tracy, 2010, s.841). Då vi ämnar undersöka hur industriföretag 

undviker och hanterar överproduktion krävs det välarbetade frågor som kan möjliggöra 

att datamaterialet som vi får in genom intervjuerna håller det djup och komplexitet som 

krävs för att svara på vår problemformulering. Uppriktighet handlar om att man ska vara 

tydlig och transparent med hur undersökningen gått till och att motivera varför vi 

genomfört studien på det sätt som vi gjort (Tracy, 2010, s.841-842). Trovärdighet 

innefattar uppriktighet, då det är viktigt för en undersöknings trovärdighet att man 

presenterar och visar hur undersökningen har genomförts (Tracy, 2010, s.842-843). Att 

hänvisa till tidigare forskning är också ett sätt att skapa starkare argument och bättre 

trovärdighet. Resonans handlar om hur rapporten är skriven och hur man redovisar sin 

undersökning (Tracy, 2010, s.844-845). Det handlar mycket om att rapporten ska vara 

välskriven, logiskt strukturerad, tydlig och väl förklarad, även läsare med mindre kunskap 

inom ämnet ska kunna förstå rapporten och kunna följa med i resonemanget. Relevans 

handlar om rapportens bidrag, d.v.s. vad rapport tillför till vetenskapen (Tracy, 2010, 

s.845-846). Etik handlar mycket om uppriktighet, dels uppriktighet för hur 

undersökningen har genomförts, men också mot deltagarna i undersökningen (Tracy, 

2010, s.846-847). Att informera respondenterna om undersökningens syfte, hur 

undersökningen ska publiceras och hur datamaterialet ska hanteras är av stor vikt i det 

etiska kriteriet. Det är också viktigt att sen följa det som man utlovat till respondenterna. 

Det sista kriteriet är sammanhang och handlar om att en bra kvalitativa studie ska svara 

på det den ämnade att svara på, syftet med studien ska uppfyllas och att studien har goda 

kopplingar mellan tidigare forskning, teori, metod och vad man kommit fram till, d.v.s. 

redovisad data och slutsats (Tracy, 2010, s.848). 

 

Sammanfattningsvis så har vi gjort en kvalitativ studie med en induktiv inriktning mellan 

teori och praktik och använt oss av Tracys (2010) åtta kriterier för att få bra kvalitet i vår 

kvalitativa studie. 

 

En viktig del i samhällsvetenskaplig forskning och viktigt att uppmärksamma är vilken 

ståndpunkt man har gällande verkligheten, hur man betraktar verkligheten och om det 

finns en objektiv verklighet (Bryman, 2011, s. 35). Dessa frågor berörs i ontologin. 
 



7 
 

 

2.3 Ontologiska antaganden 

Ontologin tar ställning till sociala entiteter och hur de ska uppfattas. Ontologin kan delas 

in i två ståndpunkter: objektivism och konstruktionism (Bryman, 2011, s.35). Inom 

ramarna för Objektivismen uppfattas specifika organisationer som ett påtagligt objekt 

inom vilket det förekommer regler och normer som gör så att saker och ting blir gjorda 

(Bryman, 2011, s. 35-36). Konstruktionismen uppfattar reglerna och normerna som något 

som de sociala aktörerna inom organisationen får till stånd. Dessa regler och normer 

ändras och revideras också konstant (Bryman, 2011, s. 37). Skillnaden mellan dessa två 

synsätt är att objektivismen anser att sociala företeelser existerar oberoende av aktörerna 

(Bryman, 2011, s. 36). Med andra ord är regler och processer inom organisationer något 

som är oberoende av vilka individer som verkar inom organisationen och dessa individer 

agerar utefter dessa regler och processer inom organisationen. Konstruktionismen 

däremot säger att regler och processer skapas av individerna verksamma inom 

organisationen och ändras konstant av dem. Med andra ord ändras processer och regler 

beroende på vilka individer som är verksamma i organisationen. 

 

Ett objektivistiskt synsätt anser vi är bäst lämpat för vår studie då vårt syfte är att 

undersöka hur företag hanterar överproduktion och hur den eventuellt påverkar 

hållbarheten. Hur hanteringen av överproduktionen sker är något som företagen har 

skapat processer för. Dessa metoder för hantering av överproduktion kan visserligen 

ändras, men är inte så beroende på alla individer som är verksamma inom organisationen. 

Reglerna och processerna kring överproduktion kan ses vara oberoende av vilka individer 

som jobbar där, och dessa individer jobbar också utefter processerna som företaget tagit 

fram. 

 

En annan viktig del i samhällsvetenskaplig forskning är frågan hur kunskap betraktas och 

vad som skall betraktas som kunskap, detta berörs i epistemologin (Bryman, 2011, s.29). 

2.4 Epistemologiska antaganden 

Epistemologi är en frågeställning där man tar ställning till vad som betraktas som kunskap 

inom ämnet. En av de viktigaste frågorna inom epistemologi är om den sociala 

verkligheten skall studeras utifrån samma principer som naturvetenskapen använder sig 

av (Bryman, 2011, s. 29). Positivismen är ett synsätt som anser att det är viktigt att följa 

naturvetenskapliga principer (Bryman, 2011, s.29-30). Motsatsen till positivism är 

interpretativism. Detta synsätt tar i beaktande människor och deras institutioner. Den 

ämnar att antingen skapa förståelse eller förklaring för människors beteende (Bryman, 

2011, s. 32). 

 

Eftersom vårt syfte är att undersöka hur företag undviker och hanterar överproduktion har 

vi ett positivistiskt synsätt. Vi ämnar inte skapa en förståelse för varför företagen och 

människorna som är verksamma inom den hanterar överproduktion på ett visst sätt, utan 

vill snarare undersöka vad företaget och människorna gör. Hade vi t.ex. undersökt varför 

företagen väljer vissa handlingar i sitt arbete för att undvika och hantera överproduktion 

hade vi haft ett interpretativistiskt synsätt, till skillnad från vårt faktiska syfte där vi vill 

undersöka vilka dessa metoder för att undvika och hantera överproduktionen är. 
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2.5 Studiens utgångspunkt 

Då vi undersöker hur industriföretag undviker överproduktion och hanterar 

överproducerade produkter så kommer har vi valt att göra en kvalitativ studie med 

induktiv ansats. Eftersom processerna och metoderna företaget använder kan ses som 

oberoende från de anställda, trots att det kan ske ändringar i metoderna, så har vi 

objektivism som ontologisk utgångspunkt. Med tanke på att vi undersöker vad företagen 

använder för metoder och processer för att hantera och undvika överproduktion (och inte 

lägger särskilt stor vikt vid varför de gör som de gör) så har vi ett positivistiskt synsätt i 

epistemologin.  

2.6 Datainsamling 

Vi har följt Fejes och Thornbergs (2015, s.21) riktlinjer när det kommer till metod för 

insamling av data. Enligt metoden bestäms först vilket fenomen som ska tolkas och från 

vilket perspektiv, det vill säga vilket problem som ska undersökas och hur det problemet 

ska angripas. Därefter funderar man på frågor som kan tänkas ställas för att få svar på 

problemet. Detta resulterar i att man får en bild av vilken/vilka metoder som passar bäst 

när man ska samla in datan och även hur det ska analyseras. Eftersom vi ämnar undersöka 

hur företag undviker överproduktion och hur de hanterar överproducerade produkter, så 

anser vi att det bästa sättet att göra det är genom intervjuer. I kvalitativa studier så har 

forskarna en central roll i studien och tolkar verkligheten. (Fejes & Thornberg, 2015, 

s.20).  

 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s.206), som handlar om 

att vi har utgått från en uppsättning av frågor, men ordningen frågorna har ställts har skett 

efter vad vi ansett lämpligt under intervjun. Med semikonstruerade intervju så finns det 

även utrymme att ställa följdfrågor (som inte var förberedda inför intervjun). 

2.7 Analysmetod 

När det kommer till hur vi analyserat vårt datamaterial har vi utgått från en tematisk 

analysmetod. Tematisk analys är en analysmetod som används för att analysera och 

uppmärksamma olika mönster i datamaterialet (Braun och Clarke, 2006, s.79). Eftersom 

vi ämnar ta reda på hur industriföretag arbetar för att undvika överproduktion och hur de 

hanterar produkter som blivit överproducerade så analyserar vi datamaterialet efter 

mönster för att se hur företagens metoder skiljer sig och arbetsmetoder som kan tänkas 

vara gemensamt för flera företag i olika branscher. Vi letar även efter mönster mellan de 

olika delarna i vårt teoretiska ramverk och hur de påverkar risken för överproduktion. 

Nowell et al. (2017, s.2) menar att det finns många fördelar med tematiska analyser då de 

bland annat kan användas för att jämföra delar i datamaterialet och att sammanfatta vissa 

delar. Vi anser också att en tematisk analysmetod är i linje med studiens induktiva 

förhållningssätt mellan teori och praktik, då vi försöker se mönster och hitta teorier utifrån 

genomförda observationer. 

 

Vår tematiska analysmetod baserar sig på Nowell et al. (2017, s.4) sex steg i den tematiska 

analysmetoden, som bygger på Gubas och Lincolns (1985) trovärdighetskriterier för 

kvalitativa studier. Det första steget handlar om att bekanta sig med det insamlade 

datamaterialet, att ta anteckningar under tiden datamaterialet insamlas, samt att läsa 

igenom det insamlade datamaterialet och att anteckna initiala tankar och idéer. Det andra 
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steget handlar om att börja bearbeta det insamlade datat, att sammanställa det. Det tredje 

och fjärde steget handlar om att jämföra, dra kopplingar och hitta mönster i datamaterialet. 

Det fjärde steget handlar mycket om att värdera vad som är relevant i datamaterialet. Det 

femte steget handlar om att välja ut vad man ska ta med i analysen och att motivera varför 

det är intressant och relevant att ta med. Det sjätte och sista steget handlar om att redovisa 

det vi kommit fram till i vår analys. 

 

Gummesson (2006) lyfter fram tre aspekter inom managementforskning som har till stor 

del förbisetts av tidigare forskning. Dessa är komplexitet, kontext och personlighet. Med 

komplexitet avses att världen runt omkring oss är komplex och ett stort antal variabler 

påverkar det som händer omkring oss. Teorin i många ekonomi och management områden 

förenklar verkligheten till stor del (Gummesson, 2006, s.14-15). Gummesson (2006, s.16) 

antyder att kvalitativa studier är bättre på att ta i beaktande komplexiteten, jämfört med 

den motsatta metoden; den kvantitativa.  

 

Kontext eller sammanhang inom forskningsområden är ytterligare en del som behandlas 

bättre av en kvalitativ studie än en kvantitativ (Gummesson, 2006, s.17-18). Information 

av olika slag kan förlora eller ändra sitt syfte och mening beroende på sammanhanget. 

Detta kan exemplifieras genom tv-intervjuer som editeras och klipps ihop med andra 

bilder för att ändra den ursprungliga meningen och syftet (Gummesson 2006, s.17). 

 

Personlighet är en aspekt som påverkar studier och undersökningar till den mån att både 

forskare och forskningsobjekt kan påverka studier på olika sätt genom olika 

personligheter, kollektiva personligheter, olika roller samt forskningsmiljön. Dessa olika 

personligheter och deras inverkan på forskningen är svåra är förutspå och är ej heller 

objektiva (Gummesson, 2006, s.18). 

 

Eftersom dessa faktorer bättre behandlas av kvalitativa studier, anser vi att vårt val av 

metod är den rätta för denna undersökning. Eftersom syftet med arbetet är att undersöka 

hur företag undviker överproduktion och hanterar överproducerade produkter kan ämnet 

ses som komplext. Överproduktion är ett brett ämne som innefattar många olika syner 

och teorier. Kontexterna är också stora inom ämnet vi behandlar just för att ämnet är så 

brett och innefattar många olika teorier och syner. Även företagen kan se frågorna i olika 

kontexter eftersom de kan ta olika aspekter i beaktande som inte vi vet om eller har tänkt 

på. Intervjuobjektens personligheter, såväl som våra egna personligheter, kan påverka 

studien.  

 

Även den komplexa naturen av vårt ämne kan orsaka olika problem i intervjufasen. 

Eftersom överproduktion är ett mångsidigt problem där orsakerna och påverkan är olika 

från fall till fall. Därför anser vi också att en kvalitativ undersökning är den rätta då vi har 

större möjlighet att analysera svaren djupare och få en förståelse för hur olika företag 

arbetar med överproduktion och hur de identifierar och värderar det.   

2.8 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till industriföretag, och närmare bestämt deras 

produktionsskeden i värdekedjan. Detta eftersom överproduktionen sker i denna fas av 

värdekedjan. Som vi tidigare nämnt så är orsakerna till överproduktion väldigt varierande 

och kan behandlas olika av företagen, därför anser vi att ett fokus på industriföretag och 

deras produktionsoperationer är ett bra ställe för att minska riskerna nämnda i förra 
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kapitlet. Eftersom överproduktionen har starka band till produktionen anser vi att 

datainsamlingen skall ske från produktionsenheter och tillverkningsindustrier. Då 

minskar riskerna för bl.a. missförstånd av begrepp under intervjuerna.  

 

Enligt Trost (2010, s.137) är ett representativt urval rent statistiskt inte lika viktigt för 

kvalitativa studier som det är för kvantitativa studier. Trost (2010, s.137) anser att 

kvalitativa urval snarare bör vara heterogena och bör innefatta någon form av variation.  

 

Geografiskt har vi begränsat oss till företag som är verksamma inom Umeå och 

närliggande områden, eftersom Umeå området har många industrier som kan klassas som 

stora samt att området i sig också allmänt ligger inom vårt intresseområde. Eftersom 

många internationella stora koncerner befinner sig i området anser vi också att resultaten 

kan vara av intresse för och riktgivande för områden utanför Umeå i övriga Sverige och 

kanske även utomlands. 

 

Som vi i ovanstående stycke nämnde begränsar vi oss också till större företag. Enligt 

svensk årsredovisningslag (SFS 1995:1554) definieras större företag som företag med 

genomsnittliga antalet anställda är över 50 personer de två senaste åren, en 

balansomslutning på mer än 40 miljoner kronor de två senaste räkenskapsåren och en 

nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor de två senaste räkenskapsåren.  

 

Detta eftersom vi delvis anser att större företag som producerar större kvantiteter också 

till följd av detta har en större risk att hamna ut för överproduktion i och med den större 

kvantiteten de producerar samt en större variation av olika produkter som tillverkas. 

Svaren och resultaten vi får fram går också att generalisera på en större skala då vi 

fokuserat på större företag som ofta har verksamhet i övriga landet, men även i vissa fall 

internationellt.  

 

Överanvändning av resurser är något som kan förekomma i olika delar i en organisation, 

vi kommer i denna undersökning att avgränsa oss till produktionsdelen i värdekedjan och 

just överproduktion. Då vi fokuserar på hur företag arbetar och vilka aktiviteter som 

förekommer i företags produktion så kommer vi in på operations management. 

2.8.1 Operations management 

Eftersom vi ämnar undersöka hur företag undviker överproduktion och hanterar 

överproducerade produkter så kommer vi in på operations management, vilket handlar 

om hur man hanterar förvandlingar av inputs till en outputs i produktionen. Det är sättet 

man jobbar med olika aktiviteter i produktionen och är väldigt centralt i alla 

organisationer då det rör sig om att skapa det värde som företaget säljer, vare sig det är 

en produkt eller service.  är inte direkt kopplad till överproduktion som dom andra 

teorierna, utan vi använder Operations management för att smalna av området vi 

fokuserar på. Vi kommer alltså inte att gå in på hur överproduktion kan motarbetas eller 

undvikas genom marknadsföring eller produktutvecklingen, utan fokuserar helt på 

operations management delen av företagen vi intervjuar.   
 

Typiskt sett delas hjärnfunktionerna inom företagen in i tre olika delar: Marknadsföring, 

produkt och serviceutveckling samt operations. Marknadsföringsfunktionen innefattar 

förutom marknadsföring även försäljning. Produkt och serviceutvecklings funktionen 

handlar om att designa nya produkter och tjänster. Operations funktionen innefattar själva 
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skapandet av produkten eller tjänsten. Hit hör allt som har att göra med produktion som 

montering, tillverkning och transporter (Slack et.al, 2013, s. 6-7). Operations 

management handlar om att styra och kontrollera denna del av verksamheten, att hantera 

alla aktiviteter och resurser som skapar eller levererar service eller produkter (Slack et.al, 

2013, s. 6). Ofta pratar man om att operations är en funktion som förvandlar input till 

output (Slack et.al, 2013, s.13). Operations delen är väldigt central i alla företag då den 

handlar om att skapa och leverera företagets produkter och tjänster till kunderna (Slack 

et.al, 2013, s. 7). I praktiken är det inte alltid lätt att urskilja de tre kärnfunktionerna från 

varandra eller kärnfunktionerna från stödfunktioner (som t.ex. redovisning, human 

resource och informationssystem). Detta kan skapa oklarheter kring vad som egentligen 

går under operations funktioner (Slack et. al, 2013, s. 7). 

 

Som nämnts ovan är operations management en väldigt central del i företagen, alla företag 

som skapar någonting i form av produkter eller tjänster använder resurser för att göra 

detta och kräver därmed också en operationsfunktion (Slack et.al, 2013, s.8). Slack et al. 

(2013, s.9) använder olika exempel på hur operations management ser ut i olika 

organisationer, bland annat i bilindustrin, sjukhus och hos en marknadsföringsbyrå. 

Operations management använder resurser för att skapa produkter eller tjänster som 

marknaden efterfrågar. I bilindustrin används resurser i form av material och maskiner 

för att tillverka en produkt (bil) för marknaden, i sjukhus-exemplet används kunskap för 

att kunna fastställa en prognos för respektive patient och i marknadsföringsbyrån används 

personalens kunskaper för att kreativt tillmötesgå sina kunders efterfrågningar.  

 

 
Figur 2: Relationen mellan operationsfunktionen och andra kärnfunktioner och stödfunktioner 

(Slack et.al, 2013, s.8) 
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Figur 2 visar hur relationen ser ut mellan operationsfunktioner och övriga kärn- och 

stödfunktioner. Figuren visar operationsfunktionens centrala del i företaget och hur 

funktionen påverkar och påverkas av alla övriga funktioner. 
 

2.9 Sanningskriterier 

Alla empiriska undersökningar innehåller någon form av mätning, oavsett om det gäller 

mätningar av fysiska objekt, eller undersökningar i form av observationer eller intervjuer 

(Wolming, 1997, s.1). För att avgöra mätningens kvalitet undersöker man mätningens 

reliabilitet och validitet (Wolming, 1997, s.5).  Reliabilitet handlar om vi mäter saker rätt 

och validiteten handlar om vi mäter rätt saker. Bryman (2011, s.161) beskriver reliabilitet 

som att undersöka mätningsmetodernas pålitlighet och följdriktighet, man tittar helt 

enkelt på hur pålitligt resultatet egentligen är med fokus på hur man mätt det. En 

mätningsmetod med hög reliabilitet har ett pålitligt resultat och ett resultat som blir det 

samma om testet genomförs igen (Wolming, 1997, s.6). Med validitet undersöker man 

ifall mätningen verkligen undersöker det den ämnar undersöka (Wolming, 1997, s.7). 

Bidrar frågorna i intervjun till att studiens problemformulering och syfte uppfylls? Det 

finns en koppling mellan reliabilitet och validitet, och reliabilitet kan påverka validiteten, 

då en låg reliabilitet resulterar i en låg validitet (Wolming, 1997, s.6). Däremot betyder 

inte hög reliabilitet per automatik en hög validitet (Wolming, 1997, s.6). Enligt Gregory 

(1992, s.117) så är validiteten det viktigaste i ett test då det undersöker meningen med 

resultatet. Sammanfattningsvis kan man då säga att med hög reliabilitet får du fram ett 

resultat som blir det samma om du upprepar undersökningen, men reliabilitet i sig 

undersöker inte meningen med resultatet och hur resultatet förhåller sig till det man ämnar 

ta reda på, validiteten avgör hur mycket vikt och träffsäkerhet resultatet faktiskt har.  

 

Vi kommer att använda oss av intervjuer som mätmetod för att undersöka hur företag 

motverkar och hanterar överproduktion, så vi undersöker således reliabiliteten och 

validiteten i hur vi genomför intervjun och vilka frågor vi ställer.  

2.10 Etiska antaganden & Moral 

Etiken tar en principiell ställning till vad man får och inte får göra. Moral nämns också 

ofta i samband med etik, moralen ses mera som en egenskap hos människor som visar 

vilka normer och regler denne följer (Ejvegård, 2009, s. 148). Vad som ses är moraliskt 

att forska om skiljer sig bland forskare. Det finns de som anser att allting som går att 

forska om är moraliskt godkänt att forska om eftersom forskningen skall vara objektiv 

och forskaren skall inte blanda in känslor och moral i vetenskapen (Ejvegård, 2009, s. 

148). Vissa områden som forskning på foster, massförstörelsevapen och djurförsök är 

områden där det inte alltid är klart om det är moraliskt att forska inom dessa områden och 

använda sådana metoder. Det finns lagar och regler kring många av dessa moraliskt svåra 

frågorna som t.ex. förbjuder experimentering på ovetande människor och på djur. Dessa 

regler och lagar skiljer sig från land till land (Ejvegård, 2009, s. 149). 

 

Det finns en del etiska principer som gäller inom forskningen vilka skall ta ställning till 

frågor gällande frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet (Bryman, 2011, s. 

131). Det finns fyra olika etiska krav som Bryman (2011, s. 131-132) tar fram; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet handlar om att undersökningsobjekten, eller i vårt fall: 

intervjuobjekten, skall bli informerade om forskningens syfte, vilka moment som ingår i 

forskningen, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. 

Samtyckeskravet säger att deltagarna ska själva få bestämma över sitt deltagande, i fall 

där deltagare är minderåriga brukar föräldrars eller vårdnadshavares godkännande krävas. 

Det sistnämnda är irrelevant för vår forskning eftersom vi undersöker företag och hur de 

hanterar överproduktion och därmed samlar information från anställda inom 

organisationen. Kravet om att alla deltagare i studien skall behandlas konfidentiellt kallas 

för Konfidentialitetskravet. Detta medför att personuppgifter om intervjuobjekten skall 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. Detta innebär också i vårt fall att i transkriberingarna 

vi gör efter intervjuerna skall inte intervjuobjektens namn förekomma (Bryman, 2011, s. 

133). Som sista av de fyra kraven finns Nyttjandekravet som säger att information som 

samlar in av enskilda personer inte får användas till något annat än forskningsändamålet 

och inom syftet man redogjort för deltagaren (Bryman, 2011, s.132). 

 

Det finns olika etiska ståndpunkter som beskriver hur forskare förhåller sig till etiken och 

principerna (Bryman, 2011, s. 129). Universalism är en ståndpunkt där forskare anser att 

etiska regler aldrig får brytas i något sammanhang, utan de skall alltid följas inom 

forskningen. En situationsbetingad ståndpunkt öppnar för möjligheten att bryta mot 

etiska regler i vissa situationer där t.ex. forskaren inte har nåt annat val än att dölja delar 

av forskningen för att få fram viss data (Bryman, 2011, s. 129).  

 

Eftersom vårt syfte är att undersöka hur företag hanterar överproduktion anser vi att vi 

kan följa en universalistisk ståndpunkt inom etiken. Vi anser inte att en situationsbetingad 

ståndpunkt skulle bidra till bättre svar och data eftersom syftet med forskningen inte går 

in på intervjuobjektens personliga åsikter och liv. Som vi tidigare skrivit finns det en 

chans att svaren vi får kan färgas av företagen för att de ska se bättre ut, men detta är inget 

vi kan komma undan med att bryta mot de etiska kraven. Vi ämnar alltså att till fullt följa 

de fyra etiska kraven (Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, 

Nyttjandekravet) genom att tydligt redogöra för ämnet vi forskar inom och syftet samt 

informera deltagarna om att all data som samlas från dem är konfidentiellt och kommer 

att behandlas sakligt och endast användas inom syftet vi redovisat för dem.  

 

Vi har, som tidigare nämnts, också utgått från Tracys (2010) åtta kriterier för kvalitet i 

kvalitativa studier, där främst kriterier som uppriktighet och etik kan ses som relevanta 

när det kommer till etiska antaganden och moral. Uppriktighetskriteriet är att vara 

uppriktig och transparent med hur studien gått till. Etik-kriteriet handlar mycket om hur 

man behandlat respondenterna som deltagit i undersökningen och vara uppriktig med 

undersökningens syfte och problemformulering, samt att hålla det man utlovat till 

deltagarna. 

2.11 Litteratursökning & Källkritik 

Att hela tiden granska och ta ställning till litteraturens relevans och verklighetsförankning 

är viktigt och något som vi lagt stor vikt vid, något som Trost (2014, s. 33) också betonar. 

Vi har exempelvis bara använt oss av vetenskapliga artiklar som blivit publicerade och 

kritiskt granskade av andra med kompetens att avgöra artikelns pålitlighet, så kallat peer 

reviewed. Vi har lagt samma vikt vid val av böcker, där en del av böckerna är listade som 

studentlitteratur i kurser på Umeå universitet vilket vi anser styrker deras pålitlighet.    
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I metod delen så har vi utgått mycket från Bryman (2011). Brymans bok handlar om 

samhällsforskning och hur samhällsvetenskaplig forskning bör struktureras och 

genomföras. Valet av Brymans bok om samhällsvetenskapliga metoder grundar sig på att 

boken sammanfattar alla de delar som ingår i metod delen av arbetet på ett bra och 

genomförligt sätt. Till skillnad från ontologi och epistemologi som är förklaringar på 

begrepp som beskriver olika sätt att se på verkligheten och kunskapen, så kan 

datainsamlingsmetoder och analysmetoder ses som bredare begrepp där det finns många 

olika syner. Därför har vi valt att göra en bredare litteratursökning på just detta kapitel. 

Under detta kapitel gjorde vi även noga överväganden för vilka datainsamlings- och 

analysmetoder som passar just vår undersökning. 

 

När det gäller ålder på artiklar vi använder oss av har vi begränsat oss till 2000-talet. En 

del av artiklarna är från 2010 och framåt. Ett fåtal artiklar är äldre än 2000-talet men dessa 

läggs ingen större vikt på när det gäller utformningen av teorin, utan används i mer 

generella och förklarande syften för att skapa förståelse för vissa begrepp. Vi har övervägt 

artiklarnas ålder och i vissa fall tagit beslutet av att använda oss av äldre artiklar i just 

förklarande syften i fall där definitioner inte ändrats på senare år. Valet av att främst gå 

efter artiklar publicerade på 2000 talet begrundar sig på att ämnen som överproduktion 

och prognoser är något som har forskats mycket i sedan 90 talet och artiklar från 2000 

och framåt kan ses som relevanta även i dagens läge. Artiklar som behandlar hållbarhet 

är generellt nyare eftersom ämnet i sig har forskats mycket i på senare tid. De flesta av 

dessa artiklar som vi använder oss av i detta arbete är publicerade från år 2010 och framåt. 

Vi anser att denna avgränsning är tillräcklig för att få så relevant information som möjligt 

inom vårt ämne, samtidigt som vi försäkrar oss om att få så bred och mångsidig 

information utan att antalet teorier och artiklar inte blir lidande.  

 

Våra primära sökningar och sökord handlade om överproduktion, med bland annat sökord 

som “overproduction”, “over-production”, “over-supply”. Vi adderade även 

“sustainability” till de olika sökningarna för att hitta artiklar som behandlade 

hållbarhetsaspekten i överproduktionen. Vi genomförde sökningarna både med engelska 

och svenska sökord, där de engelska sökningarna både gav större kvantitet av artiklar och 

artiklar med högre relevans för vårt arbete. De flesta av de hittade artiklarna behandlade 

överproduktion i matindustrin, men vi hittade även exempel från andra industrier som var 

mer relevant för vår studie. Eftersom överproduktion är ett av spillen i lean production så 

gjordes även sökningar med “lean” som sökord. Många av våra använda artiklar kommer 

dock genom snöbollseffekten, det vill säga att vi använde oss av artiklar som var 

refererade i de relevanta artiklarna vi hittade och genom dessa artiklar hittade vi fler 

relevanta artiklar i referenslistorna och så vidare. De uppmärksammade teorierna, 

verktygen och metoderna som hanteras i kapitel 3 har vi valt ut på grund av att vi har 

noterat att de har uppmärksammat i de artiklar vi läst om överproduktion, därefter har vi 

även sökt på artiklar för respektive teori för att få en djupare förståelse och skapa en bra 

grund för vår studie.    

2.12 Sammanfattning av metodik 

I detta kapitel har vi motiverat vårt val av ämne samt vår metodiska strategi som, på grund 

av att vår undersökning ämnar ta reda på hur industriföretag undviker överproduktion och 

hanterar överproducerade produkter, kommer genomföras i form av en kvalitativ studie 

med en induktiv ansats. Därefter har vi förklarat varför vi antar objektivism som vår 

ontologiska ståndpunkt då vi anser att processerna som företagen skapat, mest troligt inte 
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ändras beroende på vilka som arbetar. Efter det har vi berättat vår epistemologiska 

ståndpunkt, där vi antagit ett positivistiskt synsätt, då vi ämnar undersöka vad företagen 

använder för metoder och processer för att undvika och hantera överproduktion och 

lägger mindre vikt vid varför de gör som de gör. Efter detta har vi gått igenom metoderna 

för vår datainsamling och analys, där vi förklarar varför vi valt att samla in data genom 

intervjuer och metoder för detta, samt hur detta kommer att analyseras. Urvalsprocess och 

avgränsningar diskuteras innan vi går igenom sanningskriterierna för vår studie. Till slut 

så diskuterar vi etik, litteratursökning och källkritik.  

 

Detta kapitel ligger till grund för vår studie och förklarar dels våra ontologiska och 

epistemologiska ståndpunkter, som ligger till grund för hur undersökningen genomförs 

och hur resultatet analyseras. Kapitlet beskriver och motiverar hur och varför vi 

genomfört vår studie på valt sätt.  
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3 Teorier om överproduktion 
Orsakerna till överproduktion i företag kan vara många, men ofta sker överproduktion 

på grund av osäkerhet - osäkra prognoser över marknad och efterfrågan. I detta kapitel 

kommer vi att gå igenom vårt teoretiska ramverk som ligger till grund för vår 

undersökning. Vi har utnyttjat tidigare forskning för att undersöka konsekvenser av 

överproduktion, orsaker till överproduktion och vilka verktyg det finns för företag att 

undvika och hantera överproduktion. Vi uppmärksammar både problematiken med 

överproduktion gällande företags lönsamhet, men även konsekvenser ur ett större, 

hållbarhetsperspektiv.  Utefter uppmärksammade teorier har vi skapat ett ramverk med 

sex teoriområden som vi noterat alla har påverkan på överproduktion. Detta ramverk är 

således grunden i vår undersökning. I slutet av detta kapitel kommer vi att redovisa och 

visualisera det teoretiska ramverket som byggts på de teorier vi beskriver i följande delar 

av detta kapitel.  

3.1 Överproduktion  

Överproduktion är kärnan i vårt ramverk och det som hela vår undersökning bygger på 

och som påverkas av alla andra teoriområden i vårt teoretiska ramverk. Att vi även valt 

att behandla överproduktion som ett eget teoriområde grundar sig i att vi anser att det kan 

möjliggöra en övergripande diskussion om överproduktion med företagen. Då vi ämnar 

undersöka hur industriföretag undviker och hanterar överproduktion anser vi att det kan 

finnas fördelar med att föra en generell diskussion om överproduktion med företagen, att 

undersöka hur de ser på överproduktion och hur de definierar överproduktion i sin 

verksamhet. Vi kan också, genom att behandla överproduktion som ett eget teoriområde 

i modellen, lättare visualisera kopplingen mellan de olika teorierna i vår modell (se figur 

3 i kapitel 3.8).  

 

Med teoriområden menar vi ett område som innefattar olika teorier och metoder, 

produktionsprognoser innefattar exempelvis olika prognosmetoder och teorier som kan 

användas när man gör produktionsprognoser. Samtliga teoriområden i ramverket 

påverkar och är relaterade till överproduktion på något sätt och relationshierarkin 

visualiseras i figur 3 

 

I detta arbete har vi definierat överproduktion som en produktionskvantitet som överstiger 

den mängd som företaget planerat eller önskat att producera. Den optimala nivån för 

företag att producera definierar vi alltså vara lika med den planerade eller önskvärda 

kvantiteten. En produktionskvantitet som ligger under detta blir således en 

underproduktion.  

 

Överproduktion beror oftast på felaktiga prognoser, att man inte har kunnat förutspå 

framtiden tillräckligt väl (Qian & Chan, 2015, 1325). Helt jämn och känd efterfrågan är 

ovanligt (Oskarsson et al., 2013, s.147), i de situationerna är dock prognostisering lätt och 

risken för överproduktion är extremt liten. Efterfrågan är dock nästan alltid till någon grad 

osäker och varierande och detta försvårar givetvis prognostiseringen för 

tillverkningsvolymen för företag. Oskarsson et al. (2013, s.162) förklarar hur denna 

osäkerhet bidrar till att det är svårt att hitta en balans mellan mängden produkter man, 

som företag, förväntas att sälja och den mängd produkter man kan producera.  
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Enligt Oskarsson et al. (2013, s.162) finns det två typer av variationer: naturlig och 

egenskapad. Naturlig variation i kundefterfrågan är en variation som företaget inte kan 

påverka, till exempel att antalet ordrar kan skilja sig från en månad till en annan. 

Egenskapad variation handlar om den variationen som företaget själv skapar, till exempel 

kan det handla om att man använder sig av temporära säljkampanjer för att öka efterfrågan 

på vissa produkter. Det finns många olika verktyg och metoder för att hantera osäkerhet 

och variation i kundefterfrågan (Oskarsson et al., 2013, s.162). 

 

Enligt Qian och Chan (2015, 1325) så tillverkar företag antingen MTO (make-to-order), 

d.v.s. att tillverkning sker efter inkomna ordrar, eller MTS (make-to-stock), d.v.s. att 

tillverkningen sker mot lager. Företag kan också använda sig av en hybrid-version utav 

dessa två produktionssätt (Qian & Chan, 2015, 1325). MTO och MTS är styrprinciper 

som kan användas som synonymer till Pull och Push, där MTO är en pull-styrprincip och 

MTS en push-styrprincip, hädanefter kommer vi därför använda oss av benämningarna 

pull och push. Enligt Qian och Chan (2015, 1235) så är det vanligt att företag som 

använder sig av push som styrprincip försöker övergå till pull för att minska sitt lager av 

färdiga produkter. Denna övergång sker sällan helt smärtfritt då minskade lager och en 

mer kundorienterad produktion ofta orsakar längre ledtider (Qian & Chan, 2015, 1325). 

Orderledtiden (den tiden kunden måste vänta på produkten efter lagd beställning) är en 

viktig faktor för kunder och därmed också en viktig faktor att uppmärksamma för företag, 

då för långa ledtider kan göra att företaget förlorar kunder (Qian & Chan, 2015, 1325). 

Som vi tidigare nämnt så kan en push-styrprincip i produktionen minska orderledtiden, 

men på grund av osäkerhet gällande framtida efterfrågan riskerar företaget att antingen 

producera för mycket eller för lite produkter, varav företagets lönsamhet påverkas 

negativt oavsett vilket av dessa två scenarion som skulle ske.  

 

På marknader som har uppnått en viss mognad kan prognosbaserad massproduktion 

riskera att leda till för stora lager, högre marknadsföringskostnader och lägre lönsamhet 

för företag (Zhang & Chen, 2006, s.668). Dessa problem kan hanteras genom 

kundorderbaserad produktion, det vill säga att man producerar efter kundordrar (Zhang 

& Chen, 2006, s.668).  På marknader som är i en tillväxtfas och ännu inte har uppnått en 

mognad kan massproduktion vara ett bra sätt att ta marknadsandelar (Zhang & Chen, 

2006, s.668). Zhan och Chen (2006) skriver om prognosbaserad eller kundbaserade 

strategier i den kinesiska bilindustrin. Författarna beskriver hur massproduktion och 

prognoser kan vara väldigt fördelaktigt på blommande marknader med hög efterfrågan då 

man kan dra nytta av skalfördelar. På dessa marknader med hög tillväxt kan det vara smart 

att producera produkter mot ett färdigvarulager för att då snabbt ta marknadsandelar och 

vara säker på att möta den stigande efterfrågan. Resultaten från Zhan och Chengs (2006) 

undersökningar av fem biltillverkare på den kinesiska marknaden visar också på 

problemen med massproduktion och att producera mot prognoser, samt fördelarna med 

kundorienterad produktion. Med en kundorienterad produktionsstrategi kan företagen 

smidigare hantera förändringar i efterfrågan och lättare kunna anpassa produkterna efter 

kundens önskemål. Stora och snabba förändringar i efterfrågan är ett problem för 

massproduktion (Zhang & Chen, 2006, s.685). Produktion av skräddarsydda produkter 

för kunder är också något som möjliggörs av en mer kundorienterad produktion (Zhang 

& Chen, 2006, s.685). 



18 
 

 

3.2 Produktionsprognoser 

Nästa teoriområde i ramverket är prognoser. Prognoser har en väldigt direkt och stark 

koppling till produktionen och därmed också risken för överproduktion. Då vi undersöker 

hur industriföretag undviker och hanterar överproduktion är det därmed också relevant 

att undersöka om eller till vilken grad industriföretag använder sig av 

produktionsprognoser och hur prognoser används. I denna teori innefattas också 

kundorderpunkt, som kan påverka vikten av prognoser och hur prognoser används i 

företagets produktion. 
 

Prognoser är vanligt för företag att använda som underlag vid olika beslutsfattande 

åtgärder (Edlund et al. 2011, s.113). Ordet prognos kommer från det grekiska ordet 

prognosis som betyder förutsägelse och det är något som i stort sett alla företag jobbar 

med i någon form och i någon del i verksamhet (Edlund et al. 2011, s.113). Genom att 

försöka förutse framtiden så kan företag också möta framtiden mer förberedda och genom 

att undersöka och använda befintlig kunskap som företaget har tillgång till kan företaget, 

genom prognoser, minska osäkerheten i beslutssituationer, vilket är just det primära 

användningsområdet för prognoser (Edlund et al. 2011, s.113). Oskarsson et al. (2013, 

s.146) menar att prognosers primära mål är att ligga till grund för strategiska, taktiska och 

operativa beslut. Olika avdelningar i företaget arbetar olika med prognoser. 

Personalchefer behöver t.ex. göra prognoser för att veta hur de ska fördela företagets 

arbetskraft, restauranger kan t.ex. göra prognoser för vilka dagar som behöver fler 

anställda och vilka dagar som behöver färre (Edlund et al. 2011, s.116). För att göra en 

bra strategisk planering behöver företagsledningen bland annat prognoser på branschens 

utveckling på lång sikt och påverkande av ny teknologi (Edlund et al. 2011, s.116). 

Produktionen, produktutveckling, inköp och lagerhantering, samt planering av supply 

chain är några andra avdelningar och processer som kräver prognoser (Kalchschmidt et 

al., 2006, s.619).   

 

Eftersom vi kommer att fokusera på överproduktion så ligger den största vikten vid 

prognoser rörande produktion mot efterfrågan och lagerhantering. Att försöka förutse 

efterfrågan har alltid varit ett stort problem och en viktig fråga för operations management 

och produktionsavdelningen (Kalchschmidt et al., 2006, s.619).  Många processer som 

kräver beslutsfattning och planering behöver prognoser som underlag för att möjliggöra 

att besluten som tas blir så bra som möjligt, det vill säga att besluten får en önskad utgång.  

 

Enligt Edlund et al. (2011, 156) så kan prognosfel definieras som skillnaden mellan det 

värde som observerats (d.v.s. verkligt värde) och prognosens värde, bra prognosmodeller 

bör resultera i små prognosfel. Edlund et al. (2011, 157-158) förklarar att det finns flera 

faktorer som kan påverka och orsaka prognosfel, bland annat: mätfel, slumpmässig 

variation, felaktig prognosmodell och ändrade förutsättningar. Man kan med olika 

ekvationer mäta prognosfel (Edlund et al., 2011, 158). 

 

Hur man jobbar med prognoser skiljer sig dock beroende på vilken bransch och vilka 

produkter man säljer. Det optimala för företag vore att matcha produktionen med vad som 

efterfrågas, så att allt som produceras säljs samtidigt som det inte produceras för lite och 

man inte går miste om försäljning (Christopher, 2011, s.83). Det som gör denna strävan 

efter jämvikt mellan produktion och försäljning svår är på grund av osäkerhet. Osäkerhet 

och prognoser har en tydlig koppling, då bra prognoser kan minska osäkerheten, men stor 

osäkerhet bidra till felaktiga prognoser (Christopher, 2011, s.83). Det är svårt att göra 
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prognoser som ger en exakt förutsägning av framtiden och ju längre fram i tiden man gör 

prognosen över desto fler felaktigheter kan uppstå (Christopher, 2011, s.83). Trots att det 

är svårt att göra en prognos som ger en exakt förutsägelse av verkligheten så kan bra 

prognoser ligga som en bra grund för beslutsfattande (Christopher, 2011, s.83). 

 

Ett stort problem för företag är ledtidsgapet mellan företaget och dess kunder, med 

ledtidsgap så menar man gapet mellan hur lång tid det tar för företaget att 

producera/införskaffa produkter och hur lång tid kunder är villiga att vänta på produkten 

(Christopher, 2011, s.83). Vanligtvis tar det betydligt längre för företaget att 

producera/införskaffa produkten än vad kunden är villig att vänta på den (Christopher, 

2011, s.83). Konkurrenssituationen på marknaden och vilken produkt det rör sig om är 

två faktorer som påverkar hur lång tid kunden är villig att vänta på produkten 

(Christopher, 2011, s.84). En kund kanske kan vänta månader på en ny traktor, men endast 

någon dag på att få köpa nya däck. Tiden som kunden är villig att vänta på en produkt 

brukar kallas kundordercykel (Christopher, 2011, s.84).  

 

För att stänga ledtidsgapet mellan företagets logistiska ledtid (d.v.s. ledtiden för hela 

värdekedjan för produkten ut till kund) och kundordercykeln så kan företaget använda sig 

av lager och detta resulterar då också i användande av prognoser (Christopher, 2011, 

s.84). Genom att försöka förutse efterfrågan kan företaget då lagra färdiga eller semi-

färdiga produkter med låg ledtid för leverans vid beställning (Christopher, 2011, s.84). 

Men med tanke på att prognoser aldrig blir exakta så är risken stor att företag antingen 

lagrar för mycket varor (binder kapital och riskerar att få inkuranta varor) eller för lite 

(riskerar att gå miste om försäljning). Samtidigt står företag då inför frågan ifall det är 

bättre att lägga resurser för att skapa bättre och mer precisa prognoser eller om det är 

bättre att lägga resurser på att minska ledtidsgapet genom att göra den logistiska ledtiden 

kortare (Christopher, 2011, s.84). Ett sätt att försöka stänga ledtidsgapet är att både korta 

ned den logistiska ledtiden och att göra prognoser på hur mycket som kan tänkas 

efterfrågas framåt (Christopher, 2011, s.85). 

 

Korta livscykler, stor variation i produkter och global sourcing är något som kan öka 

osäkerheten i prognoser, vilket är vanligt i bland annat klädindustrin (Mostard et al., 2011, 

s. 139). Enligt Mostard et al. (2011, s. 139) är problemet med korta livscykler att 

prognoserna blir svårare att göra då det inte går att grunda prognoserna på tidigare 

efterfrågan i samma utsträckning som om det skulle vara en återkommande produkt. Med 

dåliga prognoser finns risken att det resulterar i överproduktion, detta är problematiskt 

när det gäller produkter med korta livscykler då de åldras och tappar värde snabbt 

(Mostard et al., 2011, s. 139).  

 

Långa ledtider för att införskaffa material kan också vara problematisk för produktionen 

och lägga ytterligare vikt vid bra prognoser. Mostard et al.  (2011, s.139) använder 

klädindustrin som exempel där de flesta klädföretag har långa ledtider från införskaffande 

av material och produktion till att kläderna är ute på marknaden, ofta flera månader. 

Därför krävs det bra prognoser för att avgöra efterfrågan för säsongsprodukterna under 

året. Mostard et al. (2011, s. 139-140) menar att det finns två vanliga sätt för klädföretag 

att samla in information för att kunna göra mer exakta prognoser. Det första sättet handlar 

om att erbjuda förköp, med rabatterat pris, några veckor innan produkten släpps på riktigt 

för att därmed få en bättre bild över hur efterfrågad produkten är på marknaden. Det andra 

sättet handlar om att använda intern kunskap hos företagets anställda. Genom att sätta 
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ihop en kommitte av experter (t.ex. inköpare och planerare) med uppgift att tillsammans 

bedöma produktens efterfrågan kan man få en bättre grund att bygga sina prognoser på.  

 

Sporadisk efterfrågan är också något som också kan försvåra för träffsäkerheten hos 

prognoser (Kalchschmidt et al., 2006, s.620). Med sporadisk efterfrågan menar man en 

efterfrågan som historiskt sett har varierat kraftigt vilket bidrar till att det är svårt att 

förutse hur efterfrågan kommer se ut framöver (Kalchschmidt et al., 2006, s.620). 

Sporadisk efterfrågan är något som enligt Chatfield och Haya (2007, s.936) förekommer 

i de flesta industrier och i olika delar av värdekedjan. Enligt Zhou och Viswanathan 

(2013, s.481) så kan Crostons metod ses som standardmetoden för att hantera sporadisk 

efterfrågan.  

 

Utöver Crostons metod finns mängder av olika prognosmodeller för att förutspå 

efterfrågan, en vanlig typ av prognosmodell är exponentiell utjämning (Tratar, 2015, 

s.64), vilket finns i olika varianter. Exponentiell utjämning är en utjämningsmodell, vilket 

betyder att det är en modell som ämnar att hantera den slumpmässiga variationens (i 

efterfrågan) effekt på prognosen (Edlund et al., 2011, 130). En annan vanlig 

utjämningsmodell är glidande medeltal (Edlund et al., 2011, 130). Edlund et al. (2011) 

listar även bland annat upp naiva prognosmodeller, komponentsuppdelningsmodeller och 

regressionsmodeller som vanligt förekommande. Utöver det finns det även kvalitativa 

modeller som använder subjektiv information (exempelvis åsikter) som underlag till 

prognoser (Edlund et al., 2011, 154). Att välja prognosmodeller är inte alltid så lätt och 

felaktiga prognoser kan ha stor effekt på ett företags lönsamhet, därmed försöker forskare 

ständigt undersöka effekterna av förbättrade prognoser (Beutel & Minner, 2012; Fildes 

& Kingsman, 2011).   

 

Christopher (2011, s. 89) betonar också att det, i dagens företagsklimat, blir svårare och 

svårare att göra precisionssäkra prognoser för specifika produkter i sortimentet (s.k. Stock 

Keeping Unit eller SKU). I och med att det blir allt svårare att göra prognoser för 

respektive SKU, så menar Christopher (2011, s.89) att företag bör försöka senarelägga 

produktionsaktiviteter så mycket som möjligt för att få en mer kundorderbaserad 

produktion, men med vikt på att ha en ledtid inom kundens orderledtid. Därmed kommer 

vi in på vikten av en bra placering av kundorderpunkten i logistikröret.  

3.2.1 Kundorderpunkt 

Kundorderpunkten är den punkt där företaget och kunden kopplas samman, det vill säga 

den del i företagets där kundens beställning kommer in (Oskarsson et al., 2013, s.59). 

Orderledtiden, den tiden kunden måste vänta på produkten, beror på var i logistikflödet 

kunden kommer i kontakt med produkten. Figur 4 (se appendix 2) visar exempel på 

kundorderpunkten i olika delar i logistikflödet. Är kundorderpunkten i distributionen så 

är orderledtiden väldigt kort, produkten är redan klar och redo att levereras relativt 

omgående eller hämtas av kund (Oskarsson et al., 2013, s.60). Ett exempel kan vara när 

du köper kläder i en klädbutik, alternativt köper via nätet, båda kan ses ha en 

kundorderpunkt i distributionen. Dock är orderledtiden nästan obefintlig i fallet med 

kläder i fysisk butik (då kunden erhåller kläderna omedelbart i samband med 

orderläggning/betalning i kassan), medan det via nätet blir en något längre orderledtid. 

Är kundorderpunkten i monteringen monteras produkterna efter kundens beställning 

(Oskarsson et al., 2013, s.60). Komponenter och delar är redan färdigproducerade men 

monteras och anpassas efter kundens önskemål (Oskarsson et al., 2013, s.60). Exempel 
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på detta kan vara skräddarsydda kostymer eller en hårddisk som monteras efter kundens 

önskemål. Ju längre bak kundorderpunkten är lokaliserad i logistikflödet, desto längre 

orderledtid, då fler aktiviteter måste genomföras för att kunna leverera en färdig produkt 

ut till kund. Är kundorderpunkten lokaliserad i tillverkningsskedet så sker produktionen 

efter beställningar (Oskarsson et al., 2013, s.60). Är kundorderpunkten lokaliserad i 

materialförsörjningen så måste företaget beställa in material för att kunna producera 

produkten efter kundens beställning (Oskarsson et al., 2013, s.60). När kundorderpunkten 

är i tillverkningen så har företaget redan köpt in material för att kunna starta produktionen 

direkt när orderna kommer in, medan i materialförsörjningsskedet så krävs då att företaget 

först får in materialet innan produktionen av produkten kan starta, med resultat att 

orderledtiden blir oftast då blir längre (Oskarsson et al., 2013, s.60). 

 

Kundorderpunktens placering i logistikflödet är relevant att uppmärksamma då den 

fördelar vilka aktiviteter som görs mot prognoser och vilka som görs mot efterfrågan. De 

aktiviteter som utförs innan kundorderpunkten görs mot prognoser och de efter 

kundorderpunkten görs efter order (Oskarsson et al., 2013, s.61). Beroende på ifall 

aktiviteterna är innan eller efter kundorderpunkten så skiljer sig planeringen för hur de 

ska utföras och kan också fungera som en fingervisning för risken för överproduktion och 

vad överproduktionen kan tänkas uppstå, då risken för överproduktion minskar ju tidigare 

i logistikflödet kundorderpunkten kommer in. En kundorderpunkt i distributionen gör att 

produktionen är prognosbaserad och osäkerheten rörande efterfrågan ökar. I monteringen 

sker visserligen monteringen av produkten efter beställning, men komponenterna är till 

produkten är färdigproducerade och måste då produceras efter prognoser, vilket kan 

resultera i överproduktion av komponenter. När kundorderpunkten är i tillverkningen 

produceras produkter efter beställningar och det minskar osäkerheten rörande efterfrågan, 

det kan dock införskaffas för mycket material för produktion, vilket kan räknas som en 

typ av överproduktion. Det är först när kundorderpunkten kommer in i 

materialförsörjningsskedet som risken för överproduktion är nästintill obefintlig då även 

materialet införskaffas efter beställning inkommit vilket gör att produktionen och 

efterfrågan alltid följer varandra.  
 

Eftersom vi ämnar undersöka hur industriföretag undviker och hanterar överproduktion 

så är det relevant att undersöka hur företagen arbetar med kundorderpunkten och var den 

kommer in i logistikflödet. Detta för att, som sagt, kan ha en stor påverkan på risken för 

överproduktion.  

3.3 Lager 

Det tredje teoriområde i vårt ramverk är lager. Hur företag arbetar med lagerstyrning 

anser vi kan påverka hur företaget använder sig av prognoser i produktioner. Faktorer 

rörande företags lagerstyrning kan också påverka risken för överproduktion och därmed 

är det också relevant för vår undersökning. 

 

Lager kan finnas i olika delar av logistikröret och har olika namn beroende på syftet. 

Fastän lager ofta ses som något negativt och många anser att de borde vara så små som 

möjligt har ändå många aktörer lager på olika ställen inom sitt logistikrör (Oskarsson 

et.al., 2013, s. 103). Motivationerna för att inte ha lager eller ha så minimala lager som 

möjligt är ofta ekonomiska. För att lagra produkter krävs personal och inventering med 

mera samt investeringar i form av truckar och lastbärare som exempel, vilket medför 

höjda kostnader för företaget (Oskarsson et.al, 2013, s. 104-105). Dessa kostnader ses 
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som fasta och påverkas inte av att lagernivån ändras inom ett visst intervall. De påverkar 

oftast inte heller styrningen av företaget på en operativ nivå (Oskarsson et. al, 2013, s. 

105). Minskning av lager medför ofta mer frekventa in och utleveranser, som i sin tur 

också kan medverka till högre kostnader då ett större antal order måste hanteras. En 

minskning av lagernivån generellt kan därmed leda till både minskade och höjda 

lagerhållningskostnader i olika delar (Oskarsson et.al, 2013 s. 105-106). Utöver dessa 

kostnader så binder lager kapital i företaget då pengar har gått åt att producera produkten 

och så länge den finns kvar i värdekedjan får företaget inte ut pengarna dom investerat i 

produktionen och eventuell vinst som sedan kan användas till annat som kan skapa vinst 

för företaget (exempelvis investeringar eller marknadsföring). Det kan alltså sägas att det 

sker ett bortfall av möjliga intäkter då kapitalbindning sker (Oskarsson et.al, 2013, s. 106). 

 

Större lager kan också i vissa bidra till lägre kostnader och minska ledtidsgapet. Med 

ledtidsgap avser man situationer där den totala ledtiden för att producera enheten och 

leverera till kund är längre än vad kunden är villig att vänta (Oskarsson et. al, 2013, s. 

109). Den ekonomiska nyttan med att ha större lager kan vara att inköpen blir billigare då 

man köper in större kvantiteter och leveranskostnaderna kan sjunka då större mängder 

levereras mer sällan. Större volymer vid leveranssammanhang kan också ligga som grund 

för billigare priser från transportörerna (Oskarsson et.al, 2013, s. 109).  

 

Det finns ett antal olika typer av lager som företagen använder sig av. Ett av dessa är 

omsättningslager där det produceras eller köps in produkter i satser. Det betyder att man 

vid vissa tillfällen fyller lagret med större kvantiteter vartefter produkter successivt 

plockas ut under en längre tid för försäljning (Oskarsson et. al, 2013, s. 109-110). En 

annan typ av lager är ett så kallat spekulationslager. Denna typ av lager används om 

företaget befarar större prisförändringar eller får tillfälligt lägre pris på inköpen. Då höjs 

lagernivån tillfälligt med en större volym än vad företaget vanligtvis skulle ha (Oskarsson 

et. al, 2013, s. 111).  Säkerhetslager är ytterligare en typ av lager där företagen garderar 

sig för svängande efterfrågan och problem vid tillverkningen eller förseningar från 

leverantörens sida. Tanken med detta lager är att kunna bibehålla en servicenivå gentemot 

kunderna även om något oförutsägbart händer vilket påverkar lagernivå eller ledtid 

gentemot kunden (Oskarsson et. al, 2013, s. 111-112). 

 

Ett konjunkturlager kan byggas upp av företagen om man förväntar sig en uppgång i 

konjunkturen och bygger upp större lager än vanligt med förhoppningen att försäljningen 

kommer att öka. Detta lager kan alltså sägas basera på spekulationer om en ökad 

försäljning i närtiden. Denna typ av lager kan också kallas marknadslager då man bygger 

upp ett större lager än vanligt inför en kampanj eller liknande som förväntas öka 

försäljningen (Oskarsson et. al, 2013, s. 113). Vändande konjunktur kan också skapa 

oönskade lager om konjunkturen vänder nedåt och det säljs mindre än vad som var 

planerat (Oskarsson et. al, 2013, s. 116). Ett säsongslager byggs upp i jämn takt under 

tiden det inte är säsong, det kan alltså sägas att lagret byggs upp i jämn takt under 

lågsäsongen för att företaget skall ha tillräckliga lager under högsäsongen. Tanken med 

denna typ av lager är att utjämna produktionskapaciteten sett över en längre tid. Exempel 

på säsongsprodukter kan vara trädgårdsmöbler eller skidor (Oskarsson et. al, 2013, s. 114-

115).  

 

Andra orsaker att ha ett lager kan vara om flera artiklar skall användas i samma 

monteringsprocess eller samma utleverans och måste vara tillgängliga samtidigt. Att 

koordinera detta så att alla artiklar är tillgängliga exakt samtidigt kan vara utmanande och 
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därför upprättas ett kortvarigt lager för att täcka upp differensen i tillgängligheten mellan 

artiklarna (Oskarsson et. al, 2013, s. 115). Produkter i arbete kan också ses grunda en typ 

av lager när de flyttas mellan olika processer på vägen till en färdig produkt. Varor som 

är felaktiga eller har förstörts i någon process bildar också ett lager hos företagen då dessa 

inte kan säljas som vanligt, utan måste reas ut till ett mycket lägre pris. Denna typ av lager 

kallas för inkuranslager (Oskarsson et. al, 2013, s. 116-117).   
 

En av pelarna i lean är just-in-time (JIT) och innebär att materialförsörjning och 

produktion ska ske så att material och produkter finns tillgängliga i precis rätt tid och 

kvantitet (Van Weele, 2012, s.404). Eftersom tanken med JIT är att all produktion ska ske 

efter kundorder så minimeras lager i hela värdekedjan då allt följer hela produktionen har 

följer pull-principen. Enligt Van Weele (2012, s.404) så innebär JIT att man, som företag, 

också ämnar minimera “gömda kostnader”, vilket innebär bland annat kostnader som 

buffertlager mellan olika delar i logistikröret. 

 

När det kommer till överproduktion och hur företag hanterar och undviker den kan det 

sägas att lager har en stor inverkan på den. Lager är också tätt sammankopplade med olika 

prognosmetoder. Ett oönskat konjunkturlager till exempel kan ses som överproduktion då 

varor man planerat på att sälja och tillverkat blir kvar i lagret. Detta kan också kopplas 

till olika prognosmetoder som inte kunnat förutse konjunktur skiftet. Vidare kan 

kopplingar dras mellan lager och hållbarhet. Exempelvis JIT kan medföra ett större antal 

transporter med mindre volym vilket kan anses påverka hållbarheten. Även stora 

lagerlokaler kan argumenteras påverka hållbarheten (elkostnader osv.).  

3.4 Styrprinciper 

Vad företagen har för produktionsstyrning är vår fjärde teori och handlar hur företagen 

producerar sina produkter, d.v.s. om de producerar mot lager eller kundorder. Vad 

företagen har för produktionsstyrning kan påverka hur de använder sig av lager, om eller 

hur de använder sig av prognoser och risken för överproduktion. 
 

Som vi nämnde i början av kapitlet så finns det två styrprinciper (Make-To-Order och 

Make-To-Stock), dessa styrprinciper är synonymer till pull och push. Pull (Make-To-

Order) handlar om att man producerar efter beställningar och push (Make-To-Stock) 

handlar om att man producerar mot lager efter prognoser (Oskarsson et al., 2013, s.148). 

Med en push-princip så trycker man materialet framåt i logistikflödet, oftast med lager 

mellan olika enheter i värdekedjan, med fördelen att olika enheter i värdekedjan kan 

fokusera på sin del och arbeta relativt oberoende från de övriga enheterna i värdekedjan 

(Oskarsson et al., 2013, s.148). Nackdelen med push som styrprincip är att det finns risk 

för suboptimering och flaskhalsar, samt att det riskerar att bli längre genomloppstid, med 

tanke på att det ofta etableras lager mellan varje enhet, och att det också blir hög 

kapitalbindning (Oskarsson et al., 2013, s.148). Med pull som styrprincip så utgår man 

mer från kunden och verklig efterfrågan, med det menas att man arbetar mer 

kundorderstyrt och inte lika mycket med prognoser (Oskarsson et al., 2013, s.149). En 

total pull-styrning innebär att kundorderpunkten kommer in redan i 

materialförsörjningen, då görs både inköp och produktion efter kundens önskemål och 

det sker då varken inköp av material eller produktion efter prognoser (Van Weele, 2012, 

s.402). Push är en traditionell styrprincip som kan kopplas samman med massproduktion 

och stora lager, medan pull ofta förknippas med TPS och lean (Oskarsson et al., 2013, 

s.149).  Vilket sätt som företag jobbar med beror på flera faktorer, bland annat vilken 
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produkt de producerar och vad de har för företagsfilosofi (Oskarsson et al., 2013, s.148-

149).  

 

Push och pull kan också användas kombinerat. (Oskarsson et al. (2013, s. 151) beskriver 

hur det ofta förekommer i industriföretag. Man använder sig då av push som styrprincip 

fram till kundorderpunkten och därefter pull. Van Weele (2012, s.402) beskriver bland 

annat en sådan situation då företaget har en ATO (Assembly-To-Order) produktion. 

Företaget producerar då komponenter efter prognoser (push) fram till kundorderpunkten 

i monteringen, därefter monteras produkterna efter kundens order och önskan (pull).   

 

Det är relevant att uppmärksamma olika styrprinciper då det kan ha stor inverkan på 

risken för överproduktion. Företag som använder sig av push bör, i teorin, ha större risk 

att producera för mycket produkter då de använder sig mer av prognosbaserad produktion. 

Företag som använder sig av pull som styrprincip producerar sina produkter mer efter 

kundorder och borde därmed minska risken för överproduktion. Hybrid-versioner av 

dessa två styrprinciper är också relevant att uppmärksamma då det kan vara skäl till att 

det uppstår överproduktion i vissa delar av värdekedjan. 

3.6 Produktionsfilosofier  

Med produktionsfilosofier avser vi olika övergripande tankesätt som företagen har 

utvecklat och följer. Vi har valt att kalla dessa för filosofier då de ofta innefattar ett visst 

sätt att se på olika processer och hur man skall styra dem. Dessa tankesätt innefattar i sin 

helhet alla delar inom ett företag och ofta också externa aktörer som exempelvis 

leverantörer. Dessa filosofier används kanske inte alltid rakt av i sin helhet, utan företag 

väljer att använda sig av vissa specifika delar den övergripande filosofin. De filosofier vi 

valt att ta upp i detta kapitel är lean, agile och leagile. Den sistnämnda är en kombination 

av lean och agile. Hur företagen ser på produktion, den övergripande 

produktionsfilosofin, är något som påverkar hela verksamheten. Det största fokuset har 

vi valt att lägga på lean-filosofin eftersom överproduktionen som är den centrala delen 

och problemformuleringen i vårt arbete kommer från lean-filosofin och de 7 typerna av 

spill.  

3.6.1 Lean 

Toyota production system (TPS) består av två pelare och en grund (se figur 5). De två 

pelarna i TPS är Just-In-Time (JIT) och Autonomation. Som vi tidigare nämnt handlar JIT 

om att material och produkter ska vara tillgängliga exakt den tid då de behövs (Van 

Weele, 2012, s.404). JIT handlar mycket om att minimera lager och att undvika 

flaskhalsar som riskerar att uppstå tillverkningen (Van Weele, 2012, s.404). Konceptet 

med JIT är att det är väldigt kundorderstyrt, allting är pull-orienterat och “dras ut” genom 

logistikröret, detta kan också kräva att man har ett nära samarbete med sina leverantörer 

(Van Weele, 2012, s.404). Den andra pelaren Autonomation handlar om kvalitén i 

produktionen, att man separerar människan och maskinen, samt har stor fokus på 

tillverkningsprocessen (Oskarsson et al., 2013, s.89). Enligt Oskarsson et al. (2013, s.89) 

handlar Autonomation mycket om att fokusera på att lösa orsaken till problemen som kan 

uppstå i tillverkningen och inte bara lösa symptomen av den. Har en produkt tillverkats 

med defekter är det viktigare att undersöka processerna i tillverkningen för att förstå 

varför defekten uppstått snarare än att åtgärda defekterna i produkten. Ser man olja på 

golvet så bör det primära fokuset vara att ta reda på varför oljan hamnat på golvet, då det 
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möjligtvis kan röra sig om en trasig maskin, än att bara torka upp oljan. Grunden som 

pelarna står på kallas belastningsutjämning och handlar om att man vill skapa ett jämnt 

flöde genom hela leveranskedjan från råvara till slutkund (Oskarsson et al., 2013, s.89). 

 
Figur 5: Toyota Production System (TPS) (Oskarsson et al., 2013, s.89) 

 
 

 

Flöden är en central del av lean-filosofin, och mycket vikt läggs ner på att ha konstanta 

flöden utan avbrott inom företaget, och att dessa flöden matchar efterfrågan (pull-

styrning) från konsumenterna (Trent, 2008, s.6). Hela filosofin bygger på tanken att 

efterfrågan, eller pull, styr flöden av varor i företaget snarare än att använda sig av push-

styrning där företagen koncentrerar sig på att försöka prognostisera en framtida efterfråga 

(Trent, 2008, s.7-8). Genom att fokusera på en pull-styrning är tanken att varor produceras 

i exakt den kvantiteten som behövs och inga över eller underskott sker som belastar flödet 

(Trent, 2008, s.7-8). Lean kan alltså sammanfattas som en filosofi som skall styra hela 

företaget och eliminera spill samt skapa konstanta flöden utan avbrott med hjälp av pull-

metoder. 
 

I centrum av lean management finns spill, närmare bestämt elimineringen eller 

minimeringen av spill (Trent, 2008, s.12). Denna fokus på att minimera och eliminera 

spill, genom bland annat effektivisera material-/resurshantering, energihantering och 

användning av vatten, genom lean management kan även ge minskade effekter på miljön 

(Hajmohammad et al., 2013, s.313). Spill inom lean ses som aktiviteter som inte tillför 

mervärde till produkten (Slack et.al, 2013, s. 471). Genom TPS har 7 olika typer av spill 

identifierats och lean är filosofin som strävar efter att eliminera dessa typer av spill 

(Vamsi & Kodali, 2014, s.1102). 

 

Den centrala idén i lean är att effektivisera och skapa ett jämt flöde av resurser och 

information genom hela värdekedjan. Detta kan nås genom att överväga processernas 

layout och i slutändan sträva efter en mer linjär process (Slack et. al, 2013, s. 473). 

Ledtider kan ofta ses ofta som ett sätt att mäta spill i värdekedjan. Desto längre en produkt 

bearbetas i värdekedjan, desto större är spillet som inte genererar något mervärde för 
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produkten (Slack et. al, 2013, s. 473). En värdeflödesanalys är ett enkelt sätt att analysera 

en produkts gång genom värdekedjan och visualiserar processerna som produkten går 

igenom samt processerna som skapar mervärde och i vissa fall processer som inte gör det 

och borde elimineras (Slack et. al, 2013, s. 473). Detta sätt att analysera ger också en 

bättre helhetsbild och möjliggör ett helhetsgripande sätt att arbeta med processer, det vill 

säga att man inte enbart arbetar med enstaka processer och aktiviteter i sin analys utan ser 

hela värdekedjan från början till slut (Slack et. al, 2013, s. 473).  

 

Ytterligare ett sätt att minimera spill är genom att producera exakt det som efterfrågas, 

och exakt när det efterfrågas. Detta reducerar lager och onödiga inventarier som förvirrar 

produktionsflödet (Slack et. al, 2013, s. 478). Att matcha produktionen med efterfrågan 

kräver ingående vetskap om marknaden och ett fritt informationsflöde, vilket i 

verkligheten inte alltid är enkelt att uppnå då efterfrågan kan variera och olika situationer 

kan uppstå på marknaden som påverkar köpvilja etc. 

 

En flödesbaserad produktion (lean) passar bäst för långa serier av standardiserade 

produkter (Oskarsson et. al, 2013, s. 90). Alltså är lean optimalt om du producerar större 

mängder av en standardiserad och homogen produkt. Om produkterna som skall 

produceras däremot är mer varierande produkter i kortare serier är en funktionell 

organisation mer lämplig (Oskarsson et. al, 2013, s. 90). Denna typ av organisation kan 

även benämnas som agile. 

 

3.6.2 Agile 

Agile kan beskrivas som en filosofi som lägger stor vikt vid förmågan att hantera 

oförutsägbara skiftningar i marknaden genom att snabbt och effektivt reagera på dessa 

skiftningar. Produkterna och tjänsterna är ofta kundanpassade och variationen mellan 

dessa stor (Hallgren & Olhager, 2009, s. 979).  

 

En del av agile är att skjuta upp konfigurationen av produkterna till ett så sent skede som 

möjligt. Om beslutet av konfigurationen av produkten måste göras före efterfrågan, eller 

kundens faktiska order finns det stor risk att produkterna man har tillgängliga inte matchar 

med kundens krav och beställning. Som exempel kan tas en biltillverkare som får en in 

en order på en blå bil med luftkonditionering. Om konfigurationerna till bilen gjorts före 

kan detta resultera i att företaget endast har t.ex. en röd bil med taklucka tillgängligt. Den 

bilen med konfigurationerna som kunden vill ha kanske är tillgänglig, men den finns hos 

en återförsäljare i ett annat land eller långt ifrån kunden (Christopher, 2011, s.114). 

 

Ett annat sätt företag arbetar med agile är att dela med sig av sin information till 

leverantörer. Klassiskt sett har leverantörer valts utifrån pris, snarare än deras möjligheter 

att snabbt reagera på ändringar. Att arbeta nära med sina leverantörer och ge dem tillgång 

till affärssystem och data de kan använda sig av själva minskar ledtiden gentemot 

slutkunden (Christopher, 2011, s. 113) 

 

Även om agile grundar sig i att variansen och utbudet av produkterna är många, är det 

inte alltid lönsamt att ha stor varians i sina produkter. Variansen i utbudet och bland 

produkterna drivs ofta av försäljnings och marknadsföringsavdelningarna, men i många 

fall leder inte denna varians till ökade försäljningssiffror. Istället kan det leda till att 

försäljningen sprids ut över ett större antal olika artiklar som måste lagras. Desto större 
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variansen är i produkterna, desto svårare blir det att försäkra tillgängligheten av dessa 

produkter. På grund av allt detta arbetar man också med att minska komplexiteten i agile. 

Detta kan göras genom att hitta gemensamhet bland komponenterna i produkterna 

(Christopher, 2011, s. 113-114).    

3.6.3 Leagile 

I sin artikel skriver Naylor et. al (1999) om lean och agile samt möjligheterna att 

implementera båda filosofierna i samma värdekedja. Artikeln har varit mycket populär 

sedan den trycktes i International Journal of Production Economics och är en av 

tidskriftens mest nedladdade artiklar (Naim & Gosling, 2011, s. 342) I sin artikel om 

leagile lyfter Naylor et. al (1999) fram skillnader och likheter mellan agile och lean, samt 

argumenterar för att dessa sätt att styra produktion och värdekedjan kan implementeras 

tillsammans. 

 

En perfekt och något utopistisk genomförande av lean skulle innebära noll svinn och 

obefintliga lager eftersom filosofin bygger på att minska svinn och eliminera alla 

processer som inte tillför värde till produkten (t.ex. lager). Dock ser inte verkligheten ut 

så, utan även i lean måste företagen ha en rimlig lagernivå som bestäms utifrån kunskap 

av marknaden (Naylor et. al, 1999, s. 110-11).  

 

Med ett agile tänk sätts lagernivån högre jämfört med lean för att kunna försäkra sig av 

att värdekedjan är tillräckligt robust för att klara av slutkundernas olika krav. Det kan 

tilläggas processer också för att försäkra sig om att värdekedjan klarar av att vara 

tillräckligt flexibel (Naylor et. al, 1999, s. 111).  

 

Att ha möjligheten att snabbt ändra om sina produkter eller sortiment läggs vikt på inom 

både lean och agile, dock är vikten större inom agile jämfört med lean. Inom lean är detta 

viktigt från perspektivet att ändringar inom sortimentet och efterfrågan skall kunna 

hanteras på ett sätt som skapar så lite spill i tid. Dock är inte vikten lika stor för detta inom 

lean som i agile. agile kräver snabba responser gentemot marknaden och minskar spill i 

den mån det är möjligt, men fokuserar inte på detta. Lean däremot har stort fokus på 

elimineringen av spill och flexibiliteten kommer som ett sekundärt mål (Naylor et. al, 

1999, s. 111). 

 

Naylor et. al (1999 s.111) menar det optimala vore att implementera båda filosofierna, 

dock kan inte båda implementeras i samma skede av värdekedjan. Kundorderpunkten 

föreslås som punkten där lean och agile skiljs åt. lean skall därmed appliceras före 

kundorderpunkten och agile i sin tur appliceras efter kundorderpunkten (Naylor et. al, 

1999, s.114) Som exempel kan tas Benetton som applicerade lean fram till 

kundorderpunkten på sina tröjor. Efter kundorderpunkten blev tillverkningen mer agile 

orienterad då de fram tills kundorderpunkten hade producerat homogena tröjor i samma 

färg, och färgningen av tröjorna hade flyttats tills efter kundorderpunkten för att bättre 

kunna möta kundernas krav och minska ledtid och lager (Naylor et. al, 1999, s. 108).  

 

Genom att applicera någon av dessa filosofier (lean, agile, leagile) beroende på vilken 

marknad man är verksam inom och hur efterfrågan ser ut, kan företag minska risken för 

överproduktion. Att minska överproduktionen kan också argumenteras ha positiva 

effekter för bland annat den ekologiska hållbarheten. Därför är en passande filosofi kring 

styrningen av produktionen viktig. 
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3.7 Hållbarhet 

Det sista teoriområdet vi tar upp i vår modell är hållbarhet. Hållbarhet är också det som 

hela vår modell grundar sig på och ses något som är bakomliggande för vårt teoretiska 

ramverk. Vi har valt att ta med hållbarhet som ett bakomliggande teoriområde, då 

anledningen till att vi vill se hur industriföretag undviker och hanterar överproduktion 

handlar om att överproduktion kan ha en negativ inverkan på miljön, därmed är det 

relevant att ta reda på hur industriföretag undviker det. I vår undersökning så är vi 

fokuserade på överproduktion och relaterat till den kopplar vi hållbarhet, men att ha 

hållbarhet som ett eget teoriområde i vår modell anser vi ändå är relevant då vi kan föra 

en diskussion om hållbarhet samt visualisera relationsförhållande mellan de olika 

teorierna i vårt teoretiska ramverk på ett tydligare sätt. 
 

Företag tar allt mer ansvar för hur deras miljöpåverkan ser ut i alla delar av värdekedjan 

(Thabrew et al., 2018, s.49-50). I industriländer har producerande företag en stor påverkan 

på landets ekonomi. Det faktum att ett flertal intressenter förutsätter att företaget utöver 

ekonomisk hållbarhet även jobbar med ekologisk och social hållbarhet, sätter stor press 

på företag att minska sin påverkan på miljön (Wiengarten et al., 2017, s.1143). Historiskt 

sett har företag tagit beslut och mätt resultat med finansiell fokus, men allt eftersom 

ekologisk och social hållbarhet har uppmärksammats i samhället har företag nu också 

börjat ta andra faktorer i åtanke vid beslutssituationer (Thabrew et al., 2018, s.49). Utöver 

att företag mäter och kontrollerar aktiviteter med lönsamhet i åtanke, ökar också 

användandet av olika mätmetoder för att mäta företagets ekologiska påverkan (Thabrew 

et al., 2018, s.49).  

 

Överproduktion är inte bara negativt för företag, då det resulterar i bundet kapital och en 

ökad risk för inkurans, på ett flertal sätt kan överproduktion också bidra till negativ 

miljöpåverkan. Att optimera aktiviteter, använda mindre resurser men samtidigt öka 

företagets produktionsförmåga, är något som ligger i företagens intresse rent 

lönsamhetsmässigt. Samtidigt ger detta också en positiv effekt på ekologisk hållbarhet då 

mindre resursanvändning av bland annat vatten, energi, material, transporter och utsläpp 

ger en mindre påverkan på miljön (Bogue, 2014, s.117). Eftersom överproduktion handlar 

om att fler produkter produceras än vad faktiskt efterfrågas, så resulterar detta också i att 

mer resurser används än vad som efterfrågas. Detta är något som varken gynnar företaget 

eller samhället i stort. Vid överproduktion har företaget produkter som inte har någon 

köpare, dessa produkter blir då kapitalbindande. Hur företag hanterar överproduktion är 

också något som vi ämnar undersöka och relevant med ekologisk hållbarhet i åtanke, 

d.v.s. vad företagen gör med överproducerade produkter.  

 3.7.1 Triple bottom line 

Mycket har hänt sedan Milton Friedman på 1970-talet betonade att företag endast skulle 

fokusera på lönsamhet och endast hade ansvar gentemot sina aktieägare (Friedman 1970, 

refererad i Isil & Henke, 2017, s.1235). Sedan dess har fokuset breddats lite och företag 

har börjat förstå att fler intressenter än aktieägare är relevanta att uppmärksamma och ta 

i beaktning (Isil & Henke, 2017, s.1235). Triple bottom line (TBL) handlar om att företag 

inte bara ska ha fokus på lönsamhet och ekonomisk hållbarhet, utan även ta i åtanke sin 

ekologiska och sociala påverkan (Robins, 2006, s.1). TBL har bidragit mycket till 

förändringar när det kommer till hur företag jobbar med hållbarhet (McDonough & 

Braungart, 2002, s.251). TBL är kopplat till hållbar utveckling, att organisationers 
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utveckling bör ske så att de möter dagens behov utan att riskera nästkommande 

generationers behov (Hammer & Pivo, 2017, s.25). Den ständiga ökningen av forskning 

rörande hållbarhet och ökad integration av hållbarhet i organisationers verksamhet 

härstammar från att det är uppmärksammat att dagens utveckling och tillväxt sker på ett 

sätt som i vissa fall inte är hållbart, i den mening att det försämrar nästkommande 

generationers förmåga att möta sina behov (Hammer & Pivo, 2017, s.25). 

 

Från företagens synvinkel handlar ekologisk hållbarhet om användningen av energi, 

resurser och utsläpp. Företag arbetar med dessa genom att minska konsumtionen av 

miljöfarliga ämnen och minska antalet miljöförstörande olyckor. Social hållbarhet delas 

in i två samhällen från företagets synvinkel: det interna samhället och det externa 

samhället. Det interna samhället syftar på företagets anställda och den externa på 

människor utanför företaget. Sätt att jobba med den sociala hållbarheten kan vara 

exempelvis: mångfald och jämställdhet. Den ekonomiska hållbarheten är den mest 

självklara utifrån ett företags synvinkel. Produktionskostnader kan ofta översättas till 

ekonomisk hållbarhet (Gimenez et. al, 2012, s. 150). Med andra ord handlar den 

ekonomiska hållbarheten om att hålla de ekonomiska kostnaderna nere på en hållbar nivå. 

Företagens arbete med dessa frågor kan också ses som ett CSR program som företaget 

följer och använder sig av för att kommunicera ut detta arbete till omvärlden. 

3.8 Sammanfattning och visualisering av teoretiskt ramverk 

I detta kapitel har vi uppmärksammat olika teorier och verktyg som kan användas i 

samband med och kan påverka överproduktion. Vi började med att diskutera generellt 

kring överproduktion och varför den kan uppstå, med osäker och varierande 

kundefterfrågan som grunden till mycket av problemen kring att förutse efterfrågan och 

planera tillverkningsvolymen. Efter det så tar vi upp prognoser och hur prognoser kan 

användas för att försöka förutse efterfrågan och planera produktionen, men även faktorer 

som kan påverka prognosers träffsäkerhet. Vi uppmärksammade även att var 

kundorderpunkten befinner sig i logistikflödet kan tänkas ha en betydelse för risken för 

överproduktion.  Innan vi skriver om olika styrprinciper i produktionen uppmärksammas 

olika lagertyper och lagerstyrning, vilket påverkar hur man arbetar med prognoser. När 

det kommer till styrprinciper i produktionen så nämner vi push och pull som två olika 

principer att styra produktionen, där push teoretiskt sett löper större risk för 

överproduktion. Vi uppmärksammar även att det kan förekomma en hybridversion mellan 

de två styrprinciperna. Efter styrprinciperna så uppmärksammar vi tre olika 

produktionsfilosofier där främst lean har en stark koppling till överproduktion. Om dessa 

produktionsfilosofier appliceras till fullo så genomsyrar de hela verksamheten, men i 

vissa fall så använder företag endast delar ur filosofierna. Dessa filosofier styr således hur 

företagen jobbar med tidigare nämnda teoriområden och därmed också risken för 

överproduktion. Till sist så skriver vi om hållbarhets aspekter när det gäller 

överproduktion och det faktum att överproduktion per definition innebär att mer resurser 

används än vad som efterfrågas och effekterna av detta ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Dessa sex nämnda teoriområden utgör grunden för vår undersökning att ta reda på hur 

industriföretag undviker och hanterar överproduktion. Vi har ur dessa teoriområden 

skapat en modell, som vi visualiserar i figur 3.  
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Figur 3: Sex teoriområden i överproduktion. 

 
 

 

Modellen visar dels de olika teoriområdena, men också de hierarkiska relationerna mellan 

de olika teoriområdena, där de yttre ringarna påverkar de inre. Den innersta ringen, och 

kärnan i vår modell, är överproduktion. Prognoser är nästa teoriområde och något som 

påverkar risken för överproduktion. Lager är nästa teoriområde och i lager innefattas hur 

prognoser används och risken för överproduktion. Därefter så kommer styrprinciper, 

vilket innebär hur företaget styr produktionen. Detta påverkar företagets lagerstyrning 

och hur prognoser används, och därmed också risken för överproduktion. Efter detta 

kommer produktionsfilosfierna lean, agile och leagile som är den yttersta ringen och 

innefattar alla ringar. Dessa produktionsfilosofier genomsyrar hela organisationen och 

påverkar inte bara hur organisationen arbetar med sin produktion. Hållbarhet har vi satt 

som ett bakomliggande teoriområde i vår modell. Det är det som egentligen ligger bakom 

och förklarar relevansen med vår undersökning.  

 

Detta kapitel och dessa teoriområden är således grunden i vår undersökning och våra 

intervjufrågor. Vi vill undersöka hur industriföretagen arbetar för att undvika 

överproduktion och hur de hanterar de överproducerade produkterna. Hur de arbetar med 

de olika teoriområdena är således intressant för att kunna hitta mönster för vilka arbetssätt 

som är gemensamma mellan olika industriföretag och vilka skillnader det finns.  
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4. Praktisk metod  
 

I detta kapitel så redovisar vi vår praktiska metod som vi använt för denna undersökning. 

Vi går igenom hur datainsamlingen har skett från förberedelse för intervju, initial 

kontakt, samt insamling och hantering av insamlad data. Vi börjar kapitlet med att kort 

gå igenom val av undersökningsmetod och urval av deltagare i studien. 

4.1 Val av undersökning 

Då ämnar undersöka hur industriföretag undviker överproduktion och hanterar 

överproducerade produkter så har vi valt att göra en kvalitativ studie, med en induktiv 

ansats. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem industriföretag.  

4.2 Urvalet 

Samtliga av industriföretagen vi intervjuat kan, enligt svensk årsredovisningslag (SFS 

1995:1554), klassas som stora företag då samtliga har omsatt mer än 80 miljoner kronor 

de senaste räkenskapsåren. Vi har valt att intervjua industriföretag som kan klassas som 

stora, dels för att vi anser att det data vi samlat in kan generaliseras på ett större sätt. Dels 

anser vi att överproduktion inom stora företag från ett hållbarhetsperspektiv orsakar större 

skada än överproduktion inom mindre företag.   

 

Vi har gjort ett målinriktat urval, vilket innebär att vi intervjuar de personer som vi anser 

är mest relevanta för att svara på vår problemformulering (Bryman, 2011, s. 434). 

Eftersom vi ämnar undersöka hur industriföretag undviker och hanterar överproduktion 

så riktar vi in oss dels på industriföretag, men också på personer inom företaget som vi 

antar har den kompetensen och insynen att svara på våra frågor. Att ha en intervju med 

en anställd från HR-avdelningen skulle förmodligen inte kunna ge oss tillräckligt bra 

datainformation för vår undersökning, vi riktar snarare in oss på anställda som har en 

relevant position inom logistik- och produktionsavdelningar. I de fall där vi inte haft 

tillgång till enskilda kontaktuppgifter för företagets anställda, där företaget endast haft en 

företagsmail, har vi varit väldigt tydliga med vad vi vill undersöka i studien och på så sätt 

överlåtit det till företaget att hitta en lämplig anställd för oss att intervjua. 

 

Vårt angreppssätt gällande urvalet är en teoretisk samplingsmetod. Enligt Bryman (2011, 

s. 434) innebär det att man väljer ut intervjupersoner tills dess att man fått en teoretisk 

mättnad, det vill säga att vi fortsätter att intervjua personer om vi känner att vi saknar eller 

har för lite datainformation för att kunna dra några slutsatser i vår undersökning. Vårt 

teoretiska ramverk består av sex teoriområden (som innefattar olika teorier) som vi ämnar 

undersöka när det kommer till överproduktion och hållbarhet. Detta innebär att vi således 

behöver svar inom samtliga delar i vårt teoretiska ramverk. Därmed så var vi öppen för 

att intervjua fler personer inom företagen ifall vi inte kände en teoretisk mättnad i den 

datainformation vi fått från intervjuerna. 
   

Vi har utgått från Trosts (2010, s.143-144) riktlinjer för kvalitativa studier när det kommer 

till valet av mängden respondenter i undersökningen. Trost menar att 4-8 intervjuobjekt 

är att föredra då ett större antal intervjuer kan resultera i att materialet blir ohanterligt och 

att risken för att missa relevanta mönster och detaljer i datamaterialet ökar. Trost menar 

också att risken att intervjuerna i sig brister i kvalitet kan öka då man ökar kvantiteten av 
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intervjuer. Trost (2010, s. 144) menar att intervjuernas kvalitet bör prioriteras och att det 

är bättre att börja med, exempelvis, fem väl genomförda intervjuer och sedan, möjligtvis, 

komplettera med fler intervjuer ifall det visar sig att man behöver mer datamaterial. Vi 

valde, i linje med Trost rekommendation, att börja med att intervjua fem industriföretag.  

 

När det kommer till val av intervjuobjekt så kontaktade vi företaget via olika allmänna 

mailadresser, d.v.s. mailadresser som listades på respektive företags hemsida. I mailet 

presenterar vi oss och vad vi ämna och frågar om det är av intresse för företaget att ställa 

upp. Valet av person inom företagen som intervjuades lämnade vi alltid till företaget 

själva, även om vi i vissa fall skickade mailet till en anställd vi antog hade rätt kunskap, 

kompetens och befogenhet att svara på våra frågor. Detta dels på grund av att vi inte har 

tillräcklig insyn i företaget för att veta kunskapsnivå och arbetsuppgifter på samtliga 

anställda i företaget, men också på grund av att vissa av de kontaktade företagen endast 

har en e-mail adress att nå dem på. Vi såg det inte som något problem att överlåta det för 

företagen att hitta en lämplig anställd att intervjuas, då vi har varit tydliga med vad vi 

ämnade att undersöka och examensarbetets syfte. Eftersom vi inte hade någon insyn i 

företaget på personnivå lämnade vi detta val till företagen själva, med antagandet att dom 

själva också ville ge så bra svar på möjligt om sin egen verksamhet. 

4.3 Förberedelse för intervju 

Inför våra intervjuer har vi förberett oss genom att konstruera frågor rörande teorierna i 

vårt ramverk. Då vi ämnar undersöka hur industriföretag undviker och hanterar 

överproduktion så har vi konstruerat frågorna på ett sätt så att vi får svar på hur de 

använder sig av respektive teori, men också om överproduktion i stora drag. Då vi 

använder oss av en semi-konstruerad intervju kommer frågorna dock bli mer 

kontextbaserade beroende på hur intervjun fortgår och följdfrågor tillkommer också. De 

frågorna som vi konstruerat på förhand ligger till grund för intervjun för att försäkra oss 

att vi får in den data som behövs och minskar risken för efterföljande kompletterings-

intervjuer. Frågorna ställs också i den ordningsföljd som upplevs logisk under intervjun. 

Vi har också valt att genomföra en semi-strukturerad intervju då vi vill att intervjun skall 

kännas så naturlig som möjlig för respondenten och de får berätta sina svar i den 

ordningen och utsträckningen som känns mest naturlig för dem.  
 

Inför intervjun har vi läst på om företagen, vad de producerar och var de har sina lager. 

Vi har även tittat på ekonomiska nyckeltal för att få oss en bättre bild om storleken på 

företaget och ungefärlig produktionsvolym företagen kan tänkas ha.  

4.3.1 Initial kontakt 

Den initiala kontakten med företagen skedde genom e-post, då vi ansåg det som det 

snabbaste och smidigaste sättet att dels förklara syftet och problemformuleringen för vårt 

arbete, men också ge företaget tid att behandla och vidarebefordra informationen ifall de 

tycker att någon annan avdelning eller person är mer lämpad som respondent i vår 

undersökning. Med e-post får man också fördelen att information och överenskommelser 

finns dokumenterade, det anser vi minskar risken för missförstånd och feltolkningar, 

jämfört om vi skulle ha den initiala kontakten via telefon. Vi anpassade vårt initiala mail 

beroende lite på vem som var mottagare av mailet, men hade i stort sett samma grundmall 

för det initiala mailet. I vissa fall kunde vi skicka mailet direkt till en person inom 

företaget som vi ansåg lämpad för ändamålet med vår undersökning, men vissa företag 
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hade endast listat en informationsmail som man kunde skicka till och i dessa fall var vi 

noga med att förklara vår undersökning och vad vi ämnade att ta reda på för att säkerställa 

att vi fick en intervjuperson med rätt befattning och kompetens.   

4.3.2 Intervjuperson 

Som vi tidigare nämnt har vi lagt stor vikt vid att få intervjuer med personer som både har 

kompetens och insyn nog i företagets produktionsplanering och processer för att kunna 

svara på våra frågor rörande överproduktion. I de fallen där vi inte hittat specifika e-

postadresser till anställda i företaget (där företagen endast haft en kontaktmail/infomail), 

har vi varit noga med att förklara vad vi ämnar undersöka för att företaget ska förstå vilken 

kompetens och befattning som förväntas och behövs för att kunna svara på våra frågor.  

4.4 Utförande av intervju 

Vi lät företagen välja plats och tid för intervjun för att säkerställa att intervjupersonerna 

känner sig trygga och nöjda med intervjusituationen. Samtliga intervjuer ägde rum hos 

respektive företag. Respondenterna för respektive företag var högt uppsatta inom 

företagens logistik och produktionsplanering. Intervjuerna startar med att vi återigen 

informerar om vårt ämne, att insamlad data behandlas konfidentiellt, samt att företag och 

intervjuperson kommer behandlas anonymt i presentationen av datat. Vi kommer även 

informera den intervjuade att vi tänker använda oss av ljudinspelning för att försäkra oss 

att vi får med all relevant information från intervjun. Vi meddelar också den intervjuade 

att denne kan få en transkriberad kopia av intervjun om så önskas. Därefter påbörjar vi 

intervjun med att den intervjuade får berätta lite kort om sin roll i företaget, efter detta 

fortsätter intervjun med att behandla våra intervjufrågor.  

4.5 Hantering av insamlad data 

Trost (2014, s. 37) betonar vikten av att den intervjuade samtycker med vilka uppgifter 

som förekommer gällande personliga uppgifter och hur insamlad data hanteras. För att 

den tillfrågade ska kunna ta ställning kring sitt deltagande i studien måste denne 

informeras klart och tydligt (Trost, 2014, s.37). Detta är något vi har lagt stor vikt vid i 

vår första kontakt med företagen, i form av att vi tydligt informerat om vad det är för 

undersökning, att det rör sig om ett examensarbete och att uppgifter kommer behandlas 

konfidentiellt, samt att företag och personer är anonyma när vi presenterar datat. Vi har 

även varit tydliga att vi är tillgängliga att svara på alla typer av frågor och funderingar 

företagen har gällande undersökningen.  

 

Intervjuerna har spelats in, med ljudupptagning, för att möjliggöra transkribering i 

efterhand, dessa inspelningar kommer också att lagras konfidentiellt och ej delas med 

utomstående parter. För att värna om att det alltid förekommer ett samtycke 

uppmärksammades och tillfrågades den intervjuade om tillåtelse att spelas in under 

intervjun genom ljudupptagning. Filnamnen på inspelningarna kommer ej heller att 

angiva företaget eller respondenten vid namn. Ljudfilerna lagras också utifall 

respondenten vill ha en kopia eller en granskning av datamaterialet skall utföras. 

 

När det kommer till transkriberingen av inspelade intervjuer rekommenderar Bryman 

(2011, s. 432) att delar av intervjun som inte är relevanta för frågeställningen inte behöver 

transkriberas. Även delar av intervjun där respondenten är tystlåten och inte tillför något 
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till intervjun behöver inte transkriberas. Generellt sett brukar en timmes intervju ta 

ungefär sex timmar att transkribera (Bryman, 2011, s. 429). Därav anser vi också att delar 

av intervjun som inte tillför något till vårt arbete inte skall transkriberas. 
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5. Empirisk data om överproduktion från 
industriföretag 
I detta kapitel presenteras resultatet från de fem intervjuade industriföretagen. Samtliga 

intervjuade var högt uppsatta i respektive företag och hade roller som 

produktionsplanerare och logistikchefer. De ställda intervjufrågorna har utgått från vår 

modell om sex teoriområden i överproduktion. Vi har valt att kategorisera empiridelen 

efter företagen och redovisar därmed hur varje företag jobbar med de olika delarna i vår 

modell. 

5.1 Struktur av empirin 

Denna studie ämnar undersöka hur industriföretag undviker överproduktion och hanterar 

överproducerade produkter. Genom att granska teorier om vilka verktyg som används i 

produktionsaktiviteter, olika metoder att arbeta med lager och produktionsstyrning, samt 

olika produktionsfilosofier tog vi fram ett teoretiskt ramverk med sex teoriområden (Se 

figur 3). Dessa sex teoriområden är också det vi undersöker i våra intervjuer, vi vill se 

om, till vilken grad eller hur dessa olika teorier används för att undvika och hantera 

överproduktion. 
 

Figur 3: Sex teoriområden i överproduktion.  

 
 

 

 

5.2 Redovisning av insamlad data 

I denna del av kapitlet redovisas insamlad data från intervjuerna av de fem 

industriföretagen. Kapitlet är strukturerat efter respektive intervjuat företag. Samtliga 
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företag i vår undersökning hålls anonyma och insamlad data har hanterats konfidentiellt. 

Företagen benämns med bokstäver, t.ex. Företag A, Företag B osv.  

5.3 Företag A - Pappersindustri 

Intervjuperson: Logistics & Production planning manager 

Längd på intervju: 70 min 
 

Företag A är verksam inom pappersindustrin. De beskrev sin pappersproduktion som 

artikelbaserad, vilket innebär att de fokuserar på att tillverka de artiklar och i det antalet 

som säljkontoret lägger in i systemet. Vilken typ av order och var dessa ordrar sedan 

hamnar är oväsentligt för produktionen, utan det är antalet av varje artikel som är relevant 

i produktionen.  

 

Kundorderpunktens läge varierar efter vilken typ av kund det är frågan om. Det finns 

kunder vilka man enbart producerar till efter en faktisk order, men även kunder för vilka 

produktionen sker före den faktiska ordern. Produktionen såg dock bara den totala 

kvantiteten produkter som skulle tillverkas och gjorde ingen skillnad på om det var 

faktiska ordrar eller prognostiserade ordrar. 

 

Överproduktion är vanligt förekommande i Företag A mycket på grund av att 

pappersmaskinen producerar papper dygnet runt och alltid med full kapacitet. Detta 

innebär att de rullar som inte har någon köpare måste lagerhållas. Rullarna kan lagras upp 

emot ett år innan de blir inkuranta. Överproduktionen definierades av företag A som 

producering av produkter som inte kunde säljas och var utöver den önskade kvantiteten.   

 

En viktig del i produktionen för att motverka överproduktion är att lägga pusslet när det 

kommer till tillverkningen av de olika pappersrullarna. De har en viss bredd på sin maskin 

och måste därmed försöka pussla in vilka typer av rullar som bör produceras samtidigt. 

Detta kan bli ett problem i de fall där vissa storlekar på rullar kan vara svåra att 

komplettera med andra. Om Företag A exempelvis har en maskin som är 725cm och de 

vill tillverka 50st 300cm rullar så kan svårigheter uppstå. Vid tillverkningen får de då bara 

plats med två längder av 300cm rullarna. Det blir alltså 25st 125cm rullar som resultat av 

detta (se figur 6).  
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Figur 6: Svarvning av papper 

 
 

Detta är ett stort problem med tanke på att efterfrågan på Företag A:s produkter (olika 

tjocklek på papperet och olika format) varierar. Företag A måste således hitta köpare för 

dessa 125cm rullar som bara sker som en effekt av produktionen av 300cm rullarna. Är 

dessa 125cm rullar svåra att hitta köpare till så ställs man inför hur man ska hantera detta. 

Företag A lagerhåller rullarna i första hand i väntan på att hitta köpare, alternativet är att 

leta köpare på andra marknader, sälja rullarna till ett reducerat pris eller ta tillbaka dem 

in i produktionen (riva ner dem och lösa upp dem som ny pappersmassa).  

 

Förmågan att kunna återanvända producerad pappersmassa är oerhört viktig då det hela 

tiden uppstår några centimeter spill vid produktionen. Spillet som uppstår samlas då in 

och återanvänds i produktionen. Samtidigt förklarar Företag A vikten av att försöka 

utnyttja så mycket som möjligt av den producerade massan och att minska spillet. 

Maskinen producerar som sagt papper dygnet runt och för full kapacitet så varje 

centimeter av maskinens bredd som man lyckas utnyttja påverkar i längden företagets 

lönsamhet. Sedan vill man minska spillet också på grund av att processen med att 

återvinna spillet till ny pappersmassa är både kostsamt tidsmässigt och resursmässigt. 

Beslutet om hur länge rullar bör lagras, när de ska säljas till reducerat pris och när de bör 

återtas in i produktionen sker lite fortlöpande och beror på flera faktorer. Dels på grund 

av hur länge rullen har lagerhållits (får inte stå mer än 1 år i lager), dels på vilket pris de 

kan få för produkten och dels var rullen står i lager. Är produkten ståendes i lager långt 

bort från fabriken blir transportkostnaderna höga och det gör att det möjligtvis inte är lönt 

att återta produkten in i produktionen.  

 

Företag A har säsongsvariationer på sina produkter. I och med att de gör kraftliner, som 

är det yttersta skiktet på kartonger, så blir det säsongsvariationer. Som exempel så tog 

dem “frukt och grönt” - säsongen som drar igång i maj och juni. I december ser dem hur 

efterfrågan går ner, då alla har köpt sina julklappar och paketen är skickade. Därefter 

stiger det efter nyår igen. Produktionen går alltid på full kapacitet så vid dessa tillfällen 

då det är sämre efterfrågan så produceras pappersrullarna mot lager och lagras.  

 

Vid vissa tillfällen är efterfrågan högre än fabrikens produktionskapacitet och då är dessa 

lager fördelaktiga då de kan sälja av delar av lagren. De har ett uttalat säkerhetslager mot 
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VMI-kunder (Vendor Managed Inventory) där de hela tiden måste säkerställa att det finns 

rullar i kundens lager. I detta fall har det en uttalad procent rullar som hela tiden bör finnas 

i säkerhetslager mot kund. Annars så uppstår säkerhetslager ständigt då efterfrågan 

stundtals sjunker samtidigt som produktionen hela tiden håller samma nivå.  

 

Företag A menar att det är väldigt sällsynt att de sänker produktionstakten eller gör ett 

marknadsanpassat stopp. Däremot gör de planerade produktionsstopp på grund av 

underhåll. Varje år har de ett längre stopp som är planerat. Detta planerade 

underhållsstopp är vanligtvis cirka 8–10 dagar långt och då stannar all produktion. Därför 

så överproducerar Företag A produkter medvetet några månader innan stoppet för att 

säkerställa att det finns lager att ta från under den tiden fabriken står stilla.  

 

Företag A har ingen uttalad produktionsfilosofi i linje med lean, agile eller leagile. Deras 

produktion är mycket prognosbaserad, då efterfrågan är låg görs prognoser på framtida 

efterfrågan och vilka specifika produkttyper som kommer att efterfrågas i framtiden. 

Detta för att kunna hålla en jämn produktionstakt och under perioder då efterfrågan är låg 

gardera sig mot en högre efterfråga. Man kan därmed säga att de har en mer push-

orienterad produktion då de producerar mot prognoser och sedan distribuerar ut färdiga 

produkter när ordrar inkommer.  

 

Företag A har ständig överproduktion men ser överproduktionen som problematisk dels 

när det produceras rullar som inte är efterfrågade, som uppstår som en bieffekt av 

produktion (t.ex. i det fallet beskrivet i figur 6, då man vill producera två stycken 300cm 

rullar). Överproduktionen är också problematisk när efterfrågan är väldigt låg, då måste 

fabriken jobba mycket mot prognoser och försöka förutspå vilka artiklar som kommer 

efterfrågas framöver. I denna situation ökar risken för att “fel” rullar produceras, d.v.s 

rullar som har svårt att få köpare. Detta kan leda till att rullar måste tas tillbaka och lösas 

in i produktionen igen. Vissa rullar innehåller också en kemikalie som gör den omöjlig 

att återvinna in i produktionen igen, överproduktion av denna produkt kan därmed vara 

väldigt problematisk.  

 

När det kommer till att försöka undvika överproduktion jobbar Företag A som sagt 

mycket med prognoser. Artiklar produceras i regel inte ifall det inte finns några ordrar på 

den eller ifall det inte är registrerat något prognostiserat värde i systemet. Det är fabrikens 

säljkontor som skapar prognoserna och för in dem i systemet, produktionsavdelningen 

producerar de artiklarna som det finns faktiska och potentiella (prognostiserade) ordrar 

på. I tider då efterfrågan är låg så ställs därför extra krav på bra prognoser, då man vill 

undvika att producera fel produkter.  

 

Hanteringen av överproduktion sker främst genom att lagerhålla produkterna tills dess att 

de har fått en köpare. Genom att söka sig mot marknader utanför Europa och möjligen 

reducera försäljningspriset på rullar som stått länge i lagret så kan det öka chansen att 

hitta en köpare. De återtar också vissa rullar in i produktionen igen, i och med att i stort 

sett alla deras produkter innehåller samma komponenter (beståndsdelar) och att de 

använder sig av färskfiber (som kan återvinnas 6–7 gånger) så finns möjligheten att 

effektivt återvinna och skapa ny pappersmassa av överproducerade rullar. Som sagt, så 

finns det dock vissa typer av rullar som innehåller kemikalier som inte kan återtas in i 

produktionen igen. Dessa rullar måste lagerhållas tills dess att de fått en köpare.  
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Sammanfattningsvis kan vi skriva att eftersom företag A alltid producerar på sin fulla 

kapacitet, oavsett efterfrågan, så sker överproduktion ofta. De får också ibland produkter 

som en bieffekt av att de producerar andra produkter, vilket gör att de kan få en 

överproduktion av produkter som inte efterfrågas. De har en prognosbaserad produktion 

där mycket tillverkas efter prognoser och kundorderpunkten kommer in i slutskedet av 

logistikröret. Som styrprincip har dem en push-orienterad tillverkning med stora lager av 

färdiga produkter som har en lagringstid på max ett år. De hanterar överproduktionen 

genom att antingen lagerhålla produkterna tills de säljs, söka efter köpare på andra 

marknader, sälja produkterna till rabatterat pris eller att återta produkterna till 

produktionen. 

5.4 Företag B - Fordonsindustri 

Intervjuperson: GM Logistics 

Längd på intervju: 61 min 
 

Företag B är verksam inom fordonsindustrin. Utbudet av fordon i sig är inte så brett om 

man ser till modellerna som tillverkas på fabriken vi besökte, men varje modell kan 

modifieras på ett antal sätt utifrån kundernas önskan. Företag B producerar i dagsläget 

enbart mot kundorder, alltså produceras inte fordon mot lager. Kundorderpunkten ligger 

alltså i företag B:s fall i början av värdekedjan. Detta medför också att företaget i fråga 

inte har någon överproduktion i dagsläget på färdiga produkter. Trots att allting 

produceras mot kundorder arbetar de mycket med prognoser, delvis för att föra att kunna 

förutse och planera tillverknings takten i framtiden, men delvis också för att kunna 

rapportera och kommunicera med leverantörer och säljare. Inga större säkerhetslager på 

tillverknings artiklar och delar till fordonet existerar, vilket ökar behovet av att 

kommunicera framtida volymer till leverantörer så att dessa artiklar och delar finns 

tillgängliga när de behövs.  Vissa delar av fordonet kommer färdigbyggda och 

modifierade från leverantör till fabriken. I fall som detta skapas en inköpsorder per 

automatik mot leverantören när ordern går in i systemet.  

 

Företag B definierade överproduktion som en färdig produkt som blir kvar i lagret och 

inte kan säljas. Detta händer generellt sett mycket sällan, situationer där detta händer beror 

ofta på att kunden dragit sig ur affären, då skickas maskinen till en säljare som lagrar den 

och säljer den till kund. Alla kundspecifika modifikationer görs då av säljaren, alltså 

flyttas den då överproducerade produkten till säljaren som står för lagring och ytterligare 

modifikationer. 

 

Marknaden i sin helhet beskrivs vara på uppgång med vissa säsongsvariationer. Dessa 

variationer är inte långa eller speciellt stora, men kan i värsta fall leda till att fabriken 

hamnar att minska takten i produktionen. I och med att allt är kundorderstyrt leder inte 

variationerna till överproduktion i sig, utan problem som uppkommer på grund av detta 

är minskad produktionstakt och bemanningsfrågor. Eftersom dessa variationer ändå inte 

är så långvariga och dom största variationerna sker kring tidpunkten då företaget skall 

presentera en ny modell ungefär vart fjärde år är inte dessa problem heller så stora. 

Skillnader i variationen finns också mellan dom olika marknaderna. En stor marknad i 

Sydamerika som företaget är verksam inom verkar inte ha någon säsongsvariation, utan 

där finns en tydlig sporadisk efterfrågan där ordrar kan komma in vilken tidpunkt som 

helst och i olika stor kvantitet. Problemen inom denna marknad är snarare att ordrarna 

som kommer in är oftast stora, det vill säga att kunden inte beställer en eller två produkter 



40 
 

 

i taget, utan beställer ett tiotal per gång, vilket i sin tur leder till problem med att hålla 

ledtider. 

 

I vissa fall produceras komponenter som behövs i produktionen som är ledtids tunga mot 

lager. Dessa artiklar är dock såna som är standard för varje fordon och har inga 

modifikationer som måste göras, utan kan användas till tillverkningen av varje produkt. 

Dessa artiklar bildar dock aldrig någon större lagernivå utan det rör sig om ett mindre 

antal som lagras och dessa lyckas man alltid få bort från lagren. Företaget producerar ej 

artiklar till sin egen produktion själva, utan förlitar sig helt på leverantörer när det kommer 

till artiklar som behövs. Vissa större komponenter produceras däremot på fabriken. 

 

Företaget arbetar mycket med lean-principer när det gäller lagerhållning, tillverkning och 

arbetet med leverantörerna. Enligt dem själva är de ibland “nästan för mycket lean” 

speciellt när det gäller säkerhetslager. Orsaken till att man blivit det beskrivs ofta med 

platsbrist. Platsbristen har tvingat företaget att dra ner och eliminera lager och arbeta med 

mycket små säkerhetsmarginaler när det gäller materialförsörjning.  

 

Om väl överproduktion sker av en färdig vara så ställs varan hos en försäljare och ska 

säljas ut. Konfigurationer som kunden specifikt vill ha görs då hos säljaren i deras 

anläggningar. Försök med att trycka ut varor i förtid och ställa dem hos återförsäljare som 

sedan kan göra de specifika konfigurationerna kunden vill ha resulterade i problem då 

ledtiden hos säljarna blev längre än på fabriken. Alltså kunde kunder beställa en 

modifierad produkt från fabriken och få den levererad snabbare, än från säljaren som 

sedan skulle göra modifikationerna. Företag B använder sig alltså av pull som styrprincip, 

där kundorderpunkten ligger före produktionsstarten. 

 

På frågan om hela koncernen arbetar på samma sätt blev svaret ett nej. Visserligen delas 

många av grundidéerna med alla fabriker inom koncernen, men skillnaden mellan hur 

fabriken vi intervjuat och koncernens andra fabriker och bolag jobbar skiljer sig. Detta 

för att andra fabriker tillverkar andra varor och agerar i andra marknader. Den största 

skillnaden är att en annan stor del av koncernen producerar med en push metod och 

baserar alltså inte sin tillverkning på kundorder. Dock arbetar alla delar av koncernen med 

prognoser i grunden, men hur dessa prognoser ser ut och vilka kalkyler som används 

skiljer sig. Detta hade upptäckts när koncernen ville ha alla bolag och fabriker i samma 

affärssystem och standardisera processer i hela koncernen. Som det ser ut nu är alltså 

fabriken vi intervjuat rätt så säregna när det gäller arbetet med prognoser och 

produktionsstyrningen. 

 

I företag B:s fall kan vi alltså konstatera att det egentligen inte finns någon 

överproduktion. Bidragande faktorer till att man inte har det är till största del att 

kundorderpunkten ligger i början av värdekedjan och mycket arbete med och kring 

prognoser. Ett lean-tänk kan också ses som en bidragande faktor till att överproduktionen 

saknas i företag B:s fall, då man undviker stora lager och använder sig av JIT-principer 

med leveranser av artiklar och komponenter från leverantörer. Problemen som uppstår 

med företag B:s mix är snarare motsatsen till överproduktion, då stora ordrar kan komma 

in och påverka ledtiden på den slutliga produkten negativt.  
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5.5 Företag C - Arbetsredskap 

Intervjuperson: VP Production 

Längd på intervju: 51 min 
 

Företag C är verksam inom tillverkningen av redskap till arbetsmaskiner. Produktionen 

består till största del av montering, men en viss egen tillverkning av artiklar sker också. 

Produktionen sker direkt mot kundorder, men prognoser används ändå. Vissa av 

artiklarna som behövs för produktionen är väldigt ledtidstunga och i vissa fall har dessa 

artiklar en längre ledtid än slutprodukten. Detta medför att prognoser behövs för att ha 

tillgång till dessa produkter i tid för att ha möjlighet att hålla sin egen ledtid gentemot 

kunden. 

 

Företag C rapporterade ingen överproduktion, detta berodde enligt dem mycket på att de 

producerar mot kundorder och utgick mycket från lean-filosofin. De definierade 

överproduktion som färdiga produkter som inte blev sålda. Den största risken för en 

överproduktion var vid inköpen av artiklar till produktionen. Eftersom vissa artiklar som 

var kritiska för produktionen och monteringen hade en längre ledtid till företag C än vad 

företaget hade mot kund var man tvungen att arbeta mycket med prognoser och hålla en 

konstant dialog med leverantörerna. Företag C menade dock att i framtiden ser dem en 

stor tillväxt och tänker därför framöver producera ett litet lager med färdiga produkter för 

att snabbt kunna svara på en ökning i efterfrågan, detta är något som då sker enkom mot 

prognoser och därför möjligtvis ökar risken för överproduktion.  

 

Marknaden företag C var verksam i hade tydliga säsongsvariationer, dessa variationer 

planerade de att gardera sig mot i framtiden med att överproducera under lågsäsongen. 

Detta medför att företaget försöker köra en mer push-inriktad produktion i framtiden för 

att kunna möta en stigande efterfrågan på högsäsongen och samtidigt uppnå en jämn 

produktionstakt över hela året. När det gällde inköp byggde företaget upp ett lager av 

artiklar till produktionen under lågsäsongen för att leverantörerna skulle klara av den 

stigande efterfrågan på högsäsongen. Beslut om när detta lager skulle börja avverkas 

genom produktionen togs inom företaget i möten och tidpunkten varierade från fall till 

fall. 

 

Som tidigare nämnt bygger företaget upp ett säsongslager på artiklar till produktionen 

under lågsäsong. Färdigvarulager existerade inte inom företaget då alla producerade 

enheter hade sålts innan produktionen påbörjades. Ett servicelager fanns i samma lokaler 

som produktionen skedde i och upprättades för att kunna bidra en god service till kunder 

som köpt deras produkter. Detta lager styrdes med prognoser och byggde till stor del på 

information från återförsäljarnas data om vilka delar som hade största åtgången i 

servicesyfte. Det hände dock att produktionen plockade servicedelar från lagret om deras 

egna produktionslager inte hade dessa artiklar. Detta kunde leda till problem och sänkt 

kvalité på servicen. I övrigt hade återförsäljarna egna mindre lager hos sig för att uppnå 

en snabb servicetid mot kunden.  

 

Överproducerade enheter försökte företaget lagerhålla och sälja i första hand. Om detta 

inte lyckades så kunde i vissa fall produkten monteras om för att matcha en inkommen 
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kundorder. Den sista vägen för överproducerade enheter var en inkassering. När det kom 

till vissa utländska marknader var det ofta återförsäljaren som skötte om monteringen av 

en produkt då det ofta var svårt att förutse vilka modeller och specifikationer kunder 

skulle ha. Överlag hade inte de olika produkterna många gemensamma delar, utan varje 

produkt hade specifika artiklar.  

 

Sammanfattningsvis identifierade företag C prognoser som det viktigaste verktyget för 

att undvika överproduktion. De applicerade lean-metoder i stor utsträckning och hade 

många leveranser in som kördes med Just-in-time principen. Inga färdigvarulager 

existerade, men produktionslager med artiklar och servicelager hade upprättats. Inom snar 

framtid skulle företaget försöka sig på en push-orienterad styrmetod för att förbättra 

tillverkningen under högsäsong, till skillnad från den pull-orienterade metoden de 

applicerade för tillfället. Kundorderpunkten kom tidigt i värdekedjan och produktionen 

kunde identifieras som kundorderbaserad. Företaget såg också dessa metoder öka risken 

för underproduktion, vilket inte heller är önskvärt om företaget ämnar öka sina 

marknadsandelar och expandera.  

5.6 Företag D - Livsmedelsindustri 

Intervjuperson: Planeringschef 

Längd på intervju: 50 min 

 

Företag D är ett företag verksam inom livsmedelsindustrin. Deras produktion är väldigt 

prognosstyrd och kundorderpunkten kommer in sent i logistikröret, närmare bestämt i 

distributionsdelen av flödet. Prognoser är väldigt viktiga för företagets produktion och de 

har olika prognosverktyg för att kunna förutse framtida efterfrågan. I många av företagets 

produkter så är efterfrågan relativt jämn och de utgick väldigt mycket från historisk data 

i sina prognoser, även när det gäller säsongstrender (t.ex. vissa livsmedel säljer märkbart 

mer på sommaren än på vintern). Företag D definierar sin överproduktion som de färdiga 

produkterna som inte gick att sälja på grund av för låg efterfrågan. Detta beror främst på 

missvisande prognoser. Dock så menar företaget att överproduktion på grund av 

missvisande prognoser inte automatiskt är ett problem, utan det beror mycket på 

produktens “Bäst före”-datum. Om företaget producerade dubbelt så mycket av en 

produkt, jämfört med vad den faktiska efterfrågan var, och produkten i sig har ett längre 

“Bäst före”-datum (ett år etc) så lagerhåller företaget produkten tills den säljs. Det är 

överproduktionen av produkter med kort “Bäst före”-datum som får värre konsekvenser 

för företaget då en överproduktion av dessa i större grad resulterar i inkuranta varor och 

kassering. 

 

Trots att efterfrågan på produkterna generellt sätt är ganska jämn och prognoserna bygger 

mycket på historisk data, så finns det faktorer som kan försvåra prognotiseringarna. 

Exempel på detta var säsongstrender och ifall kunderna hade olika kampanjer. Företaget 

kan få reda på att vissa kunder (butiker) ska ha olika kampanjer, men vet inte på förhand 

hur mycket butikerna förväntar sig att sälja och därmed hur stora ordrar de förväntar sig 

att lägga hos företaget. Företag D har väldigt korta ledtider på vissa av sina produkter och 

även korta orderledtider, butiker kunde t.ex. lägga en order kl. 14.00 och förvänta sig att 

få produkterna nästa morgon. Med tanke på att företaget bara har en viss mängd råvaror 

i sin produktion så måste de prioritera vilka produkter de ska göra av dessa råvaror. 

Producerar de en viss typ av produkt så måste de producera mindre av en annan, då alla 

produkter har samma grundråvara. Överproduktion av en viss typ av produkt gör således 
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att företaget kan gå miste om försäljning, då de kunde ha producerat andra produkter med 

det material som gått till de överproducerade produkterna.  

 

Företag D menade också att förutom överproduktion av färdiga produkter har dem en risk 

för missvisande prognoser i inköpsdelen av värdekedjan. Företaget menar att de hände att 

de hade köpt in material (t.ex. material till produktens förpackningar) och sen beslutade 

kunden att ta bort artikeln ur sitt sortiment. Detta resulterar då i att företag D stod med en 

massa material till produkter som de inte kunde sälja. Eftersom det ofta bara köper in 

materialet till produkten (som t.ex. förpackningsmaterial till produkten) två gånger per år 

så kan det bli kostsamt ifall kunderna meddelar att produkten kommer utgå i deras lager 

och de därmed inte kommer att köpa någon fler kvantitet av den produkten.  

 

När det sker överproduktion av färdiga produkter så finns det två sätt som företag D 

hanterar dessa produkter. De kan antingen ta tillvara på produktens innehåll och låta det 

återgå in i produktionen igen för att skapa en annan typ av produkt, eller så tar de vara på 

produkternas innehåll och omvandlar det till biogas i sin biogasanläggning.  

 

När det kommer till lager har de många olika lager mellan olika delar i produktionen. 

Många av företagets artiklar kräver att de lagras en given tid som en del i 

förädlingsprocessen. De hade också ett givet säkerhetslager för varje produkt, de hade 

som mål att ha en 98,5% servicegrad, vilket innebär att de i 1.5% av fallen inte skulle 

kunna ta in ordrar på grund av lagerbrist. Detta var också ett sätt för företaget att undvika 

överproduktion.  

 

Företag D hade inte något uttalat lean, agile eller leagile tänk som produktionsfilosofi, 

men de fokuserade mycket på att minimera materialspill i sin produktion och mätte även 

löpande hur mycket svinn som skedde under produktionen.    

 

Sammanfattningsvis kan man skriva att företag D är ett företag med en väldigt 

prognosbaserad tillverkning. Kundorderpunkten kom in väldigt sent i logistikröret, i 

distributionsleden och överproduktion förekom, ofta på grund av missvisande prognoser. 

Trots att de ofta hade en ganska jämn efterfrågan och kunde producera mycket efter 

historisk försäljningsdata så bör deras produktion ses som push-orienterad då de 

producerar mot prognoser och inte direkta ordrar. De använder sig av lager på flera ställen 

i sitt logistikflöde, mycket på grund av att produkterna behöver lagras som en del av 

förädlingsprocessen. De använder sig också av färdigvarulager mot vilket de producerar 

sina produkter. Företag D hade ingen uttalad produktionsfilosofi i linje med lean, agile 

eller leagile. Problemet med företagets överproduktion är främst när de tillverkat 

produkter med kort “Bäst före”-datum som inte kan lagras särskilt länge i väntan på en 

ny köpare och därmed löper stor risk för att kasseras. Företag D kan i vissa särskilda fall 

återta produkter in i produktionen igen, men oftast omvandlades överproducerade 

produkter till biogas i en biogasanläggning. 

5.7 Företag E - Arbetsredskap 

Intervjuperson: Master Planner 

Längd på intervju: 52min 
 

Företag E är ett företag som tillverkar redskap för arbetsfordon. De hade tre huvudsakliga 

produktserier, i varje serie fanns det dock storleksvariationer. Produktionen i företaget 
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bestod av tre delar; svetsning, målning och färdigmontering. Företaget producerade inte 

produkterna från grunden, utan köpte komponenter från globala och lokala leverantörer, 

svetsade ihop dessa komponenter, målade dem och till sist monterade på de 

utrustningspaket som kunden önskat. Ingen märkbar överproduktion skedde enligt 

företaget, definitionen för överproduktion ansågs vara färdiga produkter som blev stående 

i lager då de inte kunde säljas till kund.  

 

Prognoser var väldigt viktigt för företaget. Varje år lades en budget för trolig efterfrågan 

och produktion för varje produktserie, men varje månad reviderades prognosen och man 

gjorde justeringar. Produktionen satte en produktionstakt efter inkomna 

försäljningsprognoser från återförsäljarna. I vissa fall tyckte företaget att säljarnas siffror 

för kommande efterfråga var för försiktiga och redovisade hellre lägre siffror än för höga. 

Denna tendens resulterade snarare i en underproduktion än en överproduktion, då 

prognoserna till följd av detta generellt var för mindre kvantiteter än den faktiska 

efterfrågan. Risken för att prognoserna skulle bidra till en överproduktion minskades 

alltså ytterligare till följd av denna tendens från säljarnas sida. 

 

Företag E hade en orderledtid på 2 veckor mot kund, men hade vissa globala leverantörer 

som levererade material till företag E med en ledtid på 10 veckor, detta gjorde att företaget 

var tvungna att beställa ingående material efter prognoser och därmed lita på att den 

förutspådda efterfrågan. Prognoserna byggdes dels på historisk data, men också mycket 

på kommunikation med återförsäljare.  

 

Företaget hade ett lean-tänk som sin huvudsakliga produktionsfilosofi och använde sig av 

pull som styrprincip. Även här identifierade företaget att de var ibland “för lean”. All 

produktion skedde efter inkomna ordrar och man försökte minimera lager så mycket som 

möjligt. Därmed var kundorderpunktens läge väldigt tidigt i flödet. Detta förklarade 

företaget med att de hade en väldigt stor variation på konfigurationer på sina produkter 

som var kundspecifika. Denna variation bidrog till svårigheter att exakt prognostisera 

vilka konfigurationer som kommer att efterfrågas. Utöver globala leverantörer från 

lågkostnadsländer hade företag E också lokala leverantörer och med dessa hade företaget 

ett “Just-In-Time”- tänk för att minska lager, minska kapitalbindningen och skapa 

effektivare pengautnyttjande. De använde sig av VMI-lager där leverantörerna äger lagret 

och företag E betalar för materialet först när de väl lyfter ut det till produktionen.  

 

Ett servicelager hade upprättats av företaget där de lagrade artiklar för serviceändamål. I 

detta lager fanns det artiklar som lagrats väldigt länge som tillhörde inkuranta modeller 

och kunde stå i över tio år i lagret. I och med att produktionslagret var till stora delar VMI 

styrt så var servicelagret det största lagret som företaget själva höll. Inga större lager på 

färdigvaror existerade, att färdiga varor inte såldes och krävde lagring var mera av ett 

undantag och hände inte ofta.  

 

Förutom lean och en kundorderbaserad produktion så var prognoser den viktigaste 

metoden för produktionen och att nå optimala inköpskvantitet och produktionstakt. Att ta 

hem material och planera kapacitet, årsbudgeten följs upp varje månad för att få en klarare 

bild då det är svårt att förutspå 12 månader framåt vad efterfrågan är, det är lättare ju 

närmare i tiden man ligger. 
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6. Analys 
I detta kapitel analyserar vi det insamlade datamaterialet som presenterats i empirin. Vi 

jämför det insamlade datamaterialet med teorierna i vår modell kring överproduktion, 

för att på så sätt ta reda på hur de olika företagen jobbar för att undvika överproduktion 

och hur de hanterar överproduktion när den uppstår. Vi har valt att ta upp diskussionen 

kring validitet, reliabilitet samt studiens bidrag och relevans i det avslutande kapitlet. 

Detta kapitel fokuserar alltså enbart på en analys och jämförelse av det insamlade 

datamaterialet.  

6.1 Analytisk utgångspunkt 

I metodkapitlet så redovisade vi våra ontologiska och epistemologiska utgångspunkter, 

alltså hur vi uppfattar verkligheten och vår utgångspunkt gällande kunskap. När det 

kommer till ontologisk utgångspunkt har vi ett objektivistiskt synsätt då vi i vår 

undersökning ämnar undersöka hur företag hanterar överproduktion och hur den 

eventuellt påverkar hållbarheten. När det gäller vår epistemologiska utgångspunkt har vi 

ett positivistiskt synsätt då vi i första hand presenterar vad de olika företagen gör och 

lägger lite mindre fokus på varför de gör det. Dock så redovisar vi i vissa fall deras 

förklaringar till varför de gör som de gör, men det är ett sekundärt mål med studien och 

fyller mest en funktion av att ge bättre förståelse för varför företagen arbetar som de gör. 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur industriföretag gör för att undvika 

överproduktion och hur man hanterar överproduktion när det väl har uppstått så ligger 

fokusen på vilka metoder företaget använder. 

 

Vi har använt oss av en tematisk analysmetod när vi analyserat datat. Tematisk analys är 

en analysmetod som används för att analysera och uppmärksamma olika mönster i 

datamaterialet (Braun och Clarke, 2006, s.79). Eftersom vi ämnar ta reda på hur 

industriföretag arbetar för att undvika överproduktion och hur de hanterar produkter som 

blivit överproducerade så analyserar vi datamaterialet efter mönster för att se hur 

företagens metoder skiljer sig och arbetsmetoder som kan tänkas vara gemensamt för flera 

företag i olika branscher. Vi letar även efter mönster mellan de olika delarna i vårt 

teoretiska ramverk och hur de påverkar risken för överproduktion. Nowell et al. (2017, 

s.2) menar att det finns många fördelar med tematiska analyser då de bland annat kan 

användas för att jämföra delar i datamaterialet och att sammanfatta vissa delar.  

 

I vår analys har vi använt en tematisk analysmetod som är baserad på Nowell et al. (2017, 

s.4) sex steg i den tematiska analysmetoden. Det första steget handlar om att bekanta sig 

med det insamlade datamaterialet. Vi gjorde inga anteckningar under själva intervjun, 

men då vi använde oss av ljudupptagning under intervjun så kunde vi även lyssna på 

intervjun i efterhand. Efter att ha transkriberat allt datamaterial läste vi igenom allt och 

antecknade ner delar som vi ansåg relevanta för att besvara vår problemformulering och 

syfte med studien. Det andra steget handlar om att börja bearbeta det insamlade datat, 

detta gjorde vi genom att redovisa det insamlade datat under empirikapitlet. Där 

redovisade vi allt i datamaterialet som har relevans för vår studie. I det tredje och fjärde 

steget kommer vi in på analysen. Dessa steg handlar om att leta efter mönster i 

datamaterialet, att identifiera trender och att sortera dessa. Detta gjorde vi genom att 

analysera hur de olika företagen arbetade och jämföra om det fanns metoder som de hade 

gemensamt när det kom till att undvika överproduktion. Det femte steget handlar om att 

värdera vad som är relevant att ta med i analysen, där vi sammanställt vilka metoder de 
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använder. Det sjätte och sista steget handlar om att redovisa allt i sin analys, något som 

vi gör här nedanför i detta analyskapitel. Vi har även sammanställt det i tabeller (se tabell 

1 och tabell 2 i kapitel 6.8).  

 

Nedanför kommer vi börja med att diskutera och analysera hur företagen jobbar med de 

olika delarna i vårt teoretiska ramverk och sammanfattar sedan detta i slutet av kapitlet.  

 

6.2 Överproduktion 

Vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur industriföretag undviker överproduktion 

och hanterar överproducerade produkter. Överproduktion är således grunden i denna 

studie och vi har även behandlat överproduktion som kärnan i vårt teoretiska ramverk. 

Anledningen till att överproduktion också ingår i vår teoretiska modell om sex 

teoriområden i överproduktion är att vi lättare kan visa relationen mellan de olika 

teoriområdena och överproduktion samt att vi ser fördelar med att undersöka 

överproduktion som ett eget teoriområde när det kommer till vår datainsamling. I våra 

intervjuer så lät vi företagen berätta hur de såg på överproduktion i sin verksamhet och 

var i deras logistikflöde de löpte störst risk för överproduktion.  
 

Genom intervjuer av företagen så går det att notera att samtliga företag i undersökningen 

definierade överproduktion på ett liknande sätt. Denna definition överensstämmer med 

vår definition vi tog upp i början av detta arbete (se kapitel 1.3). 

 

Som vi uppmärksammat tidigare i teoridelen så är efterfrågan oftast ojämn och osäker, 

detta var något som företagen också påpekade under intervjuerna. Säsongsvariationer i 

efterfrågan var något som alla företag nämnde och något som påverkade samtliga 

produkter. Vissa säsongsvariationer var dock så märkbara och återkommande att vissa av 

företagen kunde förutse när efterfrågan skulle öka och minska, dock inte exakta datum 

eller hur stor ökning/sänkning som skulle ske. Företag D tycktes ha lättast att förutse sin 

efterfrågan då de grundade sina prognoser mycket på historisk data och menade att deras 

försäljning i stort sett följde samma mönster hela tiden. De hade också till stor del samma 

återkommande kunder och producerade produkter väldigt ofta. För företag B så var det 

svårt att förutse när ordrarna skulle komma in, hur många ordrar och varifrån i världen 

ordrarna kom. 

 

Företag A som producerar papper fick ibland produkter som inte var det primära målet, 

d.v.s. de fick ibland en typ av produkter som en bieffekt vid produktion av andra 

produkter. Detta var något som de såg som överproduktion då dessa produkter ofta var 

svåra att sälja och därmed blev stående länge, eller var tvungna att återinföra i 

produktionen.   

 

När det kommer till hanteringen av överproducerade produkter så var det väldigt vanligt 

att produkterna bara lagerhölls tills de såldes. Dock påpekade företagen att de bara hade 

en viss lageryta att förvara produkterna på och att det kunde uppstå problem om 

lagernivån maximerades. Ett företag menade att för stor överproduktion kunde resultera 

i att de var tvungna att sänka produktionshastigheten och i värsta fall göra ett 

marknadsanpassat stopp i produktionen. Fler företag nämnde också att produktionstakten 

kunde behöva sänkas ifall för mycket producerades. 
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Inget av företagen vi intervjuade identifierade överproduktion som ett stort problem, vissa 

företag rapporterade nästintill ingen överproduktion. I dessa fall blir den intressanta 

frågan varför de inte har någon överproduktion, vilka styrmetoder ligger bakom detta? 

Dock kunde enstaka situationer uppstå ibland där överproduktion kunde resultera i 

problem för företagen. Dessa situationer dök inte upp ofta och i de flesta fallen kunde 

ändå företagen hantera dessa. 

6.3 Produktionsprognoser 

Eftersom vi ämnar undersöka hur industriföretag arbetar för att undvika överproduktion 

så är det relevant att se hur företagen arbetar med prognoser. Är företagens produktion 

prognosbaserad så är bra prognosverktyg väldigt relevant för att undvika överproduktion, 

därmed vill vi undersöka om de använder prognoser och hur relevant bra prognoser är för 

företagets verksamhet och produktion. 
 

Efter att vi samlat in datamaterialet, i form av intervjuer av företag, har vi noterat att 

prognoser är ett viktigt medel för att undvika överproduktion. Detta var något vi hade 

räknat med då det kommer till företag som använder sig mycket av push-orienterad 

styrprincip i produktionen, men intressant är att det även var väldigt viktigt för företag 

som använde sig mycket av pull-orienterad produktion och lean i produktionen.  

 

Företag A som var verksamma i pappersindustrin tillverkade papper dygnet runt och deras 

pappersmaskinerna gick på maxkapacitet hela tiden så var det väldigt viktigt med bra 

diagnoser, särskilt de stunder då efterfrågan var lägre. Då var de tvungna att göra 

prognoser på vilka produkter som kommer säljas i framtiden. För mycket produktion av 

produkter som är svåra att sälja skulle kunna innebära att lagren fylls och att de måste dra 

ner på produktionstakten. Detta var dock något som de menade var sällsynt 

förekommande.  

 

Överlag arbetade varje företag vi intervjuade med prognoser och identifierade 

prognoserna som en central del i arbetet kring produktion, lager och volymer. Även 

företag som producerade efter kundorder och hade pull som en styrprincip arbetade 

mycket med prognoser. Fastän litteraturen säger att företag som applicerar lean och 

kundorderbaserad produktion teoretiskt sätt inte lägger mycket vikt på prognoser kunde 

vi se att alla av företagen vi intervjuade, även de som applicerade lean i både stor och 

liten utsträckning arbetade mycket med prognoser. I fall där produktionen var helt 

kundorderstyrd användes prognoser främst för att förutspå tillgången på råmaterial och 

artiklar som behövdes till produktionen. Detta var nödvändigt eftersom vissa råmaterial 

eller artiklar hade en betydligt längre ledtid från leverantören än företaget vi intervjuade 

hade på sin färdiga produkt. Detta var ett problem vi noterade i teorikapitlet att det kan 

uppstå ett ledtidsgap på grund av att det tar längre tid för företaget att införskaffa 

materialet än vad kunden är villig att vänta på produkten. Risken för detta ledtidsgap 

noterades främst hos företag som hade en väldigt kundorderstyrd produktion, d.v.s. 

företag B, C och E. Prognoserna i dessa fall användes alltså för att korta ner eller hålla 

sin utlovade ledtid och stänga ledtidsgapet.  

 

I teorikapitlet uppmärksammade vi att det är svårt att göra prognoser långt fram i tiden då 

osäkerheten ökar ju längre fram i tiden prognosen ligger, d.v.s. det är svårare att förutspå 

vad efterfrågan är nästa år jämfört med nästa månad. Detta skulle kunna medföra problem 

för företagens resurs- och produktionsplanering och är därmed relevant när det kommer 
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till att undersöka hur detta kan tänkas påverka risken för att produkter överproduceras. 

Samtliga företag vi undersökt gjorde långsiktiga prognoser ofta 12 månader framåt i tiden, 

som de sedan reviderade och uppdaterade konstant när de fick in ordrar och mer precis 

information. Som exempel på hur arbetet med prognoserna kunde se ut kan Företag E 

nämnas. De löste detta med att göra prognoser på årsbasis, men samtidigt revidera 

prognosen allteftersom och kombinera detta med att ha ett VMI-lager, d.v.s. att deras 

leverantörer äger lagret och de betalar först för materialet när det används. De delade med 

sig av långtidsprognoserna till sina leverantörer så de visste hur mycket de skulle köpa in 

och sen blev prognosen faktiska ordrar någon vecka innan materialet behövdes i 

produktionen. På detta sätt kunde de bestämma produktionstakt själv och öka 

möjligheterna att få en optimal produktionstakt och därmed varken producera för få eller 

för många produkter.   

 

Vi noterade även i teorikapitlet hur sporadisk efterfrågan kunde öka osäkerheten i 

prognoser. Eftersom detta är något som försvårar prognoser kan det också öka risken för 

överproduktion. Sporadisk efterfrågan handlar om att efterfrågan kan variera och att det 

kan vara svårt att veta när ordrarna kommer in och hur stora ordrar som inkommer. 

Samtliga företagen hade vetskap om säsongstrender på marknaden och när efterfrågan 

vanligtvis var som störst. Den minsta sporadiska efterfrågan bland företagen vi 

undersökte hade företag D eftersom deras prognoser byggde till större del på historisk 

försäljningsdata jämfört med de övriga företagen. Då variationer i efterfrågan ökar 

osäkerheten i prognoserna ökar den också risken för både över- och underproduktion. 

Därmed är en jämnare efterfrågan mer fördelaktig när optimal produktionskvantitet vill 

uppnås. En jämnare efterfråga minskar alltså risken för överproduktion.  

 

Prognosernas form och vilka typer av kalkyler som användes varierade bland företagen. 

I vissa fall var kalkylerna och prognos verktygen väldigt sofistikerade och kunde känna 

av trender och förutse upp och nedgångar på marknaden. I några fall kom prognoserna 

från säljarna och sammanställdes på företaget vi intervjuat, men i dom flesta fallen 

gjordes prognoserna av företagets planerare och produktionsenhet i samarbete med olika 

avdelningar och externa aktörer (exempelvis leverantörer eller säljare). I våra intervjuer 

gick vi inte in på detalj hur prognoserna såg ut. Vissa av företagen vi intervjuade valde 

att visa oss delar av prognosarbetet i deras affärssystem. Därför gjordes ingen djupare 

analys av prognosernas uppbyggnad eller komplexitet med svagheter och styrkor, utan 

snarare en övergripande analys av deras vikt i produktionen och sambandet mellan 

överproduktion.  

 

Sambandet mellan prognoser och överproduktion utifrån vår data är tydligt. Prognoser 

var något gemensamt för alla företag vi samlade in data hos. Exakta sätt hur prognoser 

användes varierade mellan företagen, men övergripande kan vi konstatera att prognoser 

var det enskilt viktigaste sättet för att undvika överproduktion och sträva efter en optimal 

produktionsmängd och takt.    

6.3.1 Kundorderpunkt 

Vi har noterat att kundorderpunkten är lokaliserade på olika ställen beroende på vilket 

företag och vilka styrprinciper de använder. 3 av 5 av de intervjuade företagen (företag 

B, C och E) hade anammat lean i sin produktion och hade sin kundorderpunkt väldigt 

tidigt i sitt logistikflöde. I dessa fall så producerades allting efter att en faktisk order hade 

inkommit. Företag E förklarade att de har kundorderpunkten tidigt i flödet mycket på 
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grund av att de har väldigt många olika produkter och varianter av sina produkter att det 

blir oerhört svårt att förutse efterfrågan för varje produkt och variant. Detta var något som 

var gemensamt för samtliga tre företag som hade kundorderpunkten tidigt i logistikflödet 

(företag B, C och E); de hade komplexa produkter, som producerades i olika varianter 

och till viss mån gick att skräddarsy efter kundens önskan. De två företagen som 

producerade efter prognoser och hade kundorderpunkten sent i logistikflödet hade mer 

homogena produkter med en stor gemensam grundkomponent och mindre möjligheter för 

kunden att skräddarsy produkten efter önskan. Intressant är att de två företagen (företag 

A och D) som hade kortast produktlivscykler var också de företagen som hade störst lager 

av färdiga produkter och löpte störst risk för inkurans. Företag A kunde bara lagerhålla 

färdiga produkter i max 1 år och behövde därefter återta produkten in i produktionen på 

nytt (d.v.s. återvinna materialet) eller sälja produkterna till reducerat pris. Företag D hade 

sämre möjligheter att sälja sina produkter till reducerat pris utan använde istället mycket 

av de överproducerade produkterna till att tillverka biogas i en biogasanläggning.  

 

Vi kan se ett samband mellan den rapporterade mängden överproduktion och 

kundorderpunktens läge i värdekedjan. Vi kan konstatera att företagen som hade sin 

kundorderpunkt tidigt i flödet hade väldigt liten eller ingen överproduktion alls. Detta då 

produktionen inte kommer igång hos dessa företag innan en faktisk order blivit registrerad 

i systemet. Det enda sättet en överproduktion kan uppkomma i dessa fall är om kunden 

backar ur affären. Hur dessa situationer hanterades varierade mellan företagen, men detta 

var inte något ofta förekommande scenario. Företagen som påbörjade sin produktion före 

kunderorderpunkten rapporterade en viss överproduktion av slutprodukten. 

 

Vår slutsats angående kundorderpunkten är alltså att en kundorderpunkt i ett tidigt skede 

av värdekedjan minskar risken för överproduktion. Kundorderpunkt i ett senare skede 

efter produktionen har påbörjats innebär i sin tur en högre risk för överproduktion.  

6.4 Lager 

Eftersom syftet med denna undersökning är att ta reda på hur industriföretag undviker 

överproduktion och hanterar produkter som blivit överproducerade så anser vi att lager är 

en viktig del att undersöka. Vi har även uppmärksammat att företag kan använda lager 

för att medvetet producera för mycket produkter med mål att undvika att gå miste om 

försäljning. Därmed är det intressant att undersöka hur företagen använder lager i sin 

produktion och om företagen föredrar stora eller små lager.  
 

När det kom till lager och synen på lagerhanteringen och storleken på lagren varierade 

svaren något bland företagen vi undersökt. Utsatta färdigvarulager existerade i 2 av de 5 

företagen vi intervjuade (Företag A och D). Dessa var också de företag som hade sin 

kundorderpunkt senare i värdekedjan, dvs. hos företag där produktionen startade före en 

order lagts in. Dessa två företag (A och D) hade korta ledtider och den förväntade 

leveranstiden till kund var korta, vilket resulterade i att de producerade mot ett 

färdigvarulager så att varorna skulle vara tillgängliga för kunden när de väl skickade in 

sin order.  

 

Företag D hade många lager i sitt flöde som fyllde en funktion i förädlingen av 

produkterna där en del av deras livsmedelsprodukter behöver lagras en tid för att kunna 

förädlas till slutprodukten. Produktionslager där företagen förvarade råmaterial och 

komponenter som behövdes till produktionen existerade i varje företag vi undersökte. 



50 
 

 

Storlekarna på dessa lager varierade dock, i fallet för företag D hade de bundit sig till att 

köpa allt som leverantörerna levererade. Företag E hade stora delar av sitt 

råvaru/komponentlager hos externa aktörer, vilket resulterade i att företaget ej hade 

kapital bundet i dessa lager, utan de blev en kostnad först när företaget plockade ut 

artikeln ur lagret mot en kundorder. 

 

När det kom till säsongslager identifierade alla företag olika hög och lågsäsonger i 

efterfrågan, detta medförde att alla företag vi intervjuat, med undantag företag D byggde 

upp ett säsongslager för att klara av den högre efterfrågan på högsäsongen till viss mån. 

I företag D:s fall var detta inte möjligt då det handlade om livsmedel som hade ett bäst 

före datum som gjorde att färdiga varor ej kunde lagras i någon större utsträckning. 

Storleken på detta lager var inte stort, utan handlade ofta om ett fåtal färdiga produkter 

som producerades till en viss punkt färdigt så att de sedan under högsäsong kunde 

modifieras snabbt mot en kundorder. Syftet med detta lager var också ofta att ha en så 

jämn produktionstakt som möjligt sett över en längre period. Så inga större takt ändringar 

behövdes göra under hög och lågsäsonger.  

 

Företagen B, C och E hade också ett service lager med artiklar som användes vid service 

av deras produkter. Var detta lager fanns varierade dock. Företag B hade sitt servicelager 

skilt i södra Sverige och beskrevs som ett stort lager som styrdes med andra prognoser än 

vad som användes vid produktionen. Företag C och E hade sitt servicelager själva där 

lagret i företag C:s fall också fungerade som ett säkerhetslager ibland när 

produktionslagret inte hängde med i takten. Detta var inget planerat och en oönskad effekt 

av att leveranserna till produktionen inte av någon orsak hängde med i produktionstakten. 

Företag E hade också ett servicelager där de lagrade reservdelar i vissa fall under väldigt 

långa tidsperioder. Detta berodde på att man ville erbjuda en väldigt hög servicegrad till 

kunder, även om produkten blivit gammal och föråldrad.  

 

Som vi uppmärksammade i teorikapitlet så kan säkerhetslager vara ett sätt att gardera sig 

för svängande efterfrågan. Företag som har stora säkerhetslager, som kan ses som en 

planerad överproduktion, riskerar därmed också en stor risk för inkuranta produkter. Vi 

noterade att samtliga företag hade någon form av säkerhetslager i sina logistikflöden, men 

att de företag som arbetade mer efter lean (B, C och E) hade mindre säkerhetslager och 

de företag som hade en push-styrning (A och D) hade större säkerhetslager. Företag A 

hade tydligast säkerhetslager då de hade tydliga säsongsvariationer i efterfrågan och alltid 

producerade på sin maxkapacitet, de byggde upp sina säkerhetslager när efterfrågan var 

låg och använde sen mycket av lagrade produkter när efterfrågan var hög. Företag D hade 

också säkerhetslager, men med tanke på att de hade korta livscykler på sina produkter, att 

de relativt snabbt riskerade att bli inkuranta, så försökte de att hålla nere sina 

säkerhetslager.  

 

I teorikapitlet så tog vi även upp att push-styrning kunde vara fördelaktigt på blommande 

marknader med hög tillväxt då detta kunde vara ett bra sätt att vinna marknadsandelar. 

Företag C befann sig i en sådan situation, på en marknad som de förväntar sig ha hög 

tillväxt. De förväntade sig att efterfrågan snabbt skulle stiga och gjorde sig därmed 

beredda att vinna marknadsandelar när efterfrågan på marknads. Trots att de hade ett lean-

tänk i sin produktion så planerade de att i framtiden ha ett större säkerhetslager av färdiga 

produkter för att kunna möta en stigande efterfrågan på marknaden.  
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Vi hittade inga tydliga samband mellan de olika lagren mot överproduktion. Däremot kan 

vi konstatera att de olika lagren som företaget bygger och i vissa fall producerar emot är 

starkt kopplade med prognoser, som i sin tur har ett samband med överproduktionen. 

Kopplingen till överproduktion som vi hittade bland lagernivåerna var att alla företag vi 

intervjuat vill hålla lagernivåerna så låga som möjligt och undvika att binda kapital där. I 

vissa fall var lager något nödvändigt och de existerade, men företagen arbetade mot att 

hålla nere nivåerna till så stor utsträckning som möjligt. Verktygen som användes för att 

hålla nivåerna nere var varierande, men prognoser framstod som ett gemensamt sätt att 

bearbeta lagernivåerna hos alla företag. Vidare kan kopplingar mellan lager och filosofier 

som t.ex. lean också hittas hos de företag som aktivt arbetade med lean principer.      

6.5 Styrprinciper 

Vi har i teoridelen gått igenom två styrprinciper i produktionen (Push och Pull) och 

noterat att en push-orienterad produktionsstyning bör teoretiskt sett innebära större risk 

för överproduktion då den baseras mer på prognoser än faktiska kundordrar. Eftersom vi 

undersöker hur industriföretag arbetar för att undvika överproduktion så är det relevant 

att undersöka vilken typ av styrprincip företagen använder och hur det påverkar risken 

för överproduktion. 

 

När det kommer till styrprinciper i produktionen noterar vi att 3 av 5 företag (B, C och E) 

använder sig mycket av en pull-orienterad produktionsstyrning där i stort sett allting 

produceras efter inkomna kundordrar. Dessa företag har komplicerade produkter med 

många komponenter och många olika produkter och variationer i sin produktportfölj. 

Detta och att det faktum att företagen till viss mån ger kunder möjligheten att skräddarsy 

vissa delar på produkten gör det svårare att förutse vilka produkter och variant på 

produkten som kommer efterfrågas och därmed svårare att ha en push-orienterad 

produktion. Företag D hade ett push-orienterat flöde av ingående material, där de själva 

inte kunde bestämma vilken volym av ingående material de kunde införskaffa utan 

producerade sina produkter utefter den mängd råvara de blev tillhandahållen. Deras 

produktion utgick efter prognoser och inte efter faktiska ordrar, så de har därmed push-

styrd produktion. Företag A utgick även dem från prognoser när de producerade sina 

produkter och hade därmed även dem en mer push-orienterad produktion. 

 

I teorikapitlet uppmärksammade vi Zhang & Chens (2006, s.668) beskrivning om hur 

företag på blommande marknader kan dra fördel av en mer prognosbaserad och push-

orienterad produktion för att kunna svara på ökande efterfrågan och snabbt kunna ta 

marknadsandelar, detta var något som företag C planerade att göra. Företag C, som hade 

en väldigt pull-orienterad produktionsstyrning, prognostiserar en tillväxt på marknaden 

framöver och planerar att bygga ett litet lager av färdiga produkter för att möta den ökade 

efterfrågan som möjligen uppstår. Denna produktion kommer då ske efter prognoser och 

inte ordrar och kan därför ses som push-orienterad produktion. Denna förändring till en 

mer push-orienterad produktion på vissa produkter är något som inte var implementerat 

när denna undersökning genomfördes, utan var något som var planerat kort efter denna 

studie slutförts. Därmed finns inga effekter noterade från denna förändring. 

6.6 Produktionsfilosofier  

För 3 av de 5 företagen (Företag B, C och E) låg lean-filosofin mycket till grund för själva 

produktionen. Dessa företag hade en väldigt pull-orienterad produktionsstyrning och 
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producerade allt efter kundorder. Företag B hade en väldigt uttalad lean produktion och 

sade sig nästan vara för lean då de hade väldigt låga lagernivåer, det var för nästan för 

mycket Just-In-Time och produktionsavdelningen skulle vilja ha något större lager för att 

kunna hantera svängningar i efterfrågan på ledtidstunga produkter.  

 

För de två företagen (A och D) som inte hade uttalat fokus på lean hade ändå anammat 

vissa delar i lean-filosofin. Både företag A och D hade t.ex. fokus på minimeringen av 

spill när det kommer till material och mäter hur stor kassation det blir i produktionen. 

 

Inget av företagen vi intervjuade ansåg sig följa principer från agile produktionen. En 

central del i lean är att försöka uppnå en så jämn produktionstakt som möjligt (Slack et. 

al, 2013, s. 473). Flera av företagen nämnde också vikten av att uppnå denna jämna 

produktionstakt. Det sågs allmänt negativt att behöva ställa om produktionstakten i 

fabrikerna. Mindre justeringar kunde inte undvikas, men i det stora hela så hade alla 

företag uppnått en någorlunda jämn produktionstakt.   

 

Ytterligare en intressant detalj vi kom fram till efter våra intervjuer med företagen var att 

de som hade en stor variation på sina produkter arbetade med lean. Detta tycks gå emot 

teorin om lean då filosofin där beskrivs passa bäst för företag med låg variation på sina 

produkter, alltså passa bäst för företag med homogena produkter (Oskarsson et. al, 2013, 

s. 90). Detta i sig har ingen koppling till vår problemformulering, men är intressant av 

den grad att vi ville lyfta fram detta i vårt arbete trots saknaden av koppling till 

problemformulering. 

 

Vi kunde se ett samband mellan mängden överproduktion och lean-filosofin. De företag 

som nämnde att de hade en väldigt liten eller obefintlig överproduktion följde lean-

principer i mycket större utsträckning än de företag som hade en större överproduktion. 

Detta kan ses som naturligt eftersom lean-filosofin i sig identifierar just överproduktion 

som en av de viktigaste spillen att eliminera. Om lean-principerna följs till en stor 

utsträckning så kommer det också att minska överproduktionen.  

6.7 Hållbarhet 

Hållbarhetsaspekten ligger som grund för vårt syfte och vårt teoretiska ramverk. 

Överproduktion handlar i grunden om att producera mer än vad som önskas av företaget 

och därmed att använda mer resurser än vad som egentligen behövs. Att undersöka dels 

vad industriföretag gör för att undvika överproduktion och vad som händer med 

överproducerade produkter är därmed relevant ur ett hållbarhetsperspektiv. Trots att 

överproduktion även skulle vara intressant att undersöka ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv har vi i denna undersökning endast fokuserat på överproduktion ur 

ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. 

 

Vi kan konstatera utifrån datat att alla företag vi undersökt har en plan eller förutbestämda 

processer till viss mån över hur överproducerade produkter skall hanteras. I första hand 

lagrades de överproducerade enheterna antingen hos företaget själva eller hos försäljare. 

Dessa produkter försöker man alltså sälja bort i första hand. Om det inte går att sälja det 

som överproducerats körs produkten om möjligt in i produktionen igen, eller så monteras 

den om så att den kan säljas. Om inget av dessa alternativ är möjliga slängs eller skrotas 

varan. Företag D hade ingen möjlighet att föra in överproducerade varor tillbaka till 

produktionen, utan de blev i första hand omvandlat till biogas. Att skrota eller slänga 
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färdiga varor var den sista utvägen hos alla företag. Detta kan förklaras med att det är den 

största förlusten finansiellt för företaget att slänga eller skrota varor då de inte får intäkter 

för det. Att försöka sälja produkten ändå är ekonomiskt sett det mest lönsamma för 

företagen. Att föra in varorna i produktionen igen eller montera om dem medför vissa 

extra kostnader, men ger ändå företaget intäkter för varorna. Ur ett ekologiskt 

hållbarhetsperspektiv så kan återinförandet av produkter i produktionen bidra till ökade 

transporter och resursanvändning då produkten ska omvandlas/justeras, men samtidigt så 

kan det ses som positivt då material återanvänds snarare än skrotas, samt att man minskar 

förbrukningen av nytt material i produktionen. Om det uppstår överproduktion kunde t.ex. 

företag A också justera sina prognoser och producera mindre eller inte alls av den varan 

som blivit överproducerat så att det inte bildas stora lager.  

 

Motivationerna för hantering av överproducerat material kan främst kopplas till den 

ekonomiska hållbarheten. Men hanteringen som är ekonomisk för företagen kan också 

vara ekologisk då man undviker att slänga eller skrota varor och material i så stor 

utsträckning som möjligt. Även om företagens motivationer kan ses som rent ekonomiska 

i hanteringen av överproducerat material och varor så har det också en positiv inverkan 

på den ekologiska hållbarheten.  

 

Vad vi har kommit fram till är att även om överproduktion sker är det inte per automatik 

negativt sett till den ekologiska hållbarheten, utan det är hanteringen av det 

överproducerade materialet som till stor del bestämmer graden av den ekologiska 

inverkan. Som vi nämnt tidigare i analysen av hållbarhet så överensstämmer den 

ekologiska hållbarheten med den ekonomiska. En aktion som skapar en positiv 

ekonomisk hållbarhet skapar ofta också en positiv ekologisk hållbarhet när det gäller 

hanteringen av överproducerat material och färdiga produkter.  

 

I Företag D:s fall så omvandlade de överproducerade produkter som inte gick att sälja till 

biogas. Enligt Naturvårdsverket (2012, s.11) så bidrar produktionen av biogas till minskat 

behov av olja, därmed kan denna hantering av överproduktion ses som relativt positiv ur 

ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.  

6.8 Sammanfattning av analys 

Vår undersökning handlar om att ta reda på hur industriföretag arbetar med att undvika 

överproduktion och hur de hanterar produkter som blivit överproducerade produkter. Vi 

har ovan gått igenom alla delar i vår modell med sex teoriområden i överproduktion och 

sett hur intervjuade industriföretag arbetar med de olika kategorierna, med en fokus mot 

överproduktion. Eftersom vi har ett induktivt förhållningssätt mellan teori och praktik så 

har vi lagt fokus på att försöka uppmärksamma kopplingar och teorier ur våra 

observationer, d.v.s. se hur företagen arbetar för att undvika överproduktion, se hur de 

hanterar överproducerade produkter, samt att analysera hur metoderna hänger samman 

med överproduktion.  

 

Efter den initiala analysen där vi gick igenom datat teori för teori sammanställde vi allt i 

en tabell (se Tabell 1) för att förenkla och visualisera förståelsen för sambanden mellan 

datat och empirin. Denna modell visar hur varje företag använde och hanterade de olika 

teorierna vi lyft fram.  
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Tabell 1: Analystabell för undvikande av överproduktion  

 
 

 

Efter att ha sammanställt det empiriska datat i en tabell kunde vi identifiera de tydligaste 

kopplingarna till överproduktion. Vi hittade de tydligaste kopplingarna mot 

överproduktion bland kundorderpunkten, produktionsfilosofin och prognoserna. Dessa 

verktyg och teorier var de mest framstående hos företagen vi intervjuade gällande arbetet 

med överproduktion. Samtliga företag arbetade med prognoser. Fastän tillverkningen inte 

sker direkt mot prognoser används dessa vid inköp av material för att kommunicera med 

leverantörer och säkerställa att företagen kan hålla sina ledtider. I vår analysmodell kan 

vi se att även företag som använde sig av prognoser hade överproduktion. Men vi har 

ändå valt att dra slutsatsen av att prognoser är ett viktigt verktyg eftersom alla företag 

identifierade prognoser som ett viktigt verktyg för att minska och undvika 

överproduktion. 

 

Vi kan även se att kundorderpunktens läge i värdekedjan har ett samband med 

överproduktionen. Vi fann att om den låg tidigt i värdekedjan, före produktionen 

påbörjats existerade ingen eller endast en liten överproduktion. Om kundorderpunkten låg 

i ett senare skede i värdekedjan var det större risk för överproduktion. Detta illustreras 

tydligt i analystabellen (se Tabell 1), där vi kan se att alla företag med liten 

överproduktion hade sin kundorderpunkt innan produktionen började. Detta samband kan 

också styrkas logiskt, om produkter enbart produceras mot faktiska kundorder borde inte 

överproduktion vara möjligt. Ifall den uppstår handlar det om ett misstag eller en kund 

som backar ur affären efter att ordern registreras och produktionen påbörjats. 

 

Även produktionsfilosofin kan ses ha ett samband med överproduktion. Alla företag med 

liten överproduktion arbetade med lean filosofin i större utsträckning än de företag som 

rapporterade om överproduktion. Detta i sig är inte ett oväntat resultat då en av de 

viktigaste spillen att eliminera inom lean filosofin är just överproduktion.  

 

Vi kan även se samband mellan FVL samt lagerstorlekar och överproduktion. Dock är 

denna koppling mera relaterad till produktionsfilosofin, kundorderpunkten och 

styrprinciper. Detta då små lagervolymer ofta kopplas till lean och kundorderpunkter före 

produktionsstart innebär att inga FVL kommer att uppstå. Att producera efter pull innebär 

också att FVL inte blir stora. Även styrprinciper kan kopplas till lean då det är en 

produktionsfilosofi där pull är i centrum. Styrprinciperna är också kopplade till 

kundorderpunkten i den mån att en pull-princip i praktiken betyder att kundorderpunkten 

måste komma i ett tidigare skede i flödet.  

 



55 
 

 

När det kommer till hållbarhetsaspekterna med överproduktion nämnde vi tidigare i 

kapitlet att alla företag ämnade att lagra överproducerade enheter i första hand och försöka 

sälja dessa. Vi tog fram en liknande analystabell för hållbarhetsfrågorna som för frågorna 

kring överproduktionen (se Tabell 2). Här kan vi se att samtliga företag svarade väldigt 

lika på vad de gör med överproducerade produkter. Det företag som skiljde sig från resten 

var företag D i dessa frågor, detta berodde främst på att de producerade livsmedel vilket 

inte kan lagras långa tider. De har också svårare att återinföra produkter in i produktionen 

igen, dels för att de har korta livscykler och snabbt blir inkuranta och dels för att 

möjligheten för att återinföra dem i produktionen försvinner när produkterna har 

behandlats. De kunde i vissa fall återinföra produkter i produktionen, men det var sällsynt 

och därmed hade de generellt sett svårt att återinföra produkterna i produktionen. 

 
Tabell 2: Analystabell för hantering av överproducerade produkter 

 
 

Som vi konstaterade tidigare i kapitlet så var skrotning den sista utvägen för alla företag. 

Det nämns också att företag D som lätt hamnar att skrota eller slänga bort sina 

överproducerade varor då lagringstiden är kort och de inte går att införa i produktionen 

igen. Men skrotningen kunde innebära för företag D:s del att de överproducerade varorna 

kunde omvandlas till biogas när de skulle skrotas eller slängas bort.  

 

Sammanfattningsvis har vi i detta arbetet kommit fram till fem punkter rörande hur 

industriföretag arbetar för att undvika överproduktion och hur de hanterar 

överproducerade produkter: 

1. Företagen arbetar mycket med prognoser oavsett företagsfilosofi, styrprinciper 

och kundorderpunktens läge för att undvika överproduktion 

2. Läget där kundorderpunkten kommer in i värdekedjan har stor påverkan på risken 

att överproduktion sker. Ju tidigare den ligger desto mindre risk.  

3. När det kommer till hanteringen av överproducerade produkter så lagras dessa i 

första hand eller säljs ut för rabatterat pris, i andra hand försöker man återinföra 

den i produktionen och sista utvägen är att skrota eller slänga bort produkten. 

4. Företag som använder sig mer av lean i sin produktion löper generellt sett mindre 

risk för överproduktion. Därmed tycks det vara en lämplig metod för att undvika 

överproduktion. 

5. Processer som lean, kundorderstyrning och pull-styrning minskar risken för 

överproduktion, men det finns tendenser som pekar på att risken för 

underproduktion ökar om dessa arbetssätt appliceras. En balansgång mellan  
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7. Slutsats 
Människors påverkan på miljön är ett ämne som är väldigt omtalat i dagens samhälle och 

från FN:s hållbarhetsrapport från 1987 så skapades den mest grundläggande definitionen 

av hållbarhet, att hållbar utveckling ska ske på ett sådant sätt att möjliggöra att dagens 

generations behov tillfredsställs utan att det försvårar för framtidens generation att möta 

sina behov. Därmed är det relevant ur ett hållbarhetsperspektiv att undersöka hur företag 

använder sina resurser och främst hur de undviker att överanvända resurser i form av 

överproduktion. Vi har genomfört en kvalitativ studie om hur industriföretag undviker 

överproduktion och hur de hanterar överproducerade produkter. Överproduktion handlar 

om att företaget producerar större kvantitet eller volym av sina produkter än vad som 

efterfrågas och använder därmed också mer resurser än vad som egentligen skulle 

behövts. Därmed kan hållbarhet och överproduktion kopplas samman. 

 

Vi har utgått från en teoretisk modell med sex olika teoriområden som underlag till vår 

undersökning (se figur 3), där överproduktion är lokaliserad i modellens kärna och 

hållbarhet ligger som grund för modellen. Insamlingen av data i den kvalitativa studien 

genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer av fem industriföretag i olika 

branscher.  

 

Utifrån vår empiriska data fann vi att företagen använde sig av olika arbetsmetoder för att 

undvika överproduktion. Vi noterade främst tre arbetsmetoder som var viktiga för att 

undvika överproduktion och en tydlig prioriteringsordning gällande hanteringen av 

överproducerade produkter. Den första och det tydligaste arbetsmetoden som användes 

för att undvika överproduktion var prognoser. Vi fann att samtliga företag använde sig av 

prognoser och identifierade dessa som det enskilt viktigaste arbetssättet att undvika 

överproduktion på.  

 

En annat sätt att undvika överproduktion var kundorderpunktens placering i värdekedjan. 

Vi fann att ju tidigare kundorderpunkten kom i värdekedjan, desto mindre risk för 

överproduktion förekom. En tidig kundorderpunkt medförde att produktionen skedde mot 

kundorder istället för mot lager vilket eliminerar stor del av risken för överproduktion. 

Det tredje sättet att undvika överproduktion var att arbeta efter en lean-filosofi. Lean-

filosofin i sig grundas till stor del på att minska spill och elimineringen av överproduktion 

är en av de centrala spillen som man anser att måste elimineras inom filosofin. Att 

applicera lean-principer i företaget minskar alltså också risken för överproduktion då det 

är ett av de uttalade spillen som filosofin fokuserar på att minimera. lean som filosofi 

medför en kundorderstyrd produktion och kan även benämnas som en pullstyrning. Värt 

att notera när det gäller lean i produktionen var att trots att det var ett bra sätt att minska 

risken för överproduktion så ökade risken för underproduktion. Av de företagen vi 

intervjuat som ansåg sig vara lean påpekade samtliga risken att de ibland riskerade bli 

“för lean”, och att risken för underproduktion då var påtaglig. 

 

Till sist fann vi att alla företag hade processer för hanteringen av överproducerade 

produkter. Dessa processer var liknande i samtliga företag, där man i första hand lagrade 

produkten och försökte sälja den. Om den inte sålde kunde den i vissa fall säljas ut till 

lägre pris. Om detta inte gick vägen och möjligheten fanns så återinfördes produkten i 

produktionen igen för att göra om produkten så den matchade en existerande kundorder. 

Som sista utväg för överproducerade produkter kasserades eller skrotades produkten. Den 

enda avvikelsen företagen emellan var företag D som inte hade samma möjligheter till att 
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återinföra produkten i produktionen som resten av företagen. I deras fall kunde dock en 

stor del av produkterna omvandlas till biogas istället.  

 

Hur överproducerade produkter hanteras är relevant ur ett ekologiskt 

hållbarhetsperspektiv och miljöpåverkan beror på hur företagen väljer att hantera 

produkterna som blivit över. Vi fann i vår undersökning att samtliga företag hade tydliga 

rutiner för hanteringen av sina produkter och att de undvek att skrota överproducerade 

produkter.  Det är troligt att den ekonomiska hållbarheten för företagen styrde hur de 

hanterade överblivna produkter, särskilt i när det gällde att ta beslut om att återinföra 

produkter i produktionen eller sälja dem till rabatterat pris.  
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8. Ytterligare diskussion 
Vi har valt att ha ett skilt kapitel där vi diskuterar ämnen som validitet och reliabilitet 

samt studiens relevans, etiska aspekter och utför även en kritisk analys på arbetet. Vi 

anser att denna diskussion bör vara skild från analyskapitlet där vi endast analyserar det 

empiriska datat. Genom att ha ett skilt kapitel för diskussionen kring reliabilitet, validitet 

och relevans anser vi att arbetet blir tydligare strukturerat.  

 
8.1 Studiens relevans och bidrag 

Vi har i denna studie undersökt hur industriföretag undviker överproduktion och vad de 

gör med överproducerade produkter. Vi har intervjuat företag som klassas som stora 

enligt redovisningslagen (SFS 1995:1554). Företagen vi har intervjuat ligger alla inom 

Umeå området. Vi anser att denna studie bidrar med en insyn hur olika industriföretag i 

praktiken arbetar med att undvika överproduktion och hur de hanterar överproducerade 

produkter. Studien visar att metoder för att undvika överproduktion är kontextberoende 

och beror delvis på företagens bransch och orderledtider mot kund, arbetet kan ändå med 

fördel kan användas av industriföretag i olika branscher, då vi belyser vikten av 

prognoser, produktionsfilosofi och kundorderpunktens läge när det kommer till risken för 

överproduktion. Denna studie bidrar också med att belysa potentiella framtida 

forskningsområden. 

 

Detta arbete är relevant för företag med tillverkning och montering inom olika branscher. 

Resultaten är relevanta för företag som söker efter metoder för att minska en 

överproduktion, eller utvärdera riskerna för att en överproduktion skall ske. Vi anser att 

resultaten är relevanta för företag oavsett geografiskt läge. Metoderna och arbetssätten vi 

har funnit påverka överproduktion kommer från stora etablerade företag där arbetssätten 

är standardiserade till stor utsträckning och reviderade samt testade.  

 

Resultaten från användningen av prognoser är relevant för företag som applicerat lean 

eller en pull-styrning, den visar på att även fastän man applicerat dessa metoder så är 

arbetet med prognoser viktigt. I litteraturen nämns ofta lean och pull-styrning som 

metoder som är mer kundorderbaserad och därmed inte så viktigt med prognostisering. 

Vårt resultat visar dock att prognostisering är viktigt även för företag som följer dessa 

arbetsmetoder. Resultaten angående prognoser är också ytterst relevant för företag som 

har långa ledtider från leverantörer, eller längre ledtider från leverantörerna än vad de 

själva har.  

 

Företag med en kundorderpunkt sent i flödet som vill minska sin överproduktion kan 

finna resultatet kring detta relevant. Om en revidering görs kring kundorderpunktens läge 

i företaget indikerar våra resultat att den borde placeras så tidigt som möjligt. Detta är 

relevant för företag som har längre ledtider och en acceptans av marknaden för längre 

ledtider. Detta resultat är däremot inte relevant för företag där marknadens krav på 

tillgänglighet och ledtider understiger vad tillverkaren klarar av. 

 

Datat från hållbarhetsfrågorna är relevanta för företag som ämnar att lägga vikt vid 

hållbarheten, främst den ekologiska hållbarheten. Den kan användas som grund för 
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upprättandet av processer i hanteringen av överproducerat gods. Den visar företagen att 

överproducerade produkter borde skrotas eller slängas bort som sista utväg.  

 

Vi fann också i datat att många identifierade att arbetsmetoder som lean, pull och 

kundorderstyrd produktion ökade riskerna för en underproduktion, och i vissa fall fanns 

det planer och önskan på att minska vikten av dessa metoder. Främst verkade dessa 

metoder skapa problem när företag skulle expandera och ta nya marknadsandelar. Detta 

resultat är relevant för företag som ämnar att applicera metoder som lean, pull-styrning 

och kundorderbaserad produktion. Risken för överproduktion kan minimeras med dessa 

metoder, men samtidigt ökar risken för en underproduktion, vilket kan skapa problem vid 

expansion eller till och med en minskning i försäljningen. Det viktiga är alltså att hitta en 

jämvikt mellan att fullt ut applicera dessa metoder och inte alls applicera dem.  
 

Det teoretiska bidraget från vår studie handlar om hur olika metoder och arbetssätt kan 

användas för att undvika och hantera överproduktion. Vi har sett ett glapp i forskningen 

gällande kvalitativa undersökningar rörande hur industriföretag arbetar för att motverka 

överproduktion och vill genom denna studie bidra till att fylla det glappet. Eftersom vi 

tidigare lyft fram realiteten att de flesta tidigare studier har haft ett mer teoretiskt fokus 

ämnar vi med denna studie att skapa en förbättrad förståelse hur alla metoder vi nämnt i 

detta arbete används i praktiken av företag. Tidigare studier har heller inte studerat och 

kopplat ihop alla nämnda arbetssätt med överproduktion, vilket vi i denna studie har gjort. 

Det teoretiska bidraget för denna studie blir alltså en mer praktisk och övergripande syn 

på problemet. 

8.2 Sanningskriterier 

Syftet med denna studie var att undersöka hur industriföretag undviker överproduktion 

och hur de hanterar överproducerade produkter. I kapitel 2.9 förklarade vi 

sanningskriterierna reliabilitet och validitet. Reliabiliteten handlar om pålitligheten av 

mätmetoden som används i undersökningen och validitet handlar om ifall undersökningen 

verkligen mäter det den ämnar göra. När det kommer till sanningskriterierna för vår 

undersökning har vi lagt stor vikt vid att konstruera en intervjumall (se appendix 3) som 

i största möjliga mån säkerställer att vi verkligen fick svar på vår problemformulering och 

därmed också får svar på det vi ämnade att undersöka. Med reliabilitet så menar man hur 

tillförlitlig mätningen (i vårt fall intervjuerna) är, d.v.s. blir resultatet detsamma om 

studien genomförs på nytt. Vi skapade en intervjumall som vi utgick från på varje 

intervju. Detta för att öka reliabiliteten i studien. Vi genomförde dock semi-konstruerade 

intervjuer, vilket innebär att vi ställde följdfrågor utanför intervjumallen, detta gjorde att 

en del av frågorna blev kontextberoende. Dock så är alla frågor och hela intervjuerna 

dokumenterade, både genom transkribering och ljudinspelningar. Vi anser att 

reliabiliteten är hög trots att en del av frågorna var kontextberoende, detta mycket på 

grund av att vi ämnade att undersöka hur företag arbetar med överproduktion och därmed 

så bör datainsamlingen inte påverkas särskilt mycket av intervjuobjektet. Ifall studien 

genomförs igen och samma frågor ställs så bör resultatet därmed bli detsamma.  

 

När det kommer till validiteten, d.v.s. om vi verkligen undersökt det som vi ämnade att 

undersöka, så är det något som vi också lagt stor vikt vid att försöka säkerställa. 

Användandet av semi-konstruerade intervjuer anser vi gav oss större möjlighet att höja 

validiteten på vår undersökning. Vi kunde genom detta utgå från vår intervjumall, men 

även under intervjun ställa följdfrågor som var kontextberoende för att då kunna öka 
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förståelsen för hur företagen arbetar med överproduktion. Eftersom vi intervjuade företag 

i olika industrier så var semi-konstruerade intervjuer väldigt fördelaktigt för att höja 

validiteten i undersökningen.  

 

I teorikapitlet sammanställde vi en teoretisk modell som ligger till grund för vår 

undersökning. Teorierna i modellen grundar sig från vetenskapliga artiklar och vad som 

teoretiskt tycks vara relevant när det kommer till överproduktion. Det är möjligt att vi har 

missat någon del i modellen som möjligtvis skulle kunna förbättra modellen och även 

höja validiteten för undersökningen. För att minska den risken avslutade vi intervjuerna 

med att fråga respondenten ifall det var något som de tycker vi missat att fråga om när 

det kommer till överproduktion, något som vi borde tänka på och kanske lägga till i vår 

modell. 

8.3 Etiska antaganden & Moral 

Som vi tidigare nämnt i metodkapitlet (kapitel 2.10) så har vi följt Brymans (2011, s.131-

132) fyra etiska krav och haft en universalistisk ståndpunkt (Bryman, 2011, s.129), vilket 

innebär att vi följer de etiska reglerna oavsett situation. Vi har varit noga med att 

informera respondenterna information om vad vi ämnar undersöka, syftet med vår 

undersökning och att allt datamaterial hanteras med konfidentialitet, samt att både företag 

och respondent förblir anonyma i studien. Vi har även lagt vikt vid nyttjandekravet som 

handlar om att all insamlad data endast används för forskningsändamålet och förblir 

anonymt för obehöriga.  
 

I Tracys (2010) åtta kriterier i kvalitativa studier så framhävs vikten av uppriktighet både 

för att styrka studiens trovärdighet och relevans, men också för de etiska aspekterna att 

uppriktigt redovisa hur undersökningen gått tillväga och att respondenterna ska ha 

mottagit korrekt information om undersökningens syfte, hur den ska publiceras och hur 

hanteringen sker av insamlat datamaterial. Detta är något vi har lagt vikt vid att vidhålla. 

8.4 Begränsningar i studien 

En brist som kan diskuteras är att vi inte använt oss av siffror för att definiera storleken 

på överproduktionen, utan utgått från att företagen själva vid intervjutillfället skall 

beskriva med ord hur stor överproduktionen är. Detta kan ses som en brist då vi inte kan 

jämföra överproduktionen med totala tillverkningsvolymer eller omsättning. Vi har alltså 

inte en standardiserad definition på vad som är en liten och en stor överproduktion. Valet 

att inte rapportera faktiska siffror i vårt arbete grundar sig på att företagen kan tänkas vara 

motvilliga mot att ge exakta siffror på sin överproduktion speciellt om det är en stor 

överproduktion. De företag som rapporterat något som vi definierat som en “liten” 

överproduktion berättade dock att deras överproduktion var nästintill obefintlig i och med 

att de producerade mot order. Samtidigt så är syftet med denna studie att undersöka hur 

industriföretagen gör för att undvika överproduktion och vad de gör med överproducerade 

produkter, därmed så fokuserar vi mindre på vilka volymer som överproduceras utan mer 

hur företagen undviker och hanterar överproduktion när den väl uppstår. Denna brist på 

kvantifierbara definitioner på vad som anses vara liten och stor överproduktion kan anses 

som en svaghet i våra slutsatser. Vi drar slutsatser om att en kundorderpunkt som ligger 

tidigt i flödet resulterar i en liten överproduktion och en låg risk för att detta ska ske. Utan 

faktiska siffror är det upp till personerna vi intervjuat att ta ställning till om den är låg 
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eller hög. Det finns risk att denna definition skiljer sig beroende på vem som svarat på 

frågan eftersom gränsdragningen blir subjektiv.   

 

En annan del som kan anses ha sina brister är definitionen på den optimala 

produktionsnivån. Vi har valt att definiera en optimal produktionskvantitet som lika med 

efterfrågan. Dock finns det andra definitioner som ekonomisk optimal 

produktionskvantitet. Den optimala kvantiteten enligt denna definition är sällan lika med 

efterfrågan. Alla företag vi intervjuat definierade dock överproduktion på samma sätt som 

vi definierat den i arbetet.  

 

Hållbarhetsfrågorna i vårt arbete kan också anses vara få eller för ytliga. Vi anser dock 

att vi kan dra vissa slutsatser från det data vi fått in genom våra frågor. Orsaken till att 

hållbarheten inte undersöktes djupare var för att undvika ett alltför brett och långt arbete. 

Detta skulle också ha medfört längre intervjutider och möjligen behov av att intervjua 

ytterligare personer som arbetar med eller har annan insyn i de frågorna. Den data vi 

samlat in angående hållbarheten kopplat till överproduktion anser vi dock täcka en ytlig 

analys av frågan. 

 

Styrkor med våra slutsatser är att de är grundade på data från flera olika branscher och 

från stora företag. Därmed blir slutsatserna vi drar från datat också starkare och kan vara 

relevanta för många företag inom många olika branscher.  

8.5 Framtida forskning 

Som område för framtida forskning anser vi att en större forskning av metoderna för att 

undvika och eliminera överproduktion är intressant. En liknande studie som samlar in 

data från flera företag i olika delar av landet eller internationellt kan vara av intresse i 

syftet att jämföra om arbetsmetoderna skiljer sig beroende på geografisk plats.  

 

Vidare anser vi att framtida forskning inom prognoser och hur de påverkar risken för 

överproduktion är ett intressant område. En mer djupgående forskning i specifikt 

prognoser, hur de är uppbyggda, hur de används och vilka siffror som används i dem kan 

tillföra en ökad förståelse för hur de förhåller sig till överproduktion och vilka typer av 

prognoser som fungerar bäst i detta avseende i arbetet mot överproduktion. I vårt arbete 

upptäckte vi att prognoser ofta användes också för inköp av komponenter och råmaterial. 

I flera fall hade företagen komponenter i produktionen som hade en längre ledtid än vad 

slutprodukten hade mot kund. Detta kan identifieras som ett problem i fall där lagernivåer 

är låga och produktionen sker mot kundorder. Framtida forskning om sambandet hur 

prognoser och inköp i dessa fall fungerar och hur detta kan optimeras utan att öka sina 

säkerhetslager vore därmed intressant. 

 

Ett område vi valde att undersöka, men som vi smalnade av i vårt arbete var 

överproduktionens påverkan på hållbarheten, närmare bestämt den ekologiska 

hållbarheten. Inom detta område finns det säkerligen mycket mer att forska vidare om. 

Vårt arbete har berört ämnet på en ytlig nivå och det finns således stora möjligheter för 

fortsatt forskning inom överproduktionens påverkan på den ekologiska hållbarheten. En 

del i hållbarheten vi valt att inte alls beröra i detta arbete är den sociala hållbarheten. 

Vidare studier inom sambandet mellan social hållbarhet och överproduktion kan även den 

vara av intresse. Har överproduktionen en klar negativ effekt på social hållbarhet, eller 

kan den vara positiv i form av mera jobbmöjligheter då överblivna produkter skall skrotas 
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eller omarbetas? Eller försvinner arbetsplatser om företagen blir bättre på att producera 

på en optimal nivå? Påverkas konsumtionen och efterfrågan av att företag överproducerar 

varor och säljer ut dem till lägre pris? 
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Appendix 

Appendix 1: 

Figur 1: Logistikröret. (KOP = Kundorderpunkt) (Oskarsson et al., 2013, s. 61)

 
 
 
 

 

Appendix 2: 

 
Figur 4: Exempel på kundorderpunkten i olika delar av värdekedjan (Oskarsson et al., 2013, s.61)
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Appendix 3: 

Intervjumall 

Vi startade intervjuerna med att presentera vilka vi är och genomgång av vårt ämne, syfte 

och problemformulering. Därefter hade vi en kort introduktion om vilka typer av frågor 

vi skulle ställa och vilka kategorier vi ämnar beröra. Vi frågade också om tillåtelse att få 

spela in intervjuerna. 

 

Initial fråga 

Vem är du och vad har du för roll i företaget? 

 

Överproduktion 

● Vad anser ni vara överproduktion (om man producerar mot lager eller kundorder 

etc). 

● Presentera teoretiska modellen - Vilka teorier använder ni er av? Vilka använder 

ni er av mest?  
● Hur ser processerna ut när överproduktion skett? Vad händer med produkter som 

överproducerats? Låter ni det vara som det är med temporärt ökat 

kapitalbindning? Rear ut produkter? Försöker ta in produkter åter i 

produktionsflödet? 

● Har det någon gång uppstått en situation där lagrade produkter blivit inkuranta 

(pga förnyat sortiment etc) och hur hanterar man det? 

● Generellt sett vad föredrar ni för stora lager eller för småa lager (lång/kortsiktigt)? 

● Var i värdekedjan har ni störst risk för överproduktion? 

● Har ni buffertlager mellan de olika delarna?  

● Använder ni er av färdigvarulager?  

 

 

Variation i efterfrågan 

● Hur ser variationen på efterfrågan ut för era produkter?Stadig efterfrågan, eller 

varierande Är det stor variation? Säsongsbaserad?Hur hanteras eventuell variation 

i efterfrågan?  

 

● Om ni får en stor mängd ordrar finns det färdiga planer och processer om detta 

inträffar eller tar man ställning till saken när det väl har skett? Och hur påverkar 

det produktionen, måste man göra nya prognoser och göra sig redo för fler ordrar? 

 

 

Prognoser 

● Använder ni av någon prognosbaserad tillverkning/Hur använder ni er av 

prognoser? 

● Hur viktiga är prognoser för er produktion? 

● Hur minskar ni osäkerheten och felmarginalen för prognoser? 

● När tar man ställning till att ändra produktionsvolymen? 

 

 

Kundorderpunkt 

● Var kommer kundorderpunkten in i ert flöde? Tidigt eller sent? 
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● Hur påverkar det risken för överproduktion? 

● Skiljer sig kundorderpunkten mellan olika produkter eller har alla samma? 

● Har ni haft kundorderpunkten på andra ställen i flödet?  

 

Lager 

● Vad har ni för lager? FVL, Buffertlager, råvarulager? 

- Har ni service-lager? 

 

Lagerkoll 

● Hur hanterar och strukturerar ni lagret/har koll på produkterna i lagret?  

 

 

Produktionsstyring: Push & Pull 

● använder ni er av  tryck- eller pull? (push, pull eller hybrid) 

- Om pull: Finns det risk för överproduktion? Vad händer om det kommer in 

ovanligt många ordrar vid något tillfälle? (måste ni då köra push i temporärt i vissa 

processer för att vara redo på ifall det kommer fler ordrar?) 

- Om tryckstyrning: Hur påverkar det risken för överproduktion?  

- ((Hybrid: Var är det störst risk för överproduktion i er värdekedja?)) 

- Använder ni olika styrprinciper för olika produkter? 

 

● Har ni några delar som i tillverkningen som ni skjuter upp till kundorder? (t.ex. 

montering). 

 

 

Produktionsfilosofi: Lean, Agile, Leagile.   

● Använder ni er av lean i er tillverkning eller kanske agile eller leagile? Vad skulle 

ni generellt säga beskriver er bäst av de tre? 

- Kör ni lean fullt ut, alltså försöker applicera hela filosofin rakt av, eller använder 

ni er bara av delar från lean? 

● Jobbar hela koncernen efter samma principer, eller skiljer det sig? 

 

Leverantörer 

● Har ni främst lokala leverantörer, globala leverantörer eller en jämn blandning 

mellan de båda?  

● Hur nära samarbete har ni med era leverantörer?  

● Hur påverkar det ledtid och inköpsvolymer? Påverkar det risken för 

överproduktion? 

 

 

Hållbarhet 

● Vad händer med produkter som överproducerats?  

● Vad händer om de blir inkuranta? Reas ut? Tas de åter i produktionen? Blir det 

avfall? 

 

Sammanfattande fråga: 

● Sammanfattnigsvis: hur skulle ni säga att ni gör för att undvika överproduktion? 

Vad använder ni mest, av de olika teorierna, för att undvika överproduktion? 
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Övrigt 

● Är det något ni tycker att vi missat när det gäller överproduktion (någon teori eller 

metod vi inte har tagit upp) Någon mer fråga vi har missat? 

• Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden för er bransch vad gäller produktion? 

(mer eller mindre kundorderbaserad? Mer agile? Hur kan det påverka 

överproduktionen?) 
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