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Sammanfattning 
Att driva ett producerande företag i norra Sveriges inland medför fördelar som låga 

hyror och stabil arbetskraft, men även nackdelar som långa transport- och ledtider. Att 

som ett småföretag med små resurser ha full kontroll inom varje enskilt område är inte 

alltid enkelt. Att samtidigt vara lokaliserad avskilt från centrala logistik- och 

informationsflöden kan bidra till att dessa företag går miste om spetskompetens som 

kan vara av värde för att effektivisera delar i verksamheten, delar som kan användas för 

att uppnå konkurrensfördel på marknaden. 
 

Denna studie har som mål att ta fram en teoretisk modell för hur små- till medelstora 

företag i norra Sveriges inland på ett enkelt sätt kan arbeta för att effektivisera sina 

logistikflöden kopplat till distribution och materialplanering. För att ta fram denna 

modell har vi följande frågeställning som grund: Hur påverkas SMF i norra Sveriges 

inlands kapitalbindning med avsikt på deras långa avstånd till logistiska material- och 

informationsflöden? 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur SMF och deras kapitalbindning påverkas 

av deras lokalisering och att utifrån det formulera en teoretisk modell som ska hjälpa 

denna typ av företag att förbättra användandet och utveckla sina resurser med avsikt att 

reducera bundet kapital. Modellen kommer att grundas på de problem vi finner hos 

dessa företag samt på befintliga teorier. Med en kvalitativ metod har vi gjort en studie 

hos företaget Power Up AB i Storuman, Västerbottens län. Med stöd från teori har vi 

genomfört enkätintervjuer med tio företag utöver vår uppdragsgivare i syfte att erhålla 

information om deras upplevda problem angående företagens lokalisering. Denna 

information har sedan legat till grund för de valda teorierna. I denna studie har vi haft 

ett hermeneutiskt förhållningssätt då studien bygger på att vi ska tolka företags problem 

samt finna en förklaring till dess uppkomst. 

 

Den teoretiska referensramen behandlar logistiska områden där vi fokuserar på 

distribution, kapital och lagerhållning samt teorier angående planering av material- och 

distributionshantering. Teorierna i denna studie är det som står som grund för den 

teoretiska modell som vi har utvecklat i syfte att fungera som ett enkelt hjälpmedel för 

små- till medelstora företag med begränsade resurser. 
 
I studien finner vi att kunskapen är bristande inom planering för material- och 

distributionslogistiken inom dessa företag. Detta är områden för producerande företag 

som är viktiga att ha kontroll och utförlig planering inom eftersom stor del av företaget 

och dess produktion och omsättning styrs av att dessa flöden är effektiva och anpassade 

till varje enskilt företags förutsättningar. För att upprätthålla en hög servicegrad till 

kunderna är det av stor vikt att planeringen av in- och utleveransflöden är god samt att 

företagsledningen har kunskaper om hur de kan effektivisera dessa flöden som påverkas 

av transporttiden. Att vara medveten om de problem och faktum som finns och arbeta 

med dessa istället för mot dessa, är det grundläggande målet som vår teoretiska modell 

syftar till.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras en introduktion till ämnet som behandlas i denna 

uppsats. Vidare specificerar vi problemformulering, förklarar syftet med studien, hur vi 

ska angripa problemet och avslutar med en beskrivning om de avgränsningar vi satt. 

1.1 Problembakgrund 
Att logistiska flöden är en viktig del av företags strategi som konstant behöver utvecklas 

och anpassas för att uppnå effektivitet i företag är ingen nyhet. Det kommer inte som en 

överraskning att logistik spelar en signifikant roll för företag och deras förmåga att nå 

överlägsenhet på marknaden. Idag utgör lager och materialplanering hos små- till 

medelstora företag 30 procent av den genomsnittliga budgeten och logistik utgör hela  

40 procent av de totala utgifterna vilket bidrar till att det är av stor vikt att 

logistikkedjan och de aktiviteter som är relaterade till den hanteras med hög 

noggrannhet (Huin et al, 2002). Detta eftersom logistikkedjan idag inte enbart handlar 

om transporter, utan är ett viktigt moment inom företagsstrategin (Dibenedetto, B. 

2008). Genom att små- till medelstora företag har begränsade resurser i kapital och 

personal resulterar det i att de inte har möjlighet att anställa personal med 

spetskompetens inom varje område. Detta bidrar till att de anställda får axla många 

arbetsuppgifter, vilket i sin tur leder till att det kan vara svårt att utföra varje uppgift 

med största noggrannhet (Glesbygdsverket 2006, s.73). De hinder som är viktigast att 

överbygga för små till medelstora företag (SMF) är brist på tid och kunskap, samt 

omgivningens oförståelse för dessa hinder. Eftersom anställda inom små- till medelstora 

företag har många spridda arbetsuppgifter måste företagsledningen och personalen i 

denna situation finna motivation till att överbygga dessa svårigheter, och arbeta ännu 

hårdare för att företaget ska ha möjlighet till att konkurrera på marknaden (Antonsson 

A-B. 2002, s.42-4). 

 
Tidigare studier visar att SMF har mindre kapital att röra sig med gällande deras 

logistiska flöden. Dessa problem växer sig större jämsides med att företagens kunder 

kräver bredare utbud från producenten, och att producenten då måste producera ett 

bredare utbud och därmed anskaffa sig en bredare leverantörskedja och logistiska 

flöden, detta med fokus på att tillfredsställa kunderna och växa på den globala 

marknaden (Thun et.al. 2011, s.5513). Vaaland och Heide visar i sin studie att det finns 

skillnader vid implementeringen av Supply Chain Management i små och stora företag, 

där små företag har svårare att implementera och hantera SCM. Detta beror på att SMF 

inte prioriterar teknologi och marknadsföring i samma utsträckning som stora företag, 

vilket kopplas till de olika nivåerna av resurser som finns att tillgå beroende på 

företagens storlek (Vaaland & Heide 2007, s.21). 
 

Alla producerande företag, oavsett storlek, möter dagligen stora logistikutmaningar som 

de måste övervinna (Storhagen 2003, s.17). Beroende på om företagen producerar 

färskvaror eller varor med lång hållbarhet så ser utmaningarna olika ut eftersom 

produkterna har olika hållbarhet och är olika känsliga för yttre faktorer som i sin tur 

kräver olika hantering och fraktsätt. Färskvaror är särskilt känsliga för dess 

produktkvalitet som lätt påverkas av yttre faktorer såsom transporttid och 

temperaturskillnader. Produkter med lång hållbarhet å andra sidan är inte lika känsliga 

för temperaturskillnader och transporttider i annan avsikt än kundens krav på 

leveranstid (Vorst, 2009, s.6612). I denna studie har vi valt att fokusera på företag som 
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producerar produkter med lång hållbarhet. Detta eftersom vår uppdragsgivare 

producerar denna typ av produkter, men även för att vi har bredare praktisk och 

teoretisk erfarenhet av att arbeta med logistiklösningar anpassade för företag som 

producerar produkter med lång hållbarhet. 

 

Exempel på utmaningar som alla företag ställs inför är att korta ned leveranstider, öka 

produktkvalitén, reducera kostnader och öka servicegraden. En viktig del i detta är att 

ha kontroll över logistikkostnaderna. Genom utvecklingen av produktionslogistik har 

situationen blivit mer komplicerad där företagen ställs inför fler utmaningar gällande 

materialplaneringen (Qingxua, 2008). Lager och materialplanering binder upp stora 

summor kapital och det är av stor vikt att företag har kontroll på dessa områden för att 

få de så kostnadseffektiva som möjligt (Churchill, 2001). Kapitalbindning kan hindra 

företags möjlighet för tillväxt samt dess kapacitet att uppnå en effektiv verksamhet.  Vi 

anser att det finns ett värde för SMF att veta vilka åtgärder de kan ta inom logistiken för 

att reducera mängden kapitalbindning och genom det erhålla en effektivare verksamhet 

där de kan använda sina resurser till mer värdeskapande moment än att kapitalbindning i 

lager och övrig verksamhet. 

 
Den ökande medvetenheten kring logistik och de konkurrensfördelar företag kan skapa 

genom detta, såsom ökad lageromsättning, lägre kapitalbindning och lägre 

transportkostnader, har resulterat i att logistikverktyg har utvecklats och tillämpats i 

företag. Supply Chain Management (SCM) är ett sådant verktyg som används av företag 

i syfte att effektivisera informations- och materialflödet och göra sig konkurrenskraftiga 

både internationellt och nationellt. Företag kan använda detta verktyg och dra nytta av 

förbättringar i leveranskedjan i form av kostnads- och lagerreducering, ökad effektivitet 

och förbättrade leveranstider för att i sin tur öka kundtillfredsställelsen. Transporter är 

en central del av SCM som behandlar optimala transport- och distributionssätt. Att hitta 

rätt lokalisering för produktionsinrättningar och försäljningsplatser är en viktig del av 

denna organisationsstrategi, vilket även integration och partnerskap med andra 

medlemmar i kedjan är. Inköpsstrategier är också en relevant del inom SCM, precis som 

lager och distributionsledning (Akyuz & Erkan 2010, s.5138). Att implementera SCM i 

ett företag är kostsamt och kräver specialutbildad personal inom området för att det ska 

fungera (Bayraktar, E. et al 2009, s.426; Snider, B 2008, s.35). De logistiska verktyg 

som finns används främst av stora företag med stora resurser, att små företag ska 

använda samma verktyg kräver omstrukturering och anpassning av verktyget och få 

studier har undersökt hur verktygen, såsom JIT, fungerar i små företag (Dowlatshahi & 

Taham 2009, s.611). Studier visar att Supply Chain Management är en modell som vid 

implementeringen inte tar hänsyn till SMF och den verklighet som de är verksamma 

inom, vilket medför att SCM inte kan implementeras på rätt sätt i SMF (Vaaland & 

Heide, 2007, s.21). Detta gör att SMF inte har möjlighet att använda sig av logistiska 

verktyg i den utsträckning som är önskvärt, och vi anser att det är intressant att sätta 

samman användbara logistiska verktyg där den gemensamma nämnaren är SCM för 

SMF, där det inte behövs något extra kapital för att applicera verktygen i SMF. 

 

Transportlogistik och transportmöjligheter är en viktig del hos företag där möjligheten 

att ta emot och sända varor vid önskad tidpunkt är ett måste för att bedriva en 

fungerande verksamhet med hög kundnöjdhet. Idag är transportlogistiken koncentrerat 

till lager, hamnar, motorvägar och järnvägar. En undersökning från Intelligent Logistik 

visar att Sveriges bästa logistiklägen är centrerade till södra delarna av Sverige (Hultén 

2009, s.8). Hageback och Segerstedts visar att företag i Pajala i stor utsträckning inte är 
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medvetna om de olika transportmöjligheter som finns tillgängliga för dem. Detta beror 

på att företagen styrs av att deras leverantörer planerar transporterna till företagen, samt 

att dessa företag alltid har varit vana vid att anpassa verksamheterna efter rådande 

situation (Hageback & Segerstedt 2002, s.161). 
 

Logistik och distribution är ett område som företag alltid bör vara uppdaterade inom för 

att ha möjligheten att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Därför placerar många 

producerande företag sina industrier på platser där det är förmånligast att tillverka 

produkterna, och/eller nära deras kunder såsom städer, hamnnära områden och 

industrier (Dibenedetto, B. 2008). Detta gör det intressant för oss att studera hur företag 

upplever logistikmöjligheterna i norra Sveriges inland där transportnäten inte är lika 

omfattande som i södra Sverige och hur de företag som valt att placera sig där 

argumenterar för deras val av lokalisering och hur de arbetar för att uppnå hög 

servicenivå samtidigt som de håller en låg kapitalbindning. De förbättringar som har 

skett inom transport och distribution har förändrat de geografiska förutsättningarna för 

produktion. Producerande företag vill hålla låga lagernivåer och så låga materialflöden 

som möjligt vilket har lett till mer frekventa transporter men som är mindre till 

storleken. På grund av detta har de olika transportmedlen och distributionskanalerna 

höga krav på sig att leverera och transportera gods med hög säkerhet och i rätt tid för att 

stödja de nya flöden som företag arbetar med (Rodrigue, J. P, 2006). 
 

Det finns forskning som hävdar att urbanisering av SMF är mer gynnsamt för dem 

eftersom företagen då får ta del av de fördelar som tillkommer vid en lokalisering nära 

en stad. Exempel på dessa fördelar är att de får ta del av marknadsomfattningen, 

närheten till marknadsområden, informationsdelning, samt en bra infrastruktur och bra 

offentliga tjänster (Graham, 2007). Andra fördelar med att vara lokaliserade närmare 

städer och tätorter är tillgången till företags service och kunskap, en större bredare 

arbetsmarknad samt kulturella bekvämligheter (Phelps et al, 2001). Med tanke på dessa 

fördelar är det viktigt att företag väger in funktion och geografi när de räknar ut deras 

optimala marknadsplacering då det är av största vikt att möta kundens behov i form av 

kostnader, tillgänglighet och tid (Rodrigue, J. P, 2006). Genom globaliseringen har det 

de senaste decennierna skett en expansion av försörjningskedjor i internationella lägen. 

Det vill säga, denna utveckling har bidragit med att ytterligare utmaningar inom logistik 

har uppstått (Meixell & Gargeya, 2005). Dels för att företagsklimatet har blivit tuffare 

då konkurrensen ökar i takt med globaliseringen. Med andra ord, ju fler marknader som 

öppnas upp internationellt desto fler aktörer möts på marknaden för att konkurrera om 

samma kunder. Hanteringen av denna globala logistik är inte enkel och det är en fördel 

att vara ett resursrikt företag med lång erfarenhet för att ha möjlighet att möta dessa 

utmaningar och införa förändringar i logistiken (Dibenedetto, B. 2008). 

 

Utifrån de förhållanden som SMF i norra Sveriges inland lever under gällande 

distribution och lagerhållning så anser vi att det är intressant att ta fram en teoretisk 

modell med SCM som utgångspunkt för hur dessa företag kan använda sina resurser på 

ett sätt som effektiviserar dessa områden. Då de befintliga teorier och modeller som 

finns riktar sig till större företag finner vi det intressant att ta fram en teoretisk modell 

som har SMF som målgrupp, vi anser att vår modell skulle bidra med ett ökat värde till 

SMF då den kommer hjälpa dem att planera sin logistik på ett mer effektivt sätt. 
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1.2 Problemformulering 
Hur påverkas SMF i norra Sveriges inlands kapitalbindning med avsikt på deras långa 

logistiska material- och informationsflöden? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka SMF i norra Sveriges inland och hur deras 

kapitalbindning påverkas av deras lokalisering och att utifrån det formulera en teoretisk 

modell som ska hjälpa denna typ av företag att förbättra användandet och utveckla sina 

resurser med avsikt att reducera bundet kapital. Modellen kommer att grundas på de 

problem vi finner hos dessa företag samt på befintliga teorier. 

1.4 Hur vi ska angripa problemet  
Vi kommer att använda vår uppdragsgivare Power Up som utgångspunkt för vår studie. 

Power Up är ett småföretag lokaliserat i Storuman som producerar oljor och smörjmedel 

för motorfordon. Vi kommer att undersöka om de problem som vi identifierar hos 

Power Up är specifika för just dem eller om de är generella för SMF i Norra Sveriges 

inland. För att få svar på detta kommer vi att kontakta tio företag som har liknande 

förutsättningar, lokalisering och företagsstruktur som vår uppdragsgivare. Vi fördjupar 

oss inom dessa problemområden och kopplar dem till valda teorier och metoder som 

sedan bildar grunden till vår teoretiska modell. Vi använder vår uppdragsgivare Power 

Up:s siffror från år 2010 resultaträkning för att exemplifiera beräkningar som vi grundar 

vår teoretiska modell på. 

1.5 Avgränsningar 
Vi väljer att avgränsa vår studie till SMF i norra Sveriges inland. En naturlig anledning 

till detta är att dels för att vår uppdragsgivare Power Up har sin verksamhet i Storuman i 

Västerbottens inland, men även för att de logistiska möjligheterna inte är lika utbredda i 

denna del av Sverige som i andra mer tätbefolkade delar. För att vi ska kunna ta fram en 

modell som anpassas utifrån de förutsättningar som SMF är verksamma under så 

kommer vi att låta de problem som SMF i norra Sveriges inland står inför vara 

grundstenarna i vår modell. Den andra avgränsningen vi satt i vår studie är att vi 

fokuserar på SMF i Norra Sveriges inland som producerar produkter med lång 

hållbarhet. Vi har valt denna avgränsning då vår uppdragsgivare producerar denna typ 

av varor samt att de logistiska verktyg som vi under vår utbildning har studerat främst 

har utvecklats i företag som producerar denna typ av varor. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogör vi vår förförståelse och kunskapssyn och hur den påverkar vår studie 
samt valda metoder. Syftet med detta kapitel är att visa och motivera våra valda ansatser som vi 

använder för att försvara vår studie.  

2.1 Ämnesval 
Genom Umeå Universitets samarbete med företag och organisationer i de fyra 

nordligaste länen och med hjälp av universitetets karriärcenter drivs LinkedStudent. 

Med logistik i åtanke fann vi ett uppdrag hos företaget Power Up som vi kontaktade och 

fick möjligheten att genomföra en studie hos. Ett möte bokades på Power Up:s fabrik i 

Storuman med företagets VD, Patrik Persson. Där diskuterades de problem som 

företaget står inför i dagsläget. Efter diskussion i samband med en ostrukturerad intervju 

kom vi fram till att Power Up:s största problem är kapitalbindningen, vilket vi fick fria 

händer att finna ett forskningsområde inom. Vi valde därför att genomföra vår studie 

med fokus på transport, lager och kapitalbindning. För att få en vetenskaplig ingång till 

ämnet valde vi att undersöka vilka utmaningar små till medelstora företag lokaliserade i 

norra Sveriges inland står inför gällande deras logistik kopplat till deras lokalisering och 

hur det påverkar verksamheterna i form av kapitalbindning. Eftersom de logistiska 

modellerna som vi sedan tidigare har studerat är anpassade till stora företag, valde vi att 

finna en alternativ modell anpassade till vår typ av studieföretag. Genom utvärdering av 

företagens problem/och förbättringsområden och en utvärdering av logistiska verktyg 

och modeller anpassades vår teoretiska modell utefter företagens behov och kapacitet i 

form av resurser och ekonomi. 

2.2 Förförståelse 
I denna studie har vi valt att dela upp förförståelsen i teoretisk- och allmän förförståelse 

så att de antaganden som ligger till grund för studiens utformning tydligt framgår. De 

flesta författare är överens om att personliga åsikter och erfarenheter påverkar 

forskningsprocessen. Dock ska en forskningsprocess helst vara helt objektiv, vilket är 

svårt eftersom det är av största vikt att forskaren har kontroll över sina egna värderingar 

i sådan utsträckning att det inte stör forskningen (Bryman & Bell 2005, s.42). Egna 

värderingar kan påverka forskningen i sådan mån att forskarnas tidigare kunskaper, 

erfarenheter och attityder påverkar hur saker och ting uppfattas. Därför är det viktigt att 

forskarna nämner hur den medvetna förförståelse eventuellt kan påverka de antaganden 

som tas och hur de kan påverka rapporten (Bryman & Bell 2005, s.43).  

2.2.1 Teoretisk förförståelse 
Vår teoretiska förförståelse har sin grund i fyra års akademiska studier vid Umeå 

Universitet på civilekonomprogrammet med inriktning handel och logistik. Under dessa 

år har vi bland annat läst kurser som behandlat logistik i producerande företag och hur 

företagsamhet påverkas av geografiskt läge. Vi har läst en inledande kurs inom logistik 

och även läst logistik samt statistik på C-nivå där vi arbetade mycket med case-baserad 

undervisning. Studierna resulterade i att vi fick ta egna beslut rörande logistik och 

försvara dessa handlingar. Med vår teoretiska förförståelse har vi god kännedom om 

producerande företags distribution- och produktionslogistik och hur detta ska planeras 

för att uppnå ett sådant optimalt flöde som möjligt sammankopplat med kostnader. 

Under våra logistikkurser har vi behandlat olika logistikverktyg och företagsstrategier. 

Dock har vi begränsade kunskaper inom IT-lösningar vilket är en viktig aspekt inom 

logistik, då detta är mer ihopkopplat med teknikutbildningar med logistisk inriktning. 

Detta resulterar i att den lösning vi tar fram kommer vara relativt enkel och teoretiskt 
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bunden vilket är syftet då modellen vi tar fram ska vara enkel att använda och inte 

resultera i stora kostnader vid användandet. 

Under utbildningen har vi behandlat teorier och logistiska modeller som syftar till att 

effektivisera logistiska flöden. Vi har applicerat teorierna i en kontext och studerat 

praktiska exempel. Under studietiden har vi inte framställt egna teorier, utan har enbart 

studerat teorier där de har applicerats och/eller utvecklats i stora företag såsom Toyota 

och Lean Production, se kap 3.3.5, (Lumsden 2006, s.278). 

2.2.2 Allmän förförståelse 
Det är svårt att vara objektiv i en forskningsprocess men vi har trots detta försökt 

granska vår allmänna förförståelse för att se vad som kan störa vår studie. Vi har båda 

tidigare erfarenhet av att jobba i småföretag och har därigenom praktisk förståelse för de 

förutsättningar som småföretag arbetar inom. Grahn, K. är född och uppvuxen i 

Västerbottens inland och har förståelse och erfarenhet av den rådande 

glesbygdsproblematiken. Den värdefullaste förståelse vi har är framförallt inom 

lagerproblematik och möjligheten att få ett företag att växa med begränsade resurser. 

Denna förförståelse är en styrka för vår studie i den mening att vi vet vilka förändringar 

som är rimliga att genomföra med de resurser som småföretag har. Vi har däremot inga 

tidigare erfarenheter av att lösa riktiga logistikproblem för företag. Detta är något som 

vi ser som en begränsning för vår studie. Vi anser att om vi hade haft praktisk erfarenhet 

av att lösa logistikproblem så kunde vi med all säkerhet fått fram förslag och lösningar 

som vi inte kan få fram genom enbart teoretisk kunskap. Att skapa teoretiska modeller 

och verktyg har vi inte någon praktisk erfarenhet inom. Att se naturliga logistiska flöden 

och förbättringar inom detta område är dock en egenskap som vi båda har och applicerar 

i vår vardag, vilket kommer som en följd av vårt naturliga intresse för logistik och 

effektivisering av flöden. 

2.2.3 Kunskapssyn 
Utgångspunkten i detta arbete är att ta fram en modell för hur små- till medelstora 

företag i norra Sveriges inland kan använda de resurser de har och omvandla dessa i 

syfte att effektivisera deras informations- och materialflöden. För att ha möjlighet att ta 

fram denna modell krävs en viss förförståelse för dessa typer av företag samt hur de styr 

och planerar sina försörjningskedjor. Eftersom vi inte har några tidigare erfarenheter av 

att sätta ihop nya teoretiska modeller, men har god förståelse för befintliga logistiska 

verktyg samt god förståelse för småföretag och deras situation vilket har stärkts efter 

våra intervjuer och observationer, anser vi att vi har en stadig grund att bilda vår 

teoretiska modell på. Dock kommer detta resultera i att vi kommer att ha svårt att vara 

objektiva och vår kunskapssyn kommer under denna studie tendera till att ha en 

hermeneutisk kunskapssyn.  

Inom företagsekonomisk forskning talas det vanligen om två kontrasterande 

kunskapssyner angående vad som är kunskap och vad som kan betraktas som godtagbar 

kunskap. Beroende på vilken kunskapssyn forskaren har betraktas kunskap och den 

sociala omgivningen olika. Dessa två kunskapssyner kallas positivism och hermeneutik. 

Ett hermeneutiskt synsätt bygger på förståelse och tolkning medan ett positivistiskt 

synsätt har sin grund i naturvetenskapliga metoder och karaktäriseras av att vara 

objektiv, med andra ord ska kunskapen vara värderingsfri (Bryman & Bell 2005, ss.26-

7). Skillnaden mellan dessa synsätt är att ett hermeneutiskt synsätt vill finna en 

förklaring till ett mänskligt beteende jämfört med positivismen där forskaren söker en 

sanning (Bryman & Bell 2005, s.29).  
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Utifrån vårt syfte har vi erhållit data genom observation och intervjuer med VD:n för 

vår uppdragsgivare Power Up samt enkätintervjuer via e-post med tio andra SMF i 

norra Sveriges inland. Erhållen data har vi tolkat utifrån vår egen förförståelse och de 

teorier och logistiska verktyg som vi använder oss av i denna studie. Detta har krävt att 

vi har intagit en förstående inställning till de problem och förutsättningar som företagen 

har berättat för oss varav vår möjlighet att vara objektiva och ha en positivistisk 

kunskapssyn har varit begränsad.  

2.3 Angreppssätt 
En annan viktig del i en forskningsprocess är att koppla insamlat material och data till 

teori och verklighet (Patel & Davidsson 2003, s.22). Den generella inriktningen som 

råder i detta examensarbete är abduktion. Detta motiveras med att vi utifrån ett enskilt 

fall först formulerat ett hypotetiskt mönster som förklarar fallet (Patel & Davidsson 

2011, s.24) det vill säga att vi utifrån vår observation och vårt första möta hos vår 

uppdragsgivare själva tog slutsatser rörande de problem som de möter och behöver 

finna ett sätt att bearbeta, denna del kan räknas som induktiv. Med andra ord menas det 

med ett induktivt angreppssätt att teorin är resultatet av en forskningsstudie där 

forskaren drar generaliserbara slutsatser grundade på observationer. Det innebär att en 

teoretisk reflektion över en viss uppsättning av data kan behöva styrkas med ytterligare 

information för att se om teorin är hållbar eller ej (Bryman & Bell 2005, s.25). I den 

andra delen prövas hypotesen på ett annat fall, i vårt fall kontaktade vi andra SMF i 

norra Sveriges inland och undersökte om de stod för liknande problem som vår 

uppdragsgivare och testar om hypotesen behövs utvecklas eller utvidgas för att bli mer 

generell, denna del räknas till ett deduktivt angreppssätt. Ett deduktivt tankesätt är den 

vanligaste processen inom samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att forskaren 

härleder eller bevisar en eller flera hypoteser som ska genomgå en empirisk granskning 

utifrån den kunskap som forskaren har inom ett område och de teoretiska överväganden 

som rör det området. De teorier och hypoteser som bevisats utifrån detta kommer att 

styra datainsamlingen (Bryman & Bell 2005, s.23).  

Den största skillnaden mellan dessa angreppssätt är att resultatet från ett induktivt och 

deduktivt angreppssätt har en logisk förklaring. Med abduktion som angreppssätt kan 

resultatet bli något helt annat, vilket beror på att den som utforskar måste vara 

innovativ, kreativ och bidra med nya infallsvinklar till det vetenskapliga arbetet 

(Mingers 2012, s. 860-1; Kovács & Spens 2005, s.306). Med hjälp av abduktion som 

angreppssätt kan vi förklara samt generera nya kunskaper. För att förtydliga detta 

ytterligare så kan man förklara abduktion genom att vi i denna studie, precis som 

Kovács och Spens förklarar, har jämfört teorier med verkligheten och dragit paralleller 

dem emellan för att påvisa teoriernas verkliga funktion (Kovács & Spens 2005, s.306). 

Utifrån ett induktivt angreppssätt har vi genom intervju med vår uppdragsgivare, Patrik 

på Power Up, formulerat en preliminär hypotes och genom ett deduktivt angreppssätt 

testat denna hypotes på nya fall för att utveckla den för att få den mer generell samt 

kunna besvara vår frågeställning och nå syftet med vår studie.  

Anledningen till att vi har valt abduktion som angreppssätt har en logisk förklaring. 

Utifrån vår observation hos Power Up kunde vi söka vidare efter teorier som vi kunde 

grunda vår observation på. Dessa teorier har vi sedan använt till att utveckla studien och 

stärkt med ytterligare data, detta eftersom vi vill stärka att teorierna är hållbara för vår 

studie, dess problemformulering och syfte.  
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2.4 Inriktning 
Det finns olika typer av forskningsprocesser där de flesta av dessa kan klassificeras 

utifrån hur mycket kunskap och erfarenhet forskaren har innan underökningen påbörjas. 

De vanligaste är, explorativa- (undersökande), hypotesprövande- (sambandsprövande) 

och deskriptiva- (beskrivande) undersökningar. Dessa forskningsprocesser genomförs 

ofta separat, det kan dock inträffa inom större studier att två eller alla tre av dessa 

forskningsprocesser framkommer (Patel & Davidson 2011, ss.12-3). I detta 

examensarbete använder vi två forskningsprocesser; explorativa och deskriptiva. 

Explorativa undersökningar används när det finns begränsad kunskap och syftet med 

studien är till största del till för att vara utforskande. Forskaren försöker belysa ett 

problemområde allsidigt där forskningen ska ligga till grund för vidare studier (Patel & 

Davidsson 2011, s.12). En förstudie kan sägas ha explorativ karaktär och under detta 

examensarbete har sådan ansats använts i syfte att anskaffa bredare kunskap om vilka 

problem som SMF i norra Sveriges inland står inför gällande deras informations- och 

materialflöden.  

Deskriptiva undersökningar används när det finns en mängd kunskap som har 

systematiserats i form av modeller. De beskrivningar som åstadkommer från detta kan 

röra förhållanden som ägt rum, med andra ord beskrivningar av dåtid eller förhållanden 

som existerar i dagsläget. Under en deskriptiv undersökning begränsar sig forskaren till 

att undersöka några få aspekter av de händelser som forskaren är intresserad av (Patel & 

Davidson 2011, s.13). Deskriptionen är empirisk, dock kan undersökningen i sig skapas 

av värderande skäl, tillexempel i syfte att ta fram underlag för att förbättra 

organisationen i ett företag. Forskningsresultaten ska visa sig vara användbara och göra 

nytta även i andra liknande fall (Ejvegård, R. 1996, s.30). Studien i detta examensarbete 

genomförs efter att vi kartlagt de problem som finns med att vara ett SMF lokaliserat i 

norra Sveriges inland. Utifrån detta ska vi ta fram en modell som syftar till att 

effektivisera informations-och materialflödet för SMF i norra Sveriges inland, en 

modell som skall kunna anpassas till varje enskilt SMF och deras förutsättningar.  

                                                         Verklighet 

Teori 

1 

Teori 

2 

Från enskilda 
fall formuleras 
en preliminär 
teori 

Denna teori 
testas på 
nya fall 

Figur 1 Egen tolkning av relationen mellan teori och verklighet (Patel 2011, s.25) 

Teorin utvecklas 
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2.5 Kvalitativ metod 
Ett problem som bearbetas i en forskningsprocess kan kartläggas inom två perspektiv; 

kvalitativ och kvantitativ (Olsson & Sörensen 2011, s.18). Det som avgör vilken 

inriktning forskningen kommer att bedriva är problemformuleringen. Om 

undersökningens mål är att svara på frågor som rör ”var”, ”hur”, ”vilka är skillnaderna” 

kommer studien att inta en kvantitativ ansats och bli mer statistisk. Om frågorna istället 

vill ha svar på ”vad är detta”, ”vilka är de underliggande problemen/mönstren” så 

kommer studien inta en kvalitativ ansats och innehålla verbala analyser (Patel & 

Davidsson 2011, s.13), vilket är fallet i denna studie.  

Med en kvalitativ ansats möter forskaren problemet och situationen som om det vore 

nytt och strävar efter att nå en helhetsförståelse för att få en så fullständig bild som 

möjligt (Olsson & Sörensen 2011, s.100). I en kvalitativ undersökning används flera 

olika metoder. Exempel på dessa är djupintervjuer, deltagande observation samt 

insamling av texter och dokument som analyseras. Istället för att teorin är studiens 

utgångspunkt så antas den vara en följd av undersökningen (Bryman & Bell 2005, 

s.299). Det som är utmärkande för en kvalitativ studie är att de urval som görs är små 

och är ofta 20 eller färre, dock är det inget krav. De intervjuer som genomförs i denna 

studie är ostrukturerad och strukturerade.  

Då logistikkostnader står för 40 procent av de totala utgifterna hos SMF så grundar sig 

vår problemformulering på att ta fram en modell för hur SMF kan effektivisera sitt 

informations- och materialflöde med de resurser som de har med avsikt att reducera 

mängden bundet kapital. Då studien utgår från ett verkligt problem hos ett företag som 

tillhör gruppen producerande företag, kommer detta att vara vår utgångspunkt. I detta 

arbete använder vi en kvalitativ ansats där vi genom observation, intervjuer och enkäter 

hos våra valda företag samlar in den information vi behöver för att besvara vår 

problemformulering. Utifrån vår observation och första möte med vår uppdragsgivare 

kommer vi med stöd av befintliga teorier formulera en hypotes och kartlägga de 

problem som vi finner. För att testa om dessa problem förekommer hos andra SMF med 

liknande organisationsuppbyggnad och lokalisering kommer vi att kontakta fler företag 

där vi ställer frågor baserade på de insikter vi fått från vår observation och intervju med 

vår uppdragsgivare. Utifrån dessa svar kommer vi sedan att utforma en teoretisk modell 

med grund i redan befintliga modeller men med riktlinjer utifrån de kartlagda 

problemen. Vi kommer även utifrån vår insamlade information utvärdera logistiska 

teorier och verktyg för att sedan avgöra hur dessa modeller passar eller inte passar in i 

företagen och deras problem. Då vi valt att avgränsa vår studie till norra Sveriges inland 

kommer vår modell utformas utifrån de svar vi får av de företag som vi kontaktar. Det 

vill säga modellen kommer ha sin grund i vår egna observation som vi kopplat till teori 

som vi sedan stärkt med en djupare intervju för att bekräfta att det vi anser vara grunden 

till problemet stämmer,  genom att vi kontaktade fler företag stärkte vi vår kartläggning 

och hypotes och stärkte dessa med befintliga teorier och genom det utformade vår 

modell. 

2.6 Datainsamling  
Skillnaden mellan primär- och sekundärkällor är att primärdata bygger på insamling av 

ny data. Ett annat ord för detta är ”rådata”. Sekundärdata är andrahandskällor som 

tidigare använts i andra sammanhang och som används för att ge stöd till den egna 

forskningen (Booth et al 2004, s.82).  
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2.6.1 Primärkällor  
Exempel på primärkällor är protokoll, officiell statistik, riksdagstryck eller data som 

forskaren själv samlar in genom intervjuer eller observationer (Ejvegård, R. 1996, s.16). 

Primärkällorna som har använts i detta examensarbete har framförallt samlats in genom 

intervjuer samt genom besök och observation hos vår uppdragsgivare Power Up. Till 

våra primärkällor hör vår enkätundersökning till tio SMF i norra Sveriges inland där den 

insamlade datan används för att se de primära problem och förbättringsområden som 

dessa företag står inför. För uträkningar och exemplifieringar har vi använt Power Up:s 

årsredovisning och resultaträkning från år 2010 samt försäljningsstatistik från år 2011. 

Vi har använt dessa data för att vi vill förtydliga och exemplifiera med ett verkligt fall 

och genom detta stärka verklighetsförankringen och den praktiska användbarheten i vår 

teoretiska modell. 

2.6.2 Insamling av källor 
I detta arbete har vi framförallt använt vetenskapliga artiklar och litteratur som 

behandlar studiens problemområden vilket är logistik, materialplanering och lager. 

Artiklar och vetenskaplig information har vi sökt i Umeå Universitets databas Samsök 

och Album. De relevanta artiklarna som vi använt har vi tagit från de 

företagsekonomiska databaserna Business Source Premier och Emerald Fulltext. 

Exempel på sökord som vi har använt är: Lean production, Rural areas, Supply Chain 

Management, Implementing SCM, Logistic Problems in SME, Logistics, Peripheral 

Areas och Logistic inventory. De sökord som gett flest träffar är de sökord som vi 

kombinerat men individuella sökord har även genererat ett bra resultat. Vår 

utgångspunkt har varit att majoriteten av de artiklar vi använt ska ha varit publicerade 

på 2000-talet för att ge en sådan relevant information som möjligt eftersom logistik är 

ett ämne som är under ständig utveckling. I vissa fall har vi funnit artiklar som är äldre 

än så men har ändå valt att använda de eftersom vi anser att informationen från 

fortfarande är aktuell för vår studie. De artiklar som har använts i denna studie är ”peer 

rewieved” som menas att artiklarna har granskats av två oberoende forskare för att 

säkerhetsställa användandet. Dessa källor går att förutsätta att författaren varit särskilt 

noga med att granska och kontrollera alla uppgifter (Ejvegård, R. 1996, s.16). 

Litteraturen som vi använt är främst studentlitteratur inom logistik som vi haft 

kännedom av sedan tidigare studier. Den litteratur vi använt som vi inte haft kännedom 

av sedan tidigare har vi funnit genom att använda källförteckningen i den litteratur vi 

sedan tidigare var bekant med. Utifrån detta bedömde vi att kvalitén på litteraturen var 

mycket god och vi anser att det har genererat djupare kunskap inom ämnet logistik. Vi 

har använt Umeå Universitets databas Samsök för att finna ytterligare litteratur inom 

vårt ämnesområde. 

2.6.3 Urval  
Då detta examensarbete utförs på uppdrag är vårt huvudsakliga urval vår 

uppdragsgivare Patrik Persson, VD för Power Up.  

Vid urvalet av de tio ytterligare företagen som vi använt till våra strukturerade enkäter 

så var kriterierna att de skulle vara likartade företag med Power Up, det vill säga vara 

tillverkande SMF placerade i norra Sveriges inland och producera varor med lång 

hållbarhet. Detta för att vi ville generera data som var till fördel för samtliga inblandade 

företag, det vill säga vårt urval till denna studie. Vid urvalet av åtta av de tio företagen 

använde vi oss av webbsidan www.allabolag.se för att finna producerande små- till 

http://www.allabolag.se/
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medelstora företag i norra Sveriges inland. På allabolag.se kunde vi först avgränsa vår 

sökning efter Branscher och där välja underkategorin Tillverkning & Industri. Efter 

detta begränsade vi vår sökning till Norrbotten och Västerbotten. I vår avgränsade 

sökning kunde vi sedan söka oss fram till vårt urval av företag. För att vi skulle vara 

säkra på att företagen skulle passa vårt urval så kontrollerade vi varje enskilt företag och 

deras verksamheter genom att söka upp deras webbsida på internet. Efter att ha 

kontrollerat företagets hemsida och dess informationsinnehåll angående företagets 

verksamhetsområde så kontaktade vi dem via den kontaktinformationen som vi erhöll 

från hemsidan. Vid valet av två av de kontaktade företagen så använde vi oss av 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2005, s.377) vilket är ett resultat av att Grahn, K. 

sedan tidigare hade kännedom om dessa två företag.  

Den information som vi har samlat ihop utifrån företagens hemsidor anser vi har gett 

oss den informationen som vi behöver för att utföra denna studie om SMF i norra 

Sveriges inland. Vi har varit i kontakt med de personer som har mest information 

gällande de områden vi hade frågor inom. Dessa personer har haft titlar inom företaget 

såsom ägare, produktionsansvarig och VD. 

Urvalet i denna studie består av; Patrik Persson på Power Up, Bror Larsson på BL 

Elektronik, Evert Erbsfors på Erbsfors Finmekanik, Patrik Bergholm på Frekab, Eric 

Lundin på Geogen Produktion, Dick Larsson på Hammershus, Emma Kero på KERO, 

Bengt Bolsöy på KirunaWagon, Torgny Andersson på Nordramp, Einar Wallin på 

Polarvagnen och Mats Lif på Techlift.  

2.7 Tillvägagångssätt 
Det finns olika vägar att ta för att samla in information för att i sin tur besvara 

frågeställningen. Exempel på dessa är, enkäter, befintliga dokument, intervjuer och 

observationer. Vilken metod som används för att samla in information beror på vad som 

ger bäst svar på problemformuleringen (Patel & Davidson 2011, s.67). I denna studie 

har vi valt att använda en ostrukturerad muntlig intervju samt strukturerade 

enkätintervjuer via e-post. 

2.7.1 Ostrukturerad intervju 
Vid en ostrukturerad intervju använder forskaren relativt lösa minnesanteckningar som 

hjälp vid genomgången av ett visst antal teman under intervjun. Denna intervjuform 

liknar ett vanligt samtal då intervjuaren ställer en fråga som intervjupersonen får svara 

fritt på (Bryman & Bell 2005, ss.362-3). Då vi i detta examensarbete vill ta fram en 

teoretisk modell anpassat efter de problem som SMF står inför i dagsläget har vi bland 

annat valt att använda en ostrukturerad intervjuform för att erhålla information 

angående vårt syfte med studien. En ostrukturerad intervju har formen låg 

standardisering och låg strukturering (se figur 2) (Olsson & Sörensen 2011, s.133). 

Syftet med vår studie är att undersöka SMF i norra Sveriges inland och ta fram en 

modell som ska hjälpa dem att effektivisera informations- och materialflödet. Då vi har 

låg förkunskap om att praktiskt lösa riktiga logistikproblem, men stor kunskap inom att 

lösa dessa problem teoretiskt, använde vi teorier som utgångspunkt för den 

ostrukturerade intervjun och lät Patrik styra den med sin erfarenhet av verksamheten. 

Vid kvalitativ forskning läggs en betoning på det generella gällande formulering av de 

inledande frågeställningarna och en tyngd på de egna uppfattningarna hos den 

intervjuade personen. Intresset är riktat till den intervjuades ståndpunkter och har som 

mål att få fylliga och djupa svar istället för att spegla forskarens intressen och generera 
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snabba svar som kan kodas, vilket är fallet i en kvantitativ intervju (Bryman & Bell 

2005, s.361). 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ intervjumetod för att vi på ett avslappnat och 

naturligt sätt ville få Patrik att berätta om de problemområden som han personligen 

upplever och tycker är viktiga att belysa i Power Up:s verksamhet (Bryman & Bell 

2005, s.363). Vi ville genom detta undvika att använda oss av egna påståenden och 

riktande frågor i syfte att inte påverka de svar som Patrik gav oss. Det vill säga vi ville 

att svaren skulle komma direkt från Patriks egna tankar och erfarenhet. Genom att vi 

använde oss av lösa minnesanteckningar fick Patrik med egna ord och tankar berätta om 

verksamheten och därigenom fick vi erhålla den information som vi ansåg var av värde 

för vår studie samt för grunden för utformningen av kommande intervjufrågor (se kap. 

2.7.4). 

Intervjuer som form kan användas för att samla information och kunskap om situationen 

som ska undersökas. Det är dessa aspekter som skiljer en intervju från en vanlig 

konversation (Denscombe 2009, s. 231). Vid utformning av intervjufrågor bör forskaren 

först ställa sig inför hur mycket ansvar som ska lämnas till intervjuaren gällande 

frågornas utformning samt dess ordning. Det vill säga, hur frågorna ska struktureras. 

Intervjuer med låg standardisering ger en möjlighet för forskaren att under själva 

intervjun påverka vilka frågor som ska ställas och i vilken ordning. Det ger en frihet att 

anpassa intervjun till varje individ som ska intervjuas. Motsatsen till dessa intervjuer är 

de som har en högre standardisering, vilket innebär att varje intervjuperson ställs inför 

liktydande frågor i samma ordning (Patel 2011, ss.75-6). Om en intervju har en hög 

grad av strukturering menas det att frågorna är utformade på ett sådant sätt att de 

uppfattas på ett likartat sätt av samtliga som intervjuas. Om intervjun har en låg 

strukturering ger det en möjlighet för de intervjuade att fritt tolka frågorna, se figur 2. 

 Hög grad av 

strukturering 

Låg grad av 

strukturering 

 

 

Hög grad av 

standardisering 

– Enkät/intervju med fasta 

svarsalternativ  
 

- Kvantitativ analys av 

intervjusvar 

– Enkät/intervju med 

öppna frågor  
 

- Projektiva metoder. 

 

 

Låg grad av 

standardisering 

– Läkarens upptagning av 

tidigare sjukdomshistoria 

 

– Fokuserade intervjuer 

– Kvalitativ analys av 

intervjusvar 

 

– Journalistiska intervjuer 

Figur 2 Standardisering och strukturering vid intervjuer/enkäter (Olsson & Sörensen, 2011 s.133) 

2.7.2 Intervjutillfället  
Respondenten Patrik Persson har under studiens gång befunnit sig i Storuman. Detta 

gav oss möjligheten att besöka Patrik i Power Up:s fabrik där vi genomförde den 

ostrukturerade intervjun och samtidigt gav oss information i form av en rundtur i 

fabriken och dess lokaler. Den rumsliga utformningen har stor betydelse för intervjun 

och det sociala samspelet. Ett inbjudande rum kan underlätta kommunikationen och det 

är av stor vikt att innan intervjun börjar, öppet ta upp eventuellt störande moment som 

tillexempel mobiltelefoner (Lantz 2007, s.73). Då vi tidigt bokade intervjutillfället med 

Patrik säkerhetsställde vi att intervjun skulle ske avskilt utan störande och avbrytande 
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faktorer. Genom att Patrik var väl förberedd på att vi skulle besöka honom för en 

intervju så var våra förutsättningar mycket goda till att intervjun skulle genomföras i en 

så avslappnad miljö som möjligt, detta för att få ut bästa resultat av intervjun. Eftersom 

Power Up är vår uppdragsgivare inleddes intervjun med att Patrik berättade om 

företaget och gav oss en nulägesanalys. Därefter diskuterade vi ingående vad båda 

parter vill få ut av examensarbetet. Utifrån samtalet kom vi fram till att 

kapitalbindningen var deras största problem och att det var upp till oss författare att 

bestämma hur vi ville angripa problemet.  

Då problemformuleringen i detta examensarbete inte var helt fastställt när vi träffade 

Patrik rådde en öppen intervjuform. Under en sådan form är det intervjupersonen som 

identifierar det fenomen som det ställs frågor om samt bestämmer hur det ska uppfattas 

(Lantz 2007, s.53). Genom denna intervjuform kunde vi få fram de upplevda problemen 

i Power Up:s verksamhet och därmed identifiera ett tydligare problem som vi kunde 

studera närmare.  Frågor uppkommer när gränsen för sammanhanget dras vilket gör att 

en fördjupning och en ökad detaljrikedom i svaren krävs (Lantz 2007, s.53). Utifrån 

denna intervjuform fick vi en grund till frågeställningar som var till hjälp för oss att gå 

vidare med studien.  

2.7.3 Strukturerad enkät 
Vid vår ostrukturerade intervju uppstod frågeställningar som vi ville ha klarhet och 

bredare grund i för att kunna gå vidare med studien. Utifrån detta utformade vi en 

strukturerad enkät och kontaktade tio företag utöver Power Up för att få svar på dessa 

frågor och funderingar som vi skulle basera framtagandet av vår teoretiska modell på.  

Vid en strukturerad enkät har intervjuaren en fastställd frågelista där kontexten ska vara 

densamma för samtliga intervjuer. Målet med vår enkät är att respondenternas svar ska 

kunna sammanställas på ett jämförbart sätt (Bryman & Bell 2005, s.135), detta eftersom 

vi i vår studie vill se om de frågeställningar och problem som vi mött hos Power Up är 

generella problem hos många SMF och inte enbart ett problem hos ett SMF i norra 

Sveriges inland. Med stöd från vår problemformulering och teori har vi format en 

skriven strukturerad enkät med frågor där svaren ska stärka vår studie i form av 

information om hur andra företag arbetar med deras verksamheter idag och kartlägga de 

problem som de möter. Den ostrukturerade intervjun med Patrik Persson kombineras 

med data från strukturerade enkäter där de data vi erhöll från den ostrukturerade 

intervjun är vår utgångspunkt och som skall stärkas med en mer djupgående och bredare 

studium av samma problemområden hos andra SMF. Enkäten skickades ut per e-post 

till tio SMF i norra Sveriges inland. Vi valde att skicka dessa enkäter per e-post 

eftersom vi ville att respektive företag skulle få ta sin tid att besvara frågorna när de 

hade möjlighet till det. Det vi dock saknar med denna typ av intervjumetod är 

möjligheten att be om mer utvecklade svar och möjligheten att ställa eventuella 

följdfrågor (Bryman & Bell 2005, s.163). Dock anser vi att de svar som denna enkät har 

genererat i har varit bra stöd i vår studie, då vi kunnat stärka de problem som vi fann 

under intervjun med Patrik Persson på Power Up.  

2.7.4 Utformning av strukturerad enkät 
Den strukturerade enkäten konstruerades med åtta öppna frågor gällande distribution, 

logistik, lagerhållning, lokalisering, inköp och SCM. Intervjun är strukturerad i 

kategoriform där kategorierna leder in i varandra i naturlig följd utan fasta 

svarsalternativ. 
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Valet av öppna frågor beror på att vi skickade intervjun till tio företag och att 

datainsamlingen från de öppna frågorna då skulle generera i utvecklade svar från 

respondenterna. Vid utformningen av intervjun var vi noga med att ställa frågor som var 

direkt relaterade till undersökningens syfte. Detta för att tydliggöra för respondenten 

vad vi ville ha ut av intervjun (Bryman & Bell 2005, s.364). Vi valde att ställa åtta korta 

frågor i syfte att respondenten skulle kunna ta sig tid att svara på enkäten utan att det 

skulle kännas komplicerat och tidskrävande. Detta var även en åtgärd i syfte att minska 

bortfallet (Bryman & Bell 2005, s.165). 

Layouten på vår strukturerade enkät är luftig med stort utrymme där respondenterna fått 

skriva sina svar, detta i syfte att göra intervju- och svarsprocessen så enkel som möjligt 

för våra respondenter (Olsson & Sörensen 2011, s.151). Intervjun inleddes med enklare 

frågor gällande transport och distribution för att sedan avslutas med frågor gällande 

logistikverktyget SCM. Syftet med intervjun var att undersöka hur andra företag, utöver 

vår uppdragsgivare, arbetar med sin logistik, distribution och de problem de står inför. 

Syftet var även att med utvunnen data, samt med Power Up:s data, kunna dra slutsatser 

om företags strategier och kunskap om olika logistikverktyg som sedan står till grund 

för vårt syfte i denna studie. Nedan följer de frågor som vi skickade till de tio företagen. 

– Anser ni att valet av er lokalisering gynnar er? 

Denna fråga ämnade ge en uppfattning om hur de kontaktade företagen upplever sitt val 

av lokalisering. Det vill säga vi ville här få fram om de upplever att deras val av 

lokalisering bidrar till problem för deras verksamhet eller om de anser att valet av 

lokalisering gynnar deras verksamhet. 

– Vart är era kunder respektive leverantörer lokaliserade? 

Syftet med denna fråga var att få en inblick i hur deras distributionskedja ser ut. Det vill 

säga hur deras olika parter är utspridda i Sverige alternativt Europa. 

– Hur upplever ni avståndet till era kunder? Arbetar ni på något specifikt sätt för att få 

det att bli så effektivt som möjligt? 

Tanken bakom denna fråga är att få en inblick i hur de kontaktade företagen planerar sin 

distribution och produktion för att kunna få en sådan effektiv verksamhet som möjligt. 

Det vill säga hur de arbetar med de avstånd de har till sina kunder respektive 

leverantörer, hur de sköter sin planering om de har en planering. 

– Hur sköter ni er produktion, det vill säga hur planerar ni er produktion? 

Denna fråga krävde vi inget utförligt svar, vi ville bara få en inblick i hur de sköter din 

produktion i form av om de producerar mot kundorder respektive om de producerade i 

förväg för att kunna leverera snabbt till kund. 

– Använder ni lager? Om så är fallet, vilka typer av lager använder ni och vart är dessa 

lager lokaliserade? 

Syftet med denna fråga var att dels få en inblick i hur de använder sig av lager, om de 

har det på någon annan plats än vid sin produktion och vilken typ av lager. Detta för att 

leda in på ”kapitalbindning”, då lager binder kapital. 

– Hur ser ni på kapitalbindning, anser ni att ni binder kapital i er verksamhet?  
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Tanken bakom denna fråga var att se om företagen anser att de binder kapital i sin 

verksamhet.  

 

– Om ni anser att ni binder kapital, hur arbetar ni för att reducera mängden av detta? 

Syftet med denna följdfråga var att se om de har någon planering över hur de kan 

frigöra det bundna kapitalet. Det vill säga om de använder sig av olika logistiska 

verktyg för att effektivisera och förbättra sin verksamhet. 

– Arbetar ni med några logistiska verktyg i er verksamhet, som Supply Chain 

Management, Just-In-Time eller nyckeltal. Om ja, hur anser ni detta påverka ert 

dagliga arbete. 

Den avslutande frågans syfte var att se om de har kännedom om olika logistiska verktyg 

och om de använder dessa typer av hjälpmedel i dagsläget.  

2.7.5 Observation 
Det finns olika typer av observationer, de som kan genomföras är direkt, indirekt och 

deltagande men även strukturerad och ostrukturerad. Vid mötet med Power Up i 

fabriken i Storuman gjorde vi en genomgående observation av fabriken och dess 

lagerhållning. Vi fick även information om hur lagren hanteras. Detta blev således en 

ostrukturerad direkt observation vilket innebär att vi har studerat tillverkningen och 

lagret hos vår uppdragsgivare. Det gav oss ett inifrånperspektiv då vi fick iaktta och 

förstå företeelserna i företagets och dess tillverknings naturliga miljö. Vi anser att detta 

gav oss mer information än vid en indirekt observation, vilket innebär att forskaren 

observerar genom att avläsa ett mätvärde på ett instrument (Olsson & Sörensen 2011, 

s.139). En ostrukturerad observation innebär att observationen görs i utifrån studiens 

syfte för att inhämta så mycket information som möjligt inom ett visst område. Dock 

har vi i beaktning att vår individuella kompetens kan påverka det vi har observerat 

eftersom förmågan att observera, komma ihåg, samt att den enskilde forskarens 

engagemang varierar vilket i sin tur påverkar observationsdatan (Denscombe 2009, 

s.272). 

Att samla in information genom observationer är mest användbart när områden inom 

beteende och skeenden i naturliga situationer ska studeras. Observationer används 

främst med explorativa undersökningar. Det vill säga när den kunskap som forskaren 

erhåller vi observationen lägger grunden för vidare studier med andra tekniker för att 

samla in ytterligare information (Patel & Davidson 2011, s.91). Utifrån den inblick vi 

fick från vår observation rörande småföretagande i inlandet samt den problembakgrund 

och vår teoretiska kunskap vi har gav det oss en studiegrund till ett outforskat 

forskningsområde. Då de teorier som vi har som grund är riktade till större företag och 

inte utgår från de problem småföretag möter. 

2.7.6 Resultat från observation 
Under observationen som gjordes i samband med den ostrukturerade intervjun vid mötet 

med Patrik Persson hos Power Up i Storuman så såg vi att fabriken var rymlig och 

uppfyllde sitt syfte i förhållande till företagets verksamhet och produktionsområde. 

Råmaterial- lagret och förråd höll dock höga nivåer av råvaror vilket vi fick förklarat är 

bland det största problemet som företaget står inför i dagsläget, det vill säga den höga 

kapitalbindingen i lagret. Patrik illustrerade och förklarade hur tillverkningsprocessen 

av smörjmedels- produkterna går till. Vi fick även förklarat för oss att Patrik är den enda 
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som sköter tillverkning och administration i företaget (Persson, P. Personlig 

Kommunikation, 19 januari 2012). 

2.8 Access 
För att nå studiens mål är access en viktig del, vilket Bryman & Bell (Bryman & Bell 

2005, s.336) beskriver som ett avgörande steg för att få svar på studiens frågeställning 

och syfte. Accessen hos Patrik Persson har varit mycket hög då han har ett genuint 

intresse för studien och det resultat samt lösning som den kommer att generera i. Han 

har avsatt arbetstid för att träffa och visa oss produktionen samt ge oss insikt i hur 

verksamheten går till. Patrik har även bidragit med relevant företagsinformation som har 

varit nödvändig för att utforma studien. Då vi använt oss av en ostrukturerad intervju 

har det inte skett något bortfall eftersom vi enbart har haft en respondent, Patrik 

Persson.  

Accessen hos de tio andra företagen har även varit god då de besvarade frågorna i vår 

intervju i den mån de hade kunskaper inom. Eftersom företagen inte hade kunskaper 

inom vissa områden av våra frågor så gav det oss ett bortfall. Detta bortfall är dock 

något som inte har påverkat vår studie i negativ riktning då även det gav oss värdefull 

information för vår analys. 

2.8.1 Bortfall 
Det bortfall som denna studie har genererat i är i form av uteblivna svar i 

frågeformulären till de tio producerande företagen. Vi ställde frågor angående Supply 

Chain Management där två av tio kontaktade företag enbart hade hört talas om detta 

logistiska verktyg men inte hade någon erfarenhet eller kommentar om verktyget. Vi 

hade önskat att företagen hade haft kunskap om detta verktyg, dock tolkar vi detta som 

en kunskapsbrist gällande logistiska verktyg vilket även är en kontenta som har varit 

värdefull för vår studie och dess resultat och utformningen av vår teoretiska modell som 

är anpassad till SMF med små resurser. Att skicka ut dessa frågor via e-post kan även ha 

begränsat vår access i form av att vi författare inte har kunnat vara närvarande och ställa 

direkta följdfrågor eller specificera de frågor som vi ställde i vår strukturerade enkät. 

Dock anser vi att de svar som den strukturerade enkäten genererade i har varit till fullo 

för att uppfylla syftet med denna intervju och vår studie.  

2.9 Databearbetning 
Innan det egentliga analysarbetet påbörjas måste forskaren inneha en form av data som 

passar analysen och som i sin tur är nödvändig för att forskaren ska ha möjlighet att 

besvara frågeställningen. I denna studie består insamlad data av observation, intervju 

och enkäter. 

Det första steget i databearbetningen är att reducera datamängden till det som skall 

användas i den fortsatta analysen. Allt är inte relevant för analys och i ett första led 

reduceras sådant bort som inte är relevant för att besvara frågeställningen, detta för att 

förenkla och samla in de data som är viktigast för studien. Forskarna måste i denna fas 

bestämma vilken data som är viktig att behålla för den fortsatta analysen (Lantz 2007, 

ss.107-8). 

För att olika forskningsresultat ska vara möjliga att förstå och användas måste 

bearbetning av data struktureras och sammanställas. Det innebär att det insamlade 

materialet, som i detta fall är intervjuer, enkäter och observationer ska redovisas i text 

(Olsson & Sörensen 2011, s.158). Den ostrukturerade intervjun som vi hade med Patrik 
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Persson skrev vi ned i största möjliga mån i syfte att minska missuppfattningar och 

förlora intervjuns innehåll (Olsson & Sörensen 2011, s.160). Vid samtliga intervjuer 

utformade som enkäter har vi använt oss av öppna frågor. Under den ostrukturerade 

intervjun innebär det att vi möjligtvis inte har skrivit ned allt som har diskuterats, 

förvrängt svaren eller feltolkat den intervjuades åsikter (Bryman 2011, s.205), vilket är 

något vi har haft i beaktning då vi under intervjutillfället tagit enskilda anteckningar 

som vi sedan sammanfört. Vid den strukturerade enkäten som skickades ut via e-post 

har detta dock inte varit ett problem då de intervjuade på egen hand har skrivit sina svar. 

Problem som kan uppstå vid insamlandet av data är triangulering. Med det menas att 

vid insamling av data kan forskaren använda sig av flera olika insamlingsmetoder 

såsom intervjuer och kommunikation via e-post. Informationen som samlas in från 

dessa källor vägs samman i analysen för att ge en så bred bild som möjligt av det 

studerade problemet. Utfallet av de olika metoder som används vid datainsamlingen kan 

peka åt olika håll och alla utfall kan vara lika intressanta för studien. Om respondenten 

vid ett tillfälle uttrycker sig på ett sätt och vid ett annat tillfälle uttrycker sig på ett annat 

sätt så kan detta vara ett underlag för en bredare och rikare tolkning. Skillnader och 

variation i datainsamlingen är sådant som berikar den kvalitativa studien (Patel & 

Davidsson 2011, s.107). Eftersom vi har en bred datainsamling från vår uppdragsgivare 

Power Up i form av observation, muntlig och skriven intervju samt tryckt information 

så ger detta oss en bred tolkning av vårt studerade område.  

2.10 Sanningskriterier 
Vi har genomfört vår studie hos Power Up med fokus på de problemområden som vi 

identifierat tillsammans med Patrik Persson. I syfte att göra studien generaliserbar till 

andra liknande fall har vi undersökt samma problemområden hos tio andra SMF i norra 

Sveriges inland. Bryman & Bell anser att målet för de som arbetar med fallstudier är att 

genomföra ett ingående studium av ett enda fall och utifrån det göra en teoretisk analys 

(Bryman & Bell 2005, s.74). Detta kan kopplas till vår studie i den form att vi utifrån 

vår uppdragsgivare har funnit problem som vi stärkt med data från andra företag och 

sammanlänkat det till teori för att sedan ta fram en ny och anpassad teoretisk modell för 

SMF i norra Sveriges inland.  

Begreppen validitet och reliabilitet har olika innebörd i kvalitativ- och kvantitativ 

forskning. I en kvantitativ studie betecknas validiteten av att rätt företeelse studeras, 

vilket stärks med god teoriunderbyggnad och noggrannhet vid mätningen. I kvalitativa 

studier är ambitionen att upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av 

företeelserna samt att beskriva uppfattningar. Genom att studera Power Up har vi tolkat 

och upptäckt problem som baseras på våra egna kunskaper inom lager, logistik och 

logistiska verktyg. Validiteten i en kvalitativ studie berör hela forskningsprocessen, 

vilket innebär att validiteten inte enbart är relaterad till datainsamlingen utan även till 

hur den erhållna informationen verkligen tillför kunskap om det studerade området. Då 

vi har använt oss av intervjuer, enkäter och observation för datainsamlingen så har vi 

kunnat styra frågorna så att de ska generera så mycket kunskap som möjligt till vårt val 

att studerat område. Dock kan det diskuteras att vi kunde fått mer ingående svar av de 

tio andra företagen vi kontaktat om vi besökt dem eller genomfört telefonintervjuer. 

Detta är något vi har i åtanke när vi analyserar våra svar. Men vi anser dock att vi fått 

den information vi behövde för att stärka vår hypotes. 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie skiljer sig även den från en kvantitativ studie. Ett 

exempel på detta är om en person intervjuas flera gånger och får samma frågor så 

kommer det att generera i olika svar. I en kvantitativ studie är detta ett tecken på låg 
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reliabilitet, men i en kvalitativ studie är det istället ett tecken på hög reliabilitet (Patel 

2011, ss.105-7). Vi har i denna studie haft en ostrukturerad intervju, strukturerade 

enkäter samt kompletterande kommunikation via e-post med vår uppdragsgivare. Vi 

anser att detta har stärkt vår studie och genererat i hög reliabilitet då vi vid varje 

intervjutillfälle har fått mer detaljerad och mer fördjupad information om vårt studerade 

område. Tio företag har vi kontaktat via e-post med bifogad strukturerad intervju. De 

data vi har fått fram via intervjun anser vi har genererat i hög reliabilitet eftersom vi har 

formulerat frågorna utefter syftet med vår studie.  

Samtyckeskrav innebär att det inte föreligger några dolda avsikter med studien och att 

alla som medverkar i studien ska ha rätt att få fullständig information om 

forskningsprocessen (Bryman & Bell 2011, s.564). Även om vi tillsammans med vår 

uppdragsgivare kom fram till vilket område vi skulle fördjupa oss inom, var vi tydliga 

med att förklara hur examensarbetet ska publiceras. Genom det sattes ett ramverk upp 

för vilken information som är tillåtet att publiceras i arbetet (Lantz 2007, s.57). Detta 

resulterade i att Patrik kunde svara på frågor och berätta ingående om företaget utan att 

hålla tillbaka med information som var betydelsefull för vår studie. Vid oklarheter har 

vi kontaktat Patrik som är huvudansvarig kontaktperson på vår uppdragsgivare. Detta 

har gett oss möjlighet att komplettera och ändra eventuella missuppfattningar i 

informationen. Att ge respondenter möjlighet att läsa igenom sina svar en andra gång 

genererar i en högre garanti på att svaren är korrekta. Sanningsenlig information bidrar 

till en mer trovärdig analys (Denscombe 2009, s.266). Dock bör det tilläggas att helt 

sanningsenhetliga svar är svårt att erhålla i kvalitativa intervjuer. Svaren från 

respondenten kan ha varit subjektiva, som innebär att svaren enligt honom själv är 

sanningsenhetliga (Bryman & Bell, 2011 s.318), vilket är något som vi har varit 

medvetna om under intervjutillfällena. 
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3. Teori 
Detta kapitel innefattar de teorier vi anser är relevanta för den analys som skall utföras i denna 
studie. Den teoretiska referensramen ligger även till grund för den teoretiska modell som vi ska 

ta fram. 

3.1 Vad är logistik? 
Då denna studie grundar sig i att effektivisera logistiska flöden så vill vi härmed 

förklara logistikens innebörd. Ordet logistik har olika innebörd för alla människor. 

Logistik kan för vissa betyda distribution och transport, men för andra kan det betyda 

inköp, uppackning och materialplanering. De flesta associerar logistik med en lastbil 

som fraktar gods från en plats till en annan (Segerstedt 2009, s.99). Det förekommer 

flera definitioner för just begreppet ”logistik”. Den mest traditionella definitionen riktar 

sin förklaring till att göra saker rätt i alla avseenden. Med andra ord, logistik innebär 

samtliga aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, 

i rätt skick, på rätt plats vid rätt tidpunkt, hos rätt kund och till rätt kostnad (Lumsden 

2006, ss.22-3). Logistikens huvudmål är att ge kunden hög leveransservice till en låg 

kostnad, eftersom ökad leveransservice leder till att företag blir mer konkurrenskraftiga 

på marknaden som i sin tur ger möjlighet till att generera fler kunder och ökade intäkter 

(Oskarsson et al 2003, ss.204-5). Logistik som ämne är idag ett ungt och expansivt 

område som fortfarande är under utveckling (Lumsden 2006, s.22). 

3.1.1 Distributionslogistik 
Distributionslogistik är den del av företaget som tar hand om distribution av gods ut 

från den egna verksamheten till företagets kunder, samt informationsflödet mellan 

företaget och kunden. Med andra ord är distributionens roll att fungera som en 

informationslänk mellan stora och små företag, producenter och industrier (Angheluta 

& Ungureanu 2011, s.42). På grund av att SMF i norra Sveriges inland har långa 

avstånd till kunder kan det vara användbart att använda sig av verktyg som har 

utvecklats hos stora företag. Dessa verktyg förklaras i följande text. 

De traditionella nätverken för distribution av gods och varor är i stor utsträckning 

uppbyggda av direkta transporter mellan producerande och konsumerande enheter. 

Denna typ av transportnätverk resulterar i ett stort antal transportrelationer och det i sin 

tur medför att transportenheterna utnyttjas illa och ger en låg frekvens i transporterna 

om volymerna är små.  En effekt av det är att antalet transporter reduceras (Lumsden 

2006, s.615). Eftersom det har blivit viktigare för företag att hålla hög kundservice för 

att tillgodose kundernas behov har många företag ställt om produktionen till 

kundorderstyrd. Genom att företagen använder sig av verktyget Just-In-Time, (JIT), 

måste de använda sig av frekventa transporter med små partier, med andra ord, 

transportresurserna utnyttjas inte till fullo. Det vill säga, vid kundorderstyrd produktion 

är det svårt att nå hög fyllnadsgrad i transportenheterna vid frekventa transporter. 

Lumsden menar att för att ett företag ska klara av dagens konkurrensutsatta miljö är det 

av stor vikt att de säkerhetsställer frekventa leveranser av gods till kunden för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. Han anser även att en lösning på detta problem är att 

optimera transporterna utifrån etablerade nätverk med anslutande rutter och utifrån det 

använda samlastning av så mycket gods som möjligt (Lumsden 2006, s.615). Dock bör 

det nämnas att en studie som genomförts i Pajala visar att många företag har kontrakt 

med särskilda transportföretag och har förhandlat fram ett lägre och kundanpassat pris 

på transporterna. Detta är något som förhindrar företagen till att samdistribuera med 

andra företag och transportmöjligheter eftersom det kan vara svårt att få flera företag 
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nöjda genom att enbart använda ett transportmedel (Hageback & Segerstedt 2002, 

s.159). 

En annan lösning på problemet är att använda sig av tredjepartslogistik (TPL). TPL 

skapades i en tid när kundernas krav på kortare ledtider ökade. Detta i samband med 

globaliseringen som genererar hårdare krav på högre flexibilitet kring transport och 

distribution (Wolf & Seuring 2010, s.86). Tredjepartslogistikföretag kan i många fall 

utföra transporter och andra logistiska tjänster till en lägre kostnad än om ett företag 

skulle hantera dessa aktiviteter i egen regi (Oskarsson et al 2006, s.98). En anledning till 

att företag väljer att använda tredjepartslogistik är på grund av att det är ett sätt för 

företaget att spara pengar och ger dem möjlighet att fokusera på kärnverksamheten (Cui 

et al 2009, s.44). Något som har blivit allt mer vanligt är att transport och 

logistiktjänster outsourcas till tredjepartlogistikföretag med anledning av att de har 

kunskaper, resurser och stort inflytande på marknaden (Wolf & Seuring 2010, s.84). 

 

En distributionsstruktur består av ett nätverk av producerande och konsumerande 

enheter och en transportrelation som sammanbinder dessa. Distributionsstrukturen avser 

hur distributionsnätverket ser ut i form av lokalisering av lager där målet med 

distributionsnätverket är att produkterna ska nå kunden på ett effektivt sätt (Olhager, J. 

2000, s.302). Strukturen på distributionsnätverket är beroende av olika faktorer: 

 

- Produktion mot lager eller kundorder 

- Produktegenskaper 

- Marknadens storlek och geografiska utbredning 

- Efterfrågevariation 

- Kunders krav på korta ledtider och grad av kundanpassning (Olhager, J. 2000, s.304). 

Beroende på dessa faktorer väljer företag den distributionsstrategi som är mest lämpad 

efter deras behov och som passar dem i ett kostnads- och konkurrensperspektiv. För 

planering och styrning av distribution av material till kund finns det två principiella 

alternativ, decentraliserad och centraliserad styrning (Olhager, J. 2000, s.305). Vid 

centraliserad styrning används ett eller ett fåtal centralt belägna lager och det som styr 

placeringen av detta är kundernas krav på leveranstid. Föredelarna med centraliserad 

styrning är att kontrollen av det fysiska flödet blir enklare då den förvaltas i ett 

centrallager som genererar skalfördelar. Materialflödet blir större i lagerpunkterna vilket 

gör det lättare att erhålla en högre servicenivå (Oskarsson et al 2006, s.71). Vid 

decentraliserad styrning sker lagerstyrningen lokalt och flera lagernivåer används. 

Fördelarna med detta är att närheten till kunden ökar och ledtiderna kortas ned (Olhager 

J. 2000, s.305).  

Distributionskostnaderna tar upp en större del av en produkts totalkostnad och denna 

kostnad kan justeras genom att expandera producerande volym i syfte att uppnå 

skalekonomi, med andra ord, lägre styckkostnader. Som ett resultat av den större 

tillverkningsvolymen krävs större marknader och högre distributionskostnader. 

Industrin omformar således sina produktionskostnader till distributionskostnader, dock 

endast så länge det genererar i en total lönsamhet. För att hålla ett jämnt flöde ut på 

marknaden bör det producerande företaget producera varan där det är mest fördelaktigt 

vilket kan vara där resurser, kompetens, råvaror eller marknaden finns (Pewe 2002, 

s.67). Det bör dock nämnas att genom en ökad marknad och en större geografisk spridd 

distribution kan det vara svårt att få ett effektivt flöde (Lumsden 2006, s.43). När ett 

företag har valt att vara lokaliserade i avsides belägna regioner stiger 
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distributionskostnadens ökande andel avsevärt (Lumsden 2006, s.44). Det som bidrar 

till dessa ökande kostnaderna är de långa distanserna på grund av att lastbilarna många 

gånger måste köra med halvfulla, eller tomma, laster till eller från platsen (Hageback & 

Segerstedt 2002, s.153). Detta är något som företag bör ha med i planeringen för 

utformningen av sin distributionsplanering. För att lyckas ta fram den bästa planen som 

är mest lämpad för sin verksamhet är det viktigt att företaget har fungerande 

beskrivningar av olika transportlösningar och en fungerande uppsättning av parametrar 

för att ha en möjlighet att utvärdera dem. Genom att kapitalbindningen har fått ökad 

betydelse i logistiska sammanhang är det vanligt att mått på transporten av typen 

transporterat kapitalvärde i relation till tid är av intresse. Ett mått kallat, transporterat 

kapital är används för att få en uppskattning av kapitalbindningen samt 

förflyttningskostnaden. Kapitalbindningstid = resurstid = [kr] * [tim] = [krtim]  

(Lumsden 2006, ss.47-8). 

Totalkostnaden för distributionen är en kombination av lagringskostnad och 

distributionen och är beroende av hur många lagringspunkter ett företag använder sig 

av. Kostnadsminimum nås genom att använda sig av en trade-off funktionen mellan 

lagringskostnaden och distributionskostnaden (Lumsden 2006, s.671). Det vill säga 

färre lagringspunkter resulterar i lägre lagringskostnader men högre transportkostnader 

och vise versa.  

 

 

3.1.2 Val av transportmedel 
Valet av transportmedel påverkar fraktkostnaden, en kostnad som är större för flygfrakt 

än för bil-, tåg- och sjöfrakt. För att förflytta en vara på mest kostnadseffektivt sätt så 

används ofta en kombination av olika transportsätt. Miljöutsläpp en viktig aspekt att ha i 

beaktning och vid kostnadseffektivt transportupplägg kommer miljöaspekterna ofta som 

en bonus eftersom kostnadseffektiv transport även är det mest miljövänliga alternativet 

(Pewe 2002, s.118). Godstransportarbetets volym och dess fördelning på transportslag 

spelar en avgörande roll för utvecklingen av infrastrukturens kapacitet och de 

miljökonsekvenser trafiken för med sig (Lumsden 2006, s.51). 

Det är tre transportsätt som dominerar i Sverige, väg- transporter (71 %), järnväg (13 %) 

och sjöfart (8 %). Resterande procent består av flygtransporter och övriga 

transportmedel (Vikman 2010, s.9). Efter andra världskriget utvecklades 

Transportkostnad 

Lagringskostnad 

Totalkostnad 

Antal Lagerpunkter 

Kostnad 

Figur 3 Trade-off Lager- och transportkostnad (Lumsden, 2006 s.607) 
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landsvägstransporterna vilket till stor del berodde på industrins krav på snabba och 

flexibla transportlösningar samt på dåvarande SJ:s bristande förmåga att introducera och 

godta nya transportlösningar (Pewe 2002, s.128), en handling som vi fortfarande ser 

effekter av i Sveriges järnvägsnät. Järnvägsnätet och logistiknaven är mer utvecklade i 

södra Sverige samt längst östra kusten än i norra Sveriges inland, vilket påverkar 

transportmöjligheterna i form av att lastbilstransporter är det mest lönsamma och 

smidigaste transportalternativet för företag i norra Sverige (Järnväg 2012; Hultén 2009, 

s.8).  

Majoriteten av transporterna sker med lastbil där sträckorna ofta är korta produkterna 

kräver relativt snabb leverans. Lastbilstransporter är mer vanligt i Sverige på grund av 

att lastbilstransporten kan bruka ca 400 000 km väg, medan järnvägen kan bruka ca 12 

000 km väg. Lastbilar har möjlighet att transportera dörr- till dörr på ett relativt effektivt 

och snabbt sätt vilket resulterar i att det är ett flexibelt och snabbt sätt att frakta gods på 

(Pewe 2002, s.125). 

Valet av transportsätt för gods påverkas av flera olika faktorer. Det kan handla om 

befintlig transportinfrastruktur med bland annat vägar, spår och tillgänglighet till 

flygplatser och hav. Typ av gods som ska fraktas, vikt på godset, längden på 

transportsträckan samt kapitalbindning för förflyttning av gods påverkar också valet av 

transportsätt. Priser på energi och miljöpåverkan är även förutsättningar som påverkar. 

En anledning till detta är bland annat att fraktpriser har blivit lägre (Hummels, D. 2007, 

s.131), något som numera regleras med effektiva godstransporter och miljöregler som 

till viss grad begränsar transporterna och dess utsläpp. 

Att välja rätt transportmedel i förhållande till företagets lokalisering, dess marknad och 

leverantörer är således en viktig aspekt att ha i beaktning. Antingen placeras en 

verksamhet i ett logistiknav som är relativt centraliserat i förhållande till dess yttre 

faktorer men i detta fall med SMF i norra Sveriges inland så har företagen begränsade 

tranportresurser och måste anpassa verksamheten efter de förhållanden som råder 

gällande distribution. 

Se sammanställning av fördelar, nackdelar samt användningsområde för 

transportmedlen i figur 4. 
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Transportmedel Fördelar Nackdelar När transportmedlet 

används 

 

 

 

Bil 

Hög flexibilitet med dörr- 
till – dörr leverans. Snabb 

leverans och 400 000 km 

väg att transporteras på. 

Kostnadseffektivaste 
transportmedlet (Pewe 

2002, s.125). 

Hög miljöpåverkan och högt 
vägslitage. 

Vid transport av varor som 
kräver snabb leverans. 

Används främst vid 

transport på korta sträckor 

och dörr-till-dörr 
leveranser. Fraktar alla 

typer av gods (Pewe 2002, 

s.125). 

 

 

 

Sjö 

Stor lastkapacitet och fria 
färdvägar som leder till 

lägre transportkostnader per 

ton/km. 

Långa transporttider och det 
transporterade godset kräver 

omlastning för att komma till 

slutkund. Höga 

hanteringskostnader i form av 
omlastningscentraler (Pewe 

2002, s.126) 

Vid frakt av stora gods med 
lång hållbarhet på långa 

sträckor, i kombination 

med andra transportmedel. 

 

 

 

Järnväg 

Miljövänligt alternativ i 
förhållande till andra 

transportmedel med tanke 

på låg energiförbrukning, 

stor lastkapacitet och lågt 
vägunderhåll (Pewe 2002, 

s.128) 

Låg flexibilitet och långa 
transporttider kräver stora 

flöden för lönsamhet. Godset 

kräver omlastning (Pewe 2002, 

s.184). 12 000 km järnväg som 
är mest utbrett i nord- sydlig 

riktning i Sverige (Trafikverket 

2011). 

Fraktar stora, tunga gods 
med lång hållbarhet, 

exempelvis naturmaterial, 

som transporteras långa 

sträckor (Pewe 2002, 
s.128). 

 

 

Flyg 

Snabbt transportsätt på 

framförallt långa sträckor 

(Pewe 2002, s.261) 

Hög miljöpåverkan och låg 

lastkapacitet. Hög fraktkostnad 

(Pewe 2002, s.261) 

Fraktar gods som kräver 

snabb leverans på långa 

sträckor (Pewe 2002, 

s.261) 

Figur 4 Sammanställning av transportsätt 

3.1.3 Lagerlokalisering 
Lokaliseringen av antalet lagerpunkter har syftet att den begärda graden av 

leveransservice ska uppfyllas till lägsta totala distributionskostnad. Om kravet på 

leveransservice är högt bör lagerpunkterna lokaliseras så nära kunderna som möjligt, 

och om produkterna behöver vidareförädling bör de ligga nära produktionsenheterna 

(Abrahamsson 1992, s.63). Petroni Alberto genomförde en undersökning av vilka 

faktorer som är viktiga för en Lagerlokalisering, och kom fram till följande:  

 

“In the traditional approach, the problem of locating warehousing facilities has been 

mainly concerned with the determination of the optimal number, size and geographic 

configuration of those facilities in such a way as to minimize the total cost associated 

with supply-chain operations (e.g material acquisition, transportation, storage) while 

satisfying customer demand requirements” (Petroni 2000, s.275). 
 

Dagens företag strävar efter en reducering av logistikkostnaderna och en hög 

leveranservicenivå. Kunderna vill ha sina produkter vid rätt tid och i rätt mängd. För att 

nå dessa mål måste företag ha en just- in-time syn på logistiksystemet, det vill säga att 

de tillverkar mot order. Enligt Petroni är den mest effektiva metoden för att identifiera 

om ett lager behövs vid en särskild geografisk plats är att använda sig av en modell som 

beaktar 35 olika faktorer för lagerlokalisering. Petroni har tagit fram dessa faktorer med 

hjälp av olika företag där de tillsammans listat de faktorer som var viktiga för dem vid 

valet av lagerlokalisering, se figur 5. 
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Figur 5 Lagerlokalisering (Petroni 2000, s.279) 

Kostnader är en av de primära frågorna vid lokaliseringsbeslut där företag måste ta 

hänsyn till bland annat transportkostnader, kostnader för lokaler och investeringar i 

maskiner (Petroni 2000, s.278). Livskvalité innebär att företaget har klimat och 

levnadsstandard i beaktning vid valet av lagerlokalisering (Petroni 2000, s.289). Lokal 

känslighet, såsom arbetsmiljö och skatter är viktiga att ha i beaktning för att 

lagerlokaliseringen ska vara gynnsam. Samarbete med andra företag och resurser är 

även av stor vikt (Petroni 2000, s.279). Miljöaspekter har blivit allt mer viktigt för 

lagerlokaliseringen i form av olika miljöbestämmelser angående miljöfarligt utsläpp etc. 

Tid till kunderna innebär kapaciteten företaget har att leverera rätt order vid rätt 

tidpunkt. En funktion som är kopplad till transportmöjligheter och tiden till kunder och 

leverantörer. Flexibilitet innebär kapaciteten att kunna arrangera brådskande leveranser 

vid behov och möjligheten att vara flexibel och möta kundens behov vid alla tillfällen. 

Vid integrering med kunder bör den idealiska lagerlokaliseringen vara på en plats där 

företaget kan främja integreringen av logistikprocesser underlätta möjligheten av 

personliga kontakter. Detta i syfte att öka samordning som i sin tur kan leda till 

minskning av ledtider och kostnader (Petroni 2000, s.280). 

 

Alla företag väljer dock att inte använda sig av centrallager utan förlitar sig istället på 

att distributionen ska fungera enligt företagens krav, vilket i sin tur medför höga krav på 

distributionen. Detta har vi haft i beaktning vid utformandet av vår strukturerade enkät 

och vid utformningen av vår teoretiska modell. 

3.2 Supply Chain Management 
Ett av de mest betydelsefulla paradigmskiftena i modern företagsledning är att enskilda 

företag inte längre konkurrerar som enskilda enheter, utan som försörjningskedjor 

(Lambert & Cooper, 2000). Genom detta nya synsätt på affärsverksamheten är det av 

största vikt att företag planerar hur de ska hantera sina processer och hur de i sin tur ska 

integreras för att erhålla så kraftig konkurrenskraft som möjligt. Begreppet Supply 

Chain Management (SCM) bygger på det logistiska ramverket. Skillnaden mellan 

Supply Chain (SC) och logistik är att logistik framförallt innefattar hantering av 

material- och informationsflöden i leveranskedjan, medan SC innefattar logistiken 

utanför företaget, alltså dess kunder och leverantörer (Lambert & Cooper, 2000). Då 

management är handlingsinriktat går det att säga att Supply Chain Management är 

Lagerlokaliseringsbeslut 

Kostnader Livskvalité Miljöaspekter Lokal 

känslighet 
Tid till 

kunderna 

Leveranser, 

flexibilitet och 

precision  
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Närhet till 

avfall 
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Kriminalitet 

Trafik 
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handlingsinriktad logistik och gäller på alla nivåer i ett företag (Lindh 2004, s.71). 

Genom att bryta ner bokstäverna som utgör SCM definierar vi begreppet ytterligare: 

 

Supply Chain: produktion- och distributionsnät. Management: gynnsamma villkor för 

integritet, processoptimering, operativ effektivitet, kontinuerlig förbättring och hållbar 

konkurrenskraftig kapacitet (Kuei et al, 2011). Chen et al. förklarar innebörden och 

målet med SCM som: 

 

”Supply chain management is a set of approaches utilized to efficiently integrate 

suppliers, manufactures, warehouses and stores, so that merchandise is produced and 

distributed at the right quantities, to the right locations, and at the right time, in order 

to minimize system wide costs while satisfying service level requirements”(Chen et al, 

2000). 

 

Det gäller för företag att anpassa deras affärsidé till de förändringar som äger rum, 

vilket bör ske både genom adaption och attraktion. Ett företags ’supply side’ skapar 

affärsmodell-företag och rationella innovationer, medan ’demand side’ fokuserar på 

emotionella innovationer. Genom att sammankoppla ”supply-” och ’demand side’ så 

uppfylls kundens önskningar samtidigt som kunden blir försörjd på ett effektivt sätt, ett 

sätt som även gynnar företaget. Kundens krav kommer dock att förändras i samband 

med förändringarna. Kunderna kommer konstant att kräva mer, vilket företaget måste 

anpassa sig efter. Detta för att få kunderna att skapa en relation med företaget och 

genom det hindra dem från att söka sig till andra företag (Lindh 2004, s.72). Det är 

företagets ledare som har som uppgift att se till att företaget förändrar strategi utefter de 

förändrade kraven kunderna får i följd av utvecklingen.  

 

Som ett resultat av globaliseringen och den hårda konkurrens den har bidragit med har 

företag börjat använda SCM för att förbättra deras interna och externa processer för bli 

starkare på marknaden och möta kundernas krav (Kremser, 2003). SCM är inte endast 

ett verktyg som används på en nationell nivå utan används även för att designa företags 

försörjningskedjor för att de ska kunna överskrida internationella gränser och möta de 

utmaningar som globaliseringen för med sig (Meixell & Gargeya, 2005). Kuei et al 

anser att det finns tre viktiga kvalitetsmetoder som är relaterade till resultatet av 

implementeringen av SCM. Dessa tre är; processhantering, strategisk planering, 

information och analys. Processhanteringen är relaterat till den globala prestandan i 

form av volym, flexibilitet och leveransprecision. Kuei et al påpekar även vikten av att 

förbättra den växande kapaciteten längst affärsprocessen för att kunna bygga en 

kvalitetsdriven Supply Chain (SC) (Kuei et al, 2011). 

 

Mentzer et al. anser att SCM filosofin har tre tydliga karaktärsdrag: 

 

- Ett system att se SC som en helhet och hantera det totala flödet av inventering av gods 

från leverantören till den ultimata kunden. 

- En strategisk orientering mot samarbeten för att synkronisera och konvergera operativa 

och strategiska helheter i en samlad helhet. 

- Kundfokus för att skapa en unik och individualiserad källa av kundvärde som i sin tur 

leder till kundnöjdhet (Lyson & Farrington 2006, s.95). 

 

Att implementera SCM är inte helt enkelt. Hur stor framgång företag får genom att 

hantera sin SC beror till största del på hur stor förmåga cheferna har att integrera och 
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samordna företags aktiviteter i SC (Acar et al, 2010). Ett av de mest kritiska besluten 

vid en implementering av SMC är att utvärdera var företaget ska vara lokaliserat för att 

erhålla en så effektiv SC som möjligt. Det finns två grundläggande strategier för att 

lokalisera tillverkningsverksamheten; placera den i ett centrerat och optimalt läge och 

serva världsmarknaden från den platsen, eller placera den i ett decentraliserat läge i en 

region som ligger närmre stora marknader där de möjligen har billigare arbetskraft. Om 

de externa effekterna hos de olika lägena som ett företag väljer mellan inte har en stor 

betydelse är det av större vikt att väga in tranportmöjligheterna. Platsen ska ha 

möjlighet att tillgodose företagets behov av transport kvantiteter och ge tillgång till mest 

lämpat transportsätt. Om detta inte finns på platsen kommer det resultera i att företaget 

drabbas av merkostnader för deras logistiska beslut oavsett hur väl fungerande deras 

SCM är (Bogataj et al, 2011).  

 

Något som även påverkar hur väl ett företag lyckas med sin implementering av SCM är 

huruvida fyra huvudaktiviteter är integrerade. Dessa fyra aktiviteter är; organisationens 

struktur, IT, strategiska allianser och HR. Om dessa inte är integrerade med varandra så 

kan de bli hinder för företaget istället för hjälpmedel (Lyson & Farrington 2006, s.97). 

Vad som menas med dessa fyra aktiviteter är dels hur väl företagets olika delar är 

organiserade och om de tillåter SCM som en strategi för förbättringar samt hur de valt 

sina externa partner som de arbetar med. Samt hur de kan ha en övergripande koll på 

dessa parter och sitt egna företag med hjälp av ett väl fungerande IT-system men även 

hur arbetsbeskrivningarna är designade för att veta att rätt person är på rätt plats (Lyson 

& Farrington 2006, s.98). 

 

När ett företag har implementerat SCM kommer arbetet som är relaterat till det bland 

annat innebära: 

 

- Avvägning av graden av samarbete med kunder och leverantörer beroende på hur 

strategiskt viktig partnern är. 

- Utveckla hög kvalitet även när det gäller flöden av material och information. 

- Reducera cykeltider och leveranstider i alla delar av flödeskedjan. 

- Minimera sina lagernivåer och eliminera lager i flödeskedjan. 

- Minimera antal leverantörer och 3PL- företag. 

- Öka förståelsen för flödestänkande och totalkostnadstänkande, även kallat helhetssynen. 

 

SCM påverkar alla resurser i flödeskedjan som ger upphov till kostnader och ger ett 

värde till kund. Som ett resultat av detta kommer SCM påverka företaget på tre nivåer:  

 

- Strategisk nivå, välja rätt partners i flödeskedjan för att på effektivaste vis nå slutkund. 

- Taktisk nivå, behålla helhetstänkandet även i utformning av samarbete via kontakt. 

- Operativ nivå, att undvika suboptimering och se helheten även i det dagliga arbetet med 

leverantörer och kunder (Lindh 2004, ss.78-79). 

 

Det bör dock nämnas att det är svårt att integrera hela kedjan eftersom SCM är enklare 

att jämföra med ett nätverk av leverantörer och kunder, än en kedja. 
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3.3 Planering av försörjningskedjor 
Begreppet försörjningskedja är ofta använt inom logistiken. Dock brukar detta begrepp 

ofta blandas ihop med termen distributionskedja. Detta är på grund av att definitionen 

Supply Chain omfattar båda dessa, det vill säga hela flödet från första leverantör till 

slutkund. Lumsden menar att fokus i alla led i en försörjningskedja är mot 

försörjningen. Han förklarar vidare att det är svårt att se i denna kedja vem av 

leverantörerna, alternativ kund, som är ansvarig för försörjningen. För att lösa detta 

dilemma har ett samarbete mellan leverantörer och kund tagits upp som ett avgörande 

moment och detta samarbete ska i sin tur generera i lönsamhet för båda parter (Lumsden 

2006, s. 36). 

Ett producerande företag kan i beaktning till dess relation till omvärlden ses som ett 

kretslopp av material, kapital och information. För att ett företag ska kunna framställa 

sin slutprodukt krävs det i de flesta fall att de skaffar råmaterial och andra komponenter 

från externa leverantörer. För att detta ska fungera utan stopp i produktionen krävs att 

försörjningskedjan är väl planerad. I dessa försörjningskedjor finns två olika flöden, 

dels materialflödet som startar hos företagets leverantörer och slutar hos slutkund samt 

det motsatta, det vill säga penningflödet som börjar hos kunden som betalar för varan 

och som slutar hos leverantörerna (Mattsson & Jonsson 2003, ss.16-17). Det som 

sammanlänkar dessa två flöden är informationsflödet, då det är det flödet som styr hur 

mycket som ska produceras och hur mycket råmaterial som behövs. Detta bestäms av 

antalet kundorders eller mot lager för framtida leveranser. En förenklad bild av detta ses 

i figur 6.  

  

Figur 6 Material- och penningflöde (Mattson & Jonsson 2003, s.16) 

Med en försörjningskedja avses den sammanlagda vägen från råvara till slutkonsument. 

Vid utformning av en försörjningskedja med dess flöden är det viktigt att ta hänsyn til l 

de förutsättningar som är specifika för sitt företag. En utgångspunkt för utformningen är 

att i största mån eliminera onödiga och icke värdeskapande aktiviteter, samt förenkla 

och rutinisera värdeökande aktiviteter (Mattsson & Jonsson 2003, s.354). Det bör dock 

poängteras att en försörjningskedja är mer som ett nätverk än som en kedja. Detta beror 

på för att reducera eventuella kostnader ytterligare har försörjningskedjan delats upp i 

två olika kedjor av materialflöden. Basen i detta är att en part eller företag i en 

leveranskedja är kund till någon underleverantör uppåt i kedjan och leverantör till några 

kunder nedåt i kedjan mot slutlig konsumtion (Lumsden 2006, s.37). Detta företag blir 

således det företag som hamnar i fokus där alla inblandade leverantörer till företaget blir 

en del av försörjningskedjan, alternativt försörjningsnätverket. En försörjningskedja 

bygger, utifrån var kunden är lokaliserad, på materialplaneringen som baseras på 

prognoser och planer. Det är även vanligt att försörjningskedjan styrs av 
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maktförhållanden, det vill säga av företaget i fokus och dess leverantörer så är det någon 

av dessa parter som har maktövertaget och väljer att utnyttja detta.  I en 

försörjningskedja ligger tyngden på behovet hos företaget i fokus, och som en 

konsekvens av detta kommer ansvaret för inleveranser att ligga på leverantören 

(Lumsden, 2006 s.38). 

3.3.1 Den logistiska målmixen 
Vid planering av ett företags försörjningskedja i syfte att nå det övergripande målet i 

form av god lönsamhet, hög produktkvalitet, hög leveransförmåga, hög produktivitet 

och flexibilitet måste lämpliga avvägningar göras mellan övriga mål. De flesta företag 

har som mål att erbjuda hög leveransservice, låg tillverkningskostnad och låg 

kapitalbindning. Dessa tre mål påverkar lönsamheten och är bundna till varandra 

(Olhager, J. 2000, s.46). Åtgärder som vidtas i syfte att individuellt förbättra dessa delar 

kan skapa problem och ge negativa effekter på andra delar i verksamheten, en 

förbättring i en del kan medföra en försämring i en annan. Ett exempel på detta är att ett 

företag sänker transportkostnaderna genom att minska sändningarna och öka 

inköpsvolymen. Företag sparar då transportkostnader men tvingas istället lagra 

produkter som binder stort kapital. Servicen till kund blir i sin tur försämrad eftersom 

företaget har valt att ha lägre sändningsfrekvens. Detta är ett dilemma som kallas den 

logistiska målmixen och i detta läge gäller det för företaget att se till helheten av de tre 

komponenterna och se till att målmixen blir så bra som möjligt. Att samtidigt uppnå god 

leveransservice, låga logistikkostnader, låg kapitalbindning och hög kvalitet kan vara 

svårt. För att lösa denna målmix med gamla och invanda problem krävs nytänkande från 

företagets sida, se figur 7 (Lumsden 2006, ss.259-0). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Målkonflikten vid utformning av företagets försörjningskedja (Lumsden 2006 s. 259) 

3.3.2 Huvudplanering 
Syftet med att göra en huvudplanering är att planera material- och 

produktionsstyrningen för att veta vad som ska produceras på lång och kort sikt. Detta 

för att nå en hög leveransservice genom korta och säkra leveranstider, erhålla ett högt 

och jämt resursutnyttjande och genom det hålla låga kostnader för kapitalbindning i 

lager och produkter i arbete (PIA) genom kort genomloppstid (Olhager, J. 2002, s.176). 

Planering innebär med andra ord att fatta beslut om framtida aktiviteter och händelser. 

För materialflöden i producerande verksamheter kan sådana beslut avse de närmsta 

dagarna eller timmarna, till exempel när en ny tillverkningsorder ska påbörjas. Besluten 

kan även avse aktiviteter och händelser som ligger halvårs eller årsvis framåt i tiden, 

exempelvis när leveransavtal ska slutas (Mattsson & Jonsson 2003, s.54). En 

huvudplanering gör det möjligt för företag att flera månader i förväg förutsäga vilka 
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lagerartiklar som behövs fyllas på, i vilka volymer och vid vilken tidpunkt. Detta gör 

det möjligt för dem att planera och förutsäga kapacitetsbehov och genom det planera 

påfyllningen av lagren för att kunna erhålla ett minimum av lager och därmed en låg 

kapitalbindning (Oskarsson et al 2006, s.255). 

Dock kan inte alla dessa mål uppfyllas fullt ut samtidigt, företagen måste göra 

avvägningar och prioriteringar mellan dem. Utifrån situationen som råder kommer 

företaget agera olika vid olika tidpunkter. Dock strävar företag oberoende på tidpunkt 

att hålla en hög leveransservice. Planeringsbesluten rörande material och produktion på 

både lång och kort sikt rör följande frågor: 

- Vad ska tillverkas? 

- Hur mycket skall tillverkas? 

- När ska tillverkning ske? 

- Vilka resurser ska utnyttjas? (Olhager, J. 2002, ss.175-6). 

Huvudplaneringen är normalt uppdelad på flera nivåer i ett hierarkiskt styrsystem. Dock 

bör besluten på den högre nivån kopplas till de på en lägre nivå (Olhager, J. 2002, 

s.176). Exempel på detta är att distributionsplaneringen utgår från kundernas efterfrågan 

och som ett resultat av planeringen skapas en plan över vilka behov distributionen har 

på inleveranser (Oskarsson et al. 2006, s.154). Det som är gemensamt för de olika 

nivåerna är att frågeställningen behandlas på samtliga, det som skiljer dem åt är 

noggrannheten i data. Planerna på lång sikt har en mer övergripande planering medan de 

med kortare planeringsperioderna har en mer noggrann planering (Olhager, J. 2002, 

s.176).  

3.3.3 Strategi 
För att erhålla en stark position på marknaden bör företag skapa en strategi för att nå 

deras uppsatta mål. Företaget kan i sin tur utveckla en unik strategi för just sitt företag i 

syfte att skilja sig från konkurrenterna eller använda redan befintliga strategier, det vill 

säga det som konkurrenterna använder men på ett annat sätt (Stadtler & Kilger 2004, 

s.19). Företagets strategi bör även formas på ett sådant sätt att de olika SC aktiviteterna 

passar varandra. Det vill säga för att en strategi ska lyckas måste många aktiviteter 

fungera bra och inte bara några få aktiviteter vilka även måste integreras med varandra 

(Porter 1998, s.64). För att ta det hela ett steg längre och för att få en sådan väl 

fungerande strategi om möjligt bör även dessa aktiviteter fungera på högsta nivå, kallat 

optimering av arbete. Aktiviteterna måste förstärka varandra för att minimera förlusten 

av satsningen (Stadtler & Kilger 2004, s.20). Det bör även tilläggas att SCM inte är en 

strategi i sig själv utan ska vara en integrerad del av SC- strategin samt företagets 

individuella affärsplan. Stadtler & Kilger ger exempel på detta: 

SCM är en insats för att generera ett konkurrenskraftigt övertag genom att integrera 

organisationsenheterna och koordinera flöden. 

- SCM innefattar specifika aktiviteter, framförallt de som rör fullbordande av 

orderprocessen, vilket kan vara en del av SC strategin. 

- SCM använder specifika verktyg framtagna för att nå det uppsatta målet för de olika 

strategiska aktiviteterna av den givna SC (Stadtler & Kilger, 2004 s.21). 

 

Ett företag bör dock ha i åtanke innan framtagandet av en SC- strategi att den bör vara 

specifik för företagets egna förutsättningar. Att använda benchmarks från olika studier 

eller analyser av framgångsfaktorer kommer inte resultera i en unik och värdefull 
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position för företaget, dock kan det vara bra att använda som utgångspunkt (Stadtler & 

Kilger 2004, s.22). 

3.3.4 Distribution- och produktionsplanering 
Distributionsplanering innebär att utifrån huvudplaneringen genomförs prognoser över 

hur mycket som bör beställas och produceras för att möta efterfrågan, planera 

transporterna och hanteringen av produkterna. Planeringen innebär att välja rätt 

transportsätt och sändningsstorlekar för att hålla transportkostnader på en sådan låg nivå 

som möjligt och planera lagrets arbete med godsmottagning och lagring. Inom 

distributionsplaneringen behöver företaget ha följande information om varje lagerförd 

produkt: 

- Prognos för efterfrågan av produkterna. 

- Nuvarande lagernivå för varje produkt. 

- Storleken på säkerhetslagret. 

- Rekommenderad beställningskvantitet. 

- Ledtiden för en påfyllnadsorder. 

Företaget behöver med andra ord veta vilket säkerhetslager som gäller för produkterna, 

hur lång ledtiden är för påfyllnad, vilken beställningsprincip som gäller för produkterna, 

var produkten beställs och hur den transporteras. De två sista uppgifterna behövs för att 

samordna transporterna (Oskarsson et al, 2006 ss.155-6).  

Inom produktionsplaneringen ser planeringssystemet ut som inom 

distributionsplaneringen. Skillnaden mellan dessa är att prognosen över vad som behövs 

tillverkas och levereras baseras inte på slutkundens behov, utan på distributionen 

(Oskarsson et al, 2006 s.158). I distributionsplaneringen beställs produkter som 

levereras oförändrade, men i produktionsplaneringen är det olika komponenter/råvaror 

som beställs som sätts ihop till en slutprodukt. Att bryta ner behovet i komponenter görs 

genom en nettoberäkning. En nettoberäkning görs på ett sådant vis att produktstrukturen 

för en viss produkt bryts ner för att se vilka komponenter som krävs för att producera en 

viss produkt. Exempel på detta är att slutprodukten A består av komponenterna B, C 

och D. För att tillverka produkt A behövs 2B, 6C och 10D. En prognos för tidsperioden 

visar att det behövs 50 stycken (bruttobehovet) av produkt A. Nettobehovsberäkningen 

går till att man beräknar nettobehovet av produkterna på en viss nivå i strukturen, för att 

sedan gå vidare till nästa strukturnivå. Tillgängligt lagersaldo för A är 40 stycken, om 

företaget anser att de inte behöver ha ett säkerhetslager av produkt A och enbart 

beställer så mycket de är i behov av kommer nettobehovet av A vara 10 (Oskarsson et 

al, 2006 ss.158-9). 

Planeringen på kort sikt inom produktionsplaneringen söks svar på följande frågor: 

- Vilka maskiner ska användas? 

- När ska produktionen sättas igång? 

- Vilken personal behövs? (Oskarsson et al 2006, s.160). 

Det bör dock nämnas att det som skrivits ovan är produktion mot lager, om företaget 

istället använder sig av produktion mot order (pull- principen) skulle inget produceras 

innan en order är lagd. För att ett företag ska kunna hålla en kort ledtid vid detta 

produktionssätt krävs det att genomloppstiden för produkten inom fabriken är kort. 

Detta är svårt då flera moment i produktionen ofta tar tid. Dock kan ett företag 

implementera pull-principen inom vissa delar inom produktionen. För att gå tillbaka till 
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nettoberäkningen kan komponenterna B, C och D fortfarande produceras mot lager 

medan komponent A styrs av pull-principen, detta skulle i sin tur eliminera 

färdigvarulagren (Oskarsson et al 2006 ss.160-1). 

3.3.5  Lean Production 
En utmaning för företag inom tillverkningsindustrin är att tillverka en variation av 

produkter med minimal ledtid, låga kostnader och hög kvalité. Att implementera Lean i 

produktionen är stor hjälp för företag när de arbetar med att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden (Grewal 2008, s.405). Lean production, resurssnål produktion, kommer 

ursprungligen från Japan och bilindustrin Toyota som på 1970-talet implementerade 

icke kapitalintensiva principer med avsikten att öka kvalitet och kompetens. Detta 

angreppssätt gör att onödiga skeden effektiviseras och elimineras i bland annat 

processer, lager och transporter.  Lean production fokuserar på att förebygga slöseri och 

att skapa värde där målet är att skapa snabba och flexibla flöden i företaget. Långsamma 

produkter är bland annat ett problem som lean- metoden vill eliminera. Långsamma 

produkter är kostsamma eftersom de måste förvaras och flyttas om i lager där de binder 

kapital (Lumsden 2006, ss.278-9). För att uppnå lean production i verksamheten är det 

fem områden som företag bör arbeta med: 

 

- Kundvärde: Här ska företaget definiera värde från kundens synpunkt för att förstå vad 

kunden behöver och vill ha (Lumsden 2006, s.279). Slutkunden är den enda som kan 

specificera värdet på en produkt eller tjänst, detta genom att betala priset för 

produkten/tjänsten. 

- Värdeflöde: Identifiera processerna som skapar värde i företaget och identifiera 

värdekedjan från råvara, till leverans, till slutkund, i syfte att eliminera onödiga 

aktiviteter och addera värde till produkten. 

- Jämna ut flödet: innebär att företaget ska analysera problem och vidta åtgärder för att få 

ett kontinuerligt och effektivt flöde genom hela produktionskedjan (Lumsden 2006, 

279). 

- Dragande produktionssystem: Produkter ska dras genom produktionssystemet och 

styras mot kundbehovet istället för att tryckas och tvingas ut till kunderna (Grewal 

2008, s.405). På detta sätt undviker företaget onödiga lager- och transportkostnader 

(Lumsden 2006, s.279). 

- Perfektion: Bekämpa slöseri och sträva efter perfektion gällande kvalitet och kvantitet 

genom att kontinuerligt analysera verksamheten och styra produktion mot kundens 

efterfrågan (Lumsden 2006, s.279). 

 

En viktig aktivitet i strävan för att uppnå lean production i verksamheten är att effektivt 

hantera flödet av produkter och tjänster genom alla aktiviteter som är involverade i att 

förse värde till kunden, det vill säga värdeflödet. Ett verktyg som används som 

hjälpmedel för att implementera lean production är genom en flödeskartläggning (se 

kapitel 3.5) (Grewal 2008, s.406). 

3.3.6 Just-In-Time 
Just-In-Time (JIT) har fått en betydande roll för producerande företag gällande in- och 

utleveranser. Vid inleveranser betyder JIT direkt leverans av material vid exakt tidpunkt 

när det behövs. Grundtanken med JIT är att eliminera allt slöseri och leverera sådant 

som inte behövs förrän senare, eller inte alls (Lumsden 2006, s.272). Producerande 

företag kräver ökad precision i alla former av inleveranser vilket hör ihop med 

produktionens mindre buffertar av underdetaljer och den kortare framförhållningen i 

planeringshänseende. JIT transporter innebär att inleveranserna anländer vid en 
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förutbestämd tid och ofta i ett visst tidsintervall. Detta kräver då inte att leveranserna är 

korta eller snabba under förutsättning att planeringen är tillförlitlig (Lumsden 2006, 

s.102). Flera företag strävar utifrån JIT filosofin och integrerar leverantörerna i sin 

produktionsplanering. Detta resulterar i att lagren kan skjutas längre bak i 

tillverkningskedjan vilket i sin tur ger kapital-, hanterings- och lagerfördelar för 

företaget (Lumsden 2006, s.103). Detta är ett verktyg som SMF i vissa avsikter har 

fördelar av, men även nackdelar. De fördelar som SMF har vid användandet at JIT är att  

JIT fokuserar på att stärka relationer mellan de anställda, vilket är enklare när antalet 

anställda är färre. En annan fördel är att det tar mindre tid att implementera JIT i små 

företag än i stora företag. Nackdelar som SMF har i samband med implementering av 

JIT är deras begränsade resurser i form av kapital, detta eftersom det krävs kapital för 

att investera i teknologi som hjälper företaget att implementera ett effektivt JIT system 

och andra kapitalkrävande resurser. Begränsade resurstillgångar i form av anställda är 

även en begränsning för SMF då det krävs utbildning och tid för att implementera JIT 

(Dowlatshahi & Taham 2009, s 618-9). 

3.3.7 Inköp 
Syftet med logistiken är att företag ska skapa en effektiv försörjningskedja och genom 

det få nöjda kunder. Även om företag idag är kundorienterade vill de även ta initiativ att 

påverka kunden så att de ska bli nöjda med företagets utbud och försörjningsförmåga. 

Dagens inköpsfunktion har utvecklats och är mer komplicerad än vad den var förr, då 

det mer handlade om att erhålla så låga priser som möjligt genom att köpa in så stora 

volymer som möjligt. Det bör dock nämnas att inköpspriset fortfarande är en viktig 

faktor (Lindh, 2004 s.95). Inköpsprocessen handlar om att hitta rätt leverantör, för att 

sedan hitta rätt strategi för ett gott samarbete med leverantören. För att få en så effektiv 

och gynnsam inköpsprocess som möjligt gäller det för företag att utföra grundliga 

utvärderingar av de potentiella leverantörer de anser passa dem och deras behov. Det är 

viktigt att upprätthålla ett bra förhållande mellan de båda partnerna för att båda ska 

erhålla så stora fördelar som möjligt och ha ett konkurrenskraftigt övertag på marknaden 

(Lyson & Farrington 2006, s. 224). 

 

För att ett företag ska kunna utveckla sin inköpsstrategi på ett bra sätt finns olika 

faktorer som löpande bör följas och uppdateras. Monczka et al beskriver att dessa 

uppgår till 43 faktorer där exempel på dessa är; branschens situation och leverantörernas 

skick i form av ledning, finanser, kompetent arbetskraft och utvecklingskapacitet. 

Resultatet av faktorerna ligger sedan som grund för analysen där företaget tar fram den 

bästa leverantören som i sin tur ger en så effektiv inköpsprocess som möjligt (Monczka 

et al, 1997). 

 

Val av leverantör har en stor betydelse, det råder fler skäl till varför ett företag noga ska 

se över detta då val av fel leverantör kan påverka företaget negativt. Exempel på varför 

val av leverantör ökar i betydelse är: 

 

- Just-In-Time, har påverkat hur mycket material som är i arbete. Som ett resultat av det 

har det uppstått konflikter mellan JIT och traditionellt inköpstänkande byggt på 

kvantitetsrabatter per leverans. 

- Ökat samarbete mellan inköp och transport samt lager. 

- Begränsningar i att använda mindre leverantörer som inte klarat en stor reducering av 

antalet beställningar – risk för konkurs. 

- Supply blir en viktigare del av värdeskapandet i företaget (Lindh 2004, ss.98-99). 
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Inköp handlar även om att förutse vilka leverantörer som kan utvecklas positivt i 

framtiden och har en möjlighet att utveckla sin produktkvalitet. 

3.3.8 Optimal inköpskvantitet 
I en inköpssituation är det intressant att beräkna hur mycket ett företag ska köpa in vid 

varje inköpstillfälle. Vid inköp av stora volymer tillkommer låga ordersärkostnader men 

höga lagringskostnader, medan inköp av små volymer innebär höga ordersärkostnader 

men låga lagringskostnader (Storhagen 2003, s.78). Ordersärkostnaden är en del av den 

totala orderkostnaden (Lumsden 2006, s.343). För att hitta den optimala 

inköpskvantiteten bör företaget räkna ut och fastställa antal enheter av en produkt som 

ska tillverkas eller köpas in per ordertillfälle. Ett verktyg som används för att göra dessa 

bedömningar är EOQ-formeln (Economic Order Quantity) även kallad Wilson-formeln 

(Storhagen 2003, ss.78-9).  

 

Wilsonformeln hjälper företag att beräkna den mest ekonomiska orderkvantiteten 

(Oskarsson et al 2003, s.211). Formeln beaktar två typer av kostnader som ställs mot 

varandra: kostnad för lagerhållning och kostnad för orderläggning. Dock bör ett par 

förutsättningar föreligga och ett antal antaganden bör tas innan de olika kostnaderna kan 

beräknas: 

 

- Efterfrågan måste vara känd och konstant. 

- Leveranserna sker momentant det vill säga varje parti anländer i sin helhet vid ett 

tillfälle. I denna begränsning kan en konstant ledtid accepteras förutsatt att 

efterfrågan är konstant under tiden. 

- Inköpspriset och kostnaden per order är känd. 

- Lagerhållningskostnaden och räntan är känd och konstant. 

- Ingen brist får förekomma, det vill säga det bör alltid finnas produkter i lager som 

kan möta efterfrågan. (Lumsden 2003, ss.341-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8 Egen tolkning av beskrivning av avvägning för att uppnå optimal orderstorlek (Storhagen, 2003 s.79) 
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Storhagen beskriver Wilsonformeln i sin enklaste form i figur nedan. 

 

Q =√
   
 
  

 

 

Där              Q = optimal inköpskvantitet 

                                     K = ordersärkostnad/order 

                                     d = periodbehov i antal mängdenheter 

v = produktens värde/mängdenhet 

w= lagringskostnad i % /100 (kalkylkostnad i %) 

(Storhagen 2003, ss.79-80). 

3.4 Flödeskartläggning  
För att ett företag ska ha möjlighet att göra förändringar som leder till förbättringar och 

påverkar lönsamheten på ett framgångsrikt sätt, behöver företaget erhålla kunskap om 

var de befinner sig i dagsläget. Att inneha kunskap om de nuvarande processerna är 

viktigt för att stödja förslag till förändringar. Första steget vid implementering av en 

förändring är att göra en nulägesbeskrivning, även kallad flödeskartläggning, som 

kartlägger material- och informationsflödet. Detta för att företaget ska få en klarhet i hur 

många aktiviteter som flödet innehåller, vilka alternativa flödesvägar som råder samt 

vilka av personalen på företaget som kommer påverkas av förändringarna. Det finns inte 

en bestämd mall över hur en flödeskartläggning ska se ut, och den kan göras mer eller 

mindre detaljerad. Då tid är en bristvara bör insatserna koncentreras så att störst utbyte 

erhålls. De delar av flödet som är mest intressanta för den specifika förändringen bör 

förfinas och fokuseras mer på eftersom de delar som är mest intressanta avgör hur 

nyckeltalet för flödet kommer att se ut (Oskarsson et al 2006, ss.175-177).  

 

Nedan ses de symboler som används vid flödeskartläggning. Dessa använder vi i figur 

15 i analysen där vi visar Power Up:s flödeskartläggning. 

 

Figur 9 Symboler för flödeskartläggning (Oskarsson et.al, 2006 s.175) 
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3.5 Totalkostnadsanalys 
I företag finns kostnader som kan förknippas med deras distributionsverksamhet och 

materialflöden. De kostnader som relateras till materialflödet är; lagringskostnader, 

transportkostnader, bristkostnader och administrativa kostnader (Mattson & Jonsson 

2003, s.237). För att ett företag ska kunna analysera sina kostnader kan de använda sig 

av nyckeltal. Med hjälp av nyckeltal kan företag jämföra hur en förändring har påverkat 

företaget. Det vill säga om företaget har påverkats positivt eller negativt. Om ett företag 

vill förbättra sin verksamhet är uppföljning och mätning viktigt. Segerstedt anser att det 

är viktigt för ett företag att själv konstruera sina nyckeltal och använda de tidsätt som är 

anpassade för sin egen struktur, behov och verksamhet (Segerstedt 2009, s.168). I 

fortsättningen av detta delstycke förklarar vi de nyckeltal som vi ska använda i denna 

studie. 

3.5.1 Beställningspunkt 
När lagernivån har sjunkit till en viss nivå ska en ny order läggas. Var 

beställningspunkten (BP) ligger bestäms av säkerhetslagrets storlek och den normala 

förbrukningen under ledtiden (Segerstedt 2009, s.46). Oskarsson et.al menar att när en 

beställningspunkt är fastställd i ett datasystem behöver företaget enbart ha kontroll på 

lagernivån. Företaget måste ha i beaktning att om förbrukningen sjunker kraftigt så 

kommer lagret ändå att fyllas på vilket kan resultera i att företaget får inkurant material 

på lagerhyllorna (Oskarsson et al 2006, s.226). Se formel nedan för hur 

beställningspunkten beräknas. 

 

                    

 

Där  F = förbrukning/tidsenhet 

 LT = Ledtid 

 SL = Säkerhetslager 

 

Ju längre ledtid desto högre beställningspunkt krävs. Lång ledtid resulterar även i en 

stor osäkerhet och ett större säkerhetslager krävs (Storhagen 2003, s.88). Se sambandet 

mellan ordertillfälle, hemtagningskvantitet per inköp och säkerhetslager i figur 10. 

 

 
     Lagernivå 

 

Figur 10 Sambandet mellan ordertillfälle, hemtagningskvantitet per inköp och säkerhetslager (Storhagen 

2003, s.88) 
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3.5.2 Säkerhetslager 
Säkerhetslagret (SL) är en gardering för störningar som företag kan ställas inför 

(Storhagen 2003, s.88). Företags säkerhetslager ska täcka slumpmässiga variationer i 

efterfrågan under ledtiden samt hindra att företag ställs inför risken att en artikel tar slut 

och gör att produktionen avstannar (Olhager, J. 2000, s.227). Syftet med ett 

säkerhetslager är att kompensera för osäkerheter i olika nivåer i produktionen. Nivån på 

säkerhetslagret bestäms av en känslighetsanalys som innebär att företag gör en 

bedömning av leverantörer och deras leveranssäkerhet. I känslighetsanalysen bedömer 

företag även andra element som kan störa, tillexempel administrativ påverkan 

(Storhagen 2003, s.88). Säkerhetslagret är en del av det totala lagret och påverkar det 

genomsnittliga lagret och företags kapitalbindning (Storhagen 2003, s.126). 

 

Storhagen visar en förenklad formel för säkerhetslagret. Formeln bygger på att de 

sammantagna tidsmässiga variationerna har fastställts. Tiden ställs i relation till ett 

företags normala förbrukning av råmaterial och komponenter. En uppskattad rimlig 

leverantörsförsening, säkerhetstid multiplicerad med uppskattad förbrukning per 

tidenhet av råvaran ger säkerhetslagret storlek. Dock bör man ha i beaktning att det är 

en förenklad formel och att det finns förfinade beräkningsmodeller. (Storhagen 2003, 

ss.88-9). Se formel nedan. 

 

                                              

3.5.3 Ledtid 
Tiden från orderläggning till mottagande av en leverans är processens ledtid (LT). 

Ledtiden mäts genom att registrera tidpunkten för när orderläggningen lades och 

tidpunkten för leverans (Oskarsson et al 2006, ss.186-7). Ledtiden innefattar tid för 

ordermottagning, orderbehandling, planering, eventuell konstruktion och tillverkning 

samt distribution. Det viktiga för kunden är den totala längden på ledtiden. Företag kan 

uppnå kort ledtid genom korta tillverkningstider eller genom att tillgodose kunderna 

direkt från ett färdigvarulager. I ett sådant fall inkluderas inte tillverkning i ledtiden, 

utan tillverkning måste då ske mot prognos. (Lumsden 2006, s.261). Det som är 

avgörande gällande ledtiden är leverantörens leveransförmåga och geografiska 

placering. För en leverantör som är belägen avsides innebär normalt längre ledtid och 

ökad risk för störning i leveranser (Storhagen 2003, s.77). 

3.5.4 Kapitalbindning 
Olika logistikaktiviteter påverkar kapitalbindningen i både omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar (Björnland, D. 2003, s.69). Materialet som företag lagerhåller i 

rå- och färdigvarulager eller PIA binder kapital. Hur stor kapitalbindningen är beror i 

största del på kapitalkostnaden, med andra ord, finansieringen av inköp och insatsvaror. 

Aspekter som kostnader för lageryta, materialhanteringsutrustning och försäkring av 

lagerförda varor påverkar även den totala kapitalbindningen (Olhager 2000, s.24). 

Kapitalbindning i lager ska hållas på en så låg genomsnittlig nivå som möjligt vilket 

innebär att lagernivån ska vara så låg som möjligt som i sin tur leder till att 

omsättningshastigheten i lagret bör vara så hög som möjligt (Storhagen 2003, s.122). 

Kapitalbindningen i lager varierar över tiden och för att exempelvis kunna studera 

kassaflödet är det viktigt att studera hur kapitalbindningen varierar (Oskarsson et al 

2006, s.180). Genom att genomgå förändringar så kan de låsta resurserna frigöras som 

ger företaget en möjlighet att göra vinster på kapitalet i form av räntekostnader 

(Oskarsson et al 2006, s.107).  
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3.5.5 Sammanfattning av teorier 
Logistik är ett ämne som har en betydande roll i alla företag, oberoende av storlek och 

lokalisering. Dock är planeringen av logistiken, framförallt distributionslogistiken, av 

större vikt om företaget är lokaliserat i perifera områden där distributionsnätet är 

begränsat och företaget har långa avstånd till kunder och leverantörer. Val av 

transportsätt är också av stor vikt där det är viktigt att företag utvärderar möjliga 

transportsätt och transportbärare för att använda sig av det sätt som strategiskt bäst 

lämpat för dem. Utefter de förutsättningar som SMF i norra Sveriges inland lever under 

gällande logistik och distribution kommer vi att i denna studie att anpassa 

framtagningen av vår teoretiska modell efter dessa företags förutsättningar. För att 

kunna göra detta anser vi att det är av stor vikt att ha kunskap gällande dessa områden 

och hur de olika transportmedlen bör användas för att kunna uppnå full effekt. 

 

SCM är ett logistikverktyg som innebär att företag ska koordinera olika delar i 

verksamheten på ett effektivt sätt för att bland annat kunna reducera ledtider, minimera 

antalet lager och minska lagernivåerna samt reducera antalet transportbärare. Genom att 

använda sig av SCM kan företag förbättra och effektivisera sin verksamhet och 

samtidigt erhålla en hög servicegrad. För att företag ska få en bild över var förbättringar 

behövs göras kan de använda sig av en flödeskartläggning. En flödeskartläggning kan 

göras mer eller mindre detaljerad beroende på hur mycket tid och resurser företaget har 

att lägga på denna. Utifrån flödeskartläggningen kan företag få argument för att stödja 

alternativa förändringar i verksamheten. I vissa fall kan det vara svårt för ett företag att 

bestämma vilka förändringar som skall genomföras. Då kan de använda sig av den 

logistiska målmixen, vilket väger de tre viktigaste delarna i logistiken mot varandra, det 

vill säga leveransservice, låg tillverkningskostnad och låg kapitalbindning. SCM är det 

logistikverktyg som vi använder som grund för att ta fram vår teoretiska modell, det vill 

säga, SCM fungerar som ett ramverk för den modell som vi ämnar ta fram i denna 

studie. 

 

JIT är ett verktyg som fler företag har börjat använda. Detta verktyg innebär att företag 

planerar sina inköp så att de anländer precis den tidpunkt då de behövs. Vid JIT 

använder sig företag även av pull-production även kallat lean production det vill säga 

de producerar enbart då en kundorder är lagd. Det är då av största vikt att företagen har 

en väl fungerande planering av inköp av prognoser av tidigare försäljning för att inneha 

de komponenter som de behöver för att producera produkter utifrån kundernas 

önskemål. För att ett företag ska veta vilka nivåer de ska ha på råmaterialet i lager är det 

bra att använda sig av nyckeltal. Nyckeltal som är viktiga att använda är 

beställningspunkt, säkerhetslager, ledtid och EOQ. För att detta ska fungera krävs det att 

ett företag har en väl definierad strategi, huvudplanering samt en produktions- och 

distributionsplanering vilket är verktyg som vår teoretiska modell grundar sig på. 
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4. Resultat 
Här presenteras en beskrivning av vår uppdragsgivare Power Up och de problem som de står 
för i dagsläget samt resultatet av de intervjuer och den observation som genomförts i studiens 
syfte. Studiens uppdragsgivare och respondenter ger sin bild över deras uppfattningar om att 
driva ett SMF i norra Sveriges inland och de problem de möter samt hur de arbetar för att 

minimera dessa. Avslutningsvis sammanställer vi resultaten i en överskådlig matris. 

4.1 Företagsbeskrivning av uppdragsgivaren Power Up 
I denna del av resultatet presenterar vi det data som vi erhöll vid vår ostrukturerade 

intervju med Patrik Persson, VD på Power Up. Det vill säga, företagets bakgrund, vad 

företaget producerar samt en kartläggning över de problem som Power Up står inför i 

dagsläget. Det är denna del som vi grundar framtagningen utav våra strukturerade 

intervjuer och grunden till vår teoretiska modell. 

Power Up är en nischproducent i ett premium segment vad avser oljor och smörjmedel 

och är i dagsläget en av de starkaste aktörerna i sitt segment. De har i princip enbart en 

stark konkurrent på den svenska marknaden, Smörjteknik Norden AB. Det som skiljer 

Power Up från sin huvudkonkurrent är att de inte importerar sina produkter från USA, 

utan tillverkar sina produkter själva i Storuman. Produktsortimentet är brett och består 

av olje-, diesel-, och bensintillsatser samt smörjfetter (Affärsutvecklingsplan, Power Up 

Sverige AB, 2011).  

År 1986 grundade Tord Samdal Power Up AB i Saltsjö- Boo i Stockholms län.  Efter ett 

antal år tog hans dotter Marit och Fredrik Broman över företaget och drev det i 10 år.  År 

2010 köpte Tomas Mörtsell, Patrik Persson, Fredrik Broman och Jonatan Hjort företaget 

och flyttade företaget till Storuman. Förutom att företagets VD är bosatt i Storuman så 

är en av anledningarna till att företaget nu är placerat där att de vill bidra till 

näringslivsutvecklingen i kommunen. Power Up vill gynna den lokala bygden i 

Storuman då de hyr fabriken lokalt, trycker sina etiketter lokalt och använder sig av 

lokala marknadsföringsfirmor. I och med flytten till Storuman sänktes kostnader för 

ström, hyra samt administrativa kostnader. Transportkostnaderna har ökat då merparten 

av försäljningen sker i södra Sverige, dock är det en kostnadsökning som är marginell 

då företaget stöds av statligt transportstöd (P. Persson, Personlig kommunikation, 19 

januari 2012). 

Idag har Power Up 111 återförsäljare i Sverige med importörer i Norge, Danmark, 

Finland och Kroatien. 13 fältsäljare är utspridda i Sverige, Norge, Danmark, Finland, 

Estland och Kroatien. Fältsäljarna jobbar mot slutkund samt återförsäljare. En slutkund 

kan vara en skogsentreprenör, bonde eller privatperson. Återförsäljare kan vara mindre 

butiker, verkstäder, maskinaffärer etc. Fältsäljarna rekryteras genom annons och 

rekommendationer. En del fältsäljare är egna företag och köper produkter av Power Up 

och fakturerar kunden. Andra fältsäljare jobbar via bolagsbolag och får en provision 

som räknas ut i varje månadsslut. Målet är att fältsäljarna ska göra 10 kundbesök per 

dag (P. Persson, Personlig kommunikation, 19 januari 2012). 
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4.1.1 Uppdragsgivaren i siffror 
Från 2010 års siffror har Power Up:  

 Antal anställda: 1  

 Antal fältsäljare: 13 

 Transportkostnader: 159 332 kr 

 Omsättning: 4,942 miljoner kronor (Årsredovisning Power Up Sverige AB, 

2010). 

4.1.2 Uppdragsgivarens organisationsuppbyggnad 
Organisationen inom Power Up ses i figur 11: 

 

Figur 11 Power Up:s organisationsuppbyggnad 

Organisationen för Power Up är traditionell. Under verkställande direktör sitter 

ansvariga för olika delområden i verksamheten. Under dessa sitter fältsäljarna som är 

spridda i Sverige och Europa.  

4.1.3 Uppdragsgivarens verksamhetsidé, vision och övergripande mål 
Power Up:s verksamhetsidé: 

”Power Up AB skall vara en nischproducent i ett premium segment vad avser oljor och 

smörjmedel med egenskaper som överträffar konkurrenternas. Power Up skall i sin 

verksamhet eftersträva kontroll över kedjan från produktion till konsument” 

(Affärsutvecklingsplan, Power Up Sverige AB, 2011) 

Power Up:s vision: 

”Power Up:s vision är att vara den ledande tillverkaren i premium segmentet avseende 

oljor och smörjmedel på den svenska och nordiska marknaden.  På sikt ska Power Up 

vara ledande på den europeiska smörjmedelsmarknaden.  Gällande övrig verksamhet är 

visionen att kontinuerligt förstärka organisationen genom nya verksamheter i syfte att 

generera vinst. Samarbete med andra företag är ett led i arbetet att bredda verksamheten 

och förstärka varumärket”. (Affärsutvecklingsplan, Power Up Sverige AB, 2011).  
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De mål som Power Up strävar mot kan delas upp i tre kategorier: 

 Ekonomiska resultat – Bruttovinsten skall uppgå till tio procent av intäkterna, 

soliditeten ska uppgå till 50 procent och omsättningen ska ökas till 10 Mkr inom 

tre år. 

 Marknadsföring – Satsning på långsiktiga, lönsamma kundrelationer. Utveckla 

produktion till fler kunder med egna varumärken och utveckla företagets 

exportmarknader ytterligare. 

 Produktutveckling – I takt med efterfrågan från företagets kunder. För 

marknaden generellt är produktutvecklingen näst intill obefintlig 

(Affärsutvecklingsplan, Power Up Sverige AB, 2011). 

4.1.4 Uppdragsgivarens utmaningar 
De utmaningar och problem som Power Up står inför är först och främst 

kapitalbindningen i lager. Idag har Power Up 720 000 kr bundet kapital i lager. Det är 

15 procent av företagets totala omsättning vilket är en hög procentandel då färdiga varor 

inte är inräknat i detta. Detta är ett resultat av stora inköpskvantiteter, det vill säga 

Power Up köper stora volymer per inköpstillfälle vilket är en del som kan förbättras 

eftersom de inte har möjlighet att köpa de mängder som krävs för att erhålla 

kvantitetsrabatter. En av anledningarna till att Power Up idag använder denna 

inköpsprocess är för att de vill vara säkra på att ha råvaror i lager för att kunna 

producera utan stopp när kunder lägger en order. Den andra anledningen är på grund av 

lokalisering som Power Up har så har de inte tillgång till ett utvecklat distributionsnät 

vilket resulterar i att möjligheten till in- respektive utleveranser är begränsade. För att 

inte bli avgränsade av detta köper de in stora volymer som påverkar dem i sån mån att 

de har stora lager och bundet kapital. Detta är Power Up:s största och genomgående 

problem då de i dagsläget har goda möjligheter att tredubbla deras produktion med de 

tillgångar och resurser som de förfogar över (P. Persson Personlig Kommunikation, 19 

januari 2012). 

Som ett resultat av Power Up:s problem och i enlighet med studiens syfte så ska 

följande delar i företaget studeras: inköp, lagerhållning och distribution, se figur 12. 

 

Figur 12 Det studerade systemet 

4.1.5. Resultat från strukturerad enkät med Patrik Persson 
I denna del av resultatet presenterar vi svaren vi erhöll från den andra intervjun med 

Patrik Persson på Power Up. Under denna intervju använde vi en strukturerad 

intervjuform. 

 

 

Inköp Produktion Lagerhållning 

Försäljning Distribution 

Marknadsföring 
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– Anser Ni att lagerhållningen på Power Up kan effektiviseras? 

Här svarade Patrik Persson att lagerhållningen kan effektiviseras i viss mån. Han anser 

att Power Up idag ligger ganska nära JIT men att det fortfarande finns 

förbättringsmöjligheter inom detta område. 

– Hur räknar Ni ut vilka lagernivåer som Ni ska hålla? 

Patrik säger att Power Up i dagsläget inte har något bra system för beräkning av 

lagernivåer utan jobbar med att ta fram ett bra system för detta. Just nu styrs 

lagernivåerna genom att Patrik kontrollerar lagret en gång i veckan och gör nya 

råvarubeställningar när råvarorna håller en viss nivå, det vill säga Patrik lägger en ny 

order vid behov. Patrik vidareutvecklar detta med att säga att en ny order läggs när 

lagret sjunkit till en viss nivå. Storleken på ordern styrs av olika faktorer så som 

fraktkostnad, råvarukostnad samt hur mycket kapital som de kan ligga ute med. Power 

Up får in- leveranser en gång per vecka och levererar ut till kund alla dagar utom 

måndagar. 

– Anser Ni att Ni binder kapital i Er verksamheten och kan dessa delar effektiviseras? 

Om ja, vilka delar av verksamheten binder ni kapital? 

Patrik svarar att Power Up binder stort kapital i råvarulagret och anledningen till att 

Power Up gör det är för att de inte kan göra nog stora beställningar som genererar i 

mängdrabatter och lägre styckpriser, samtidigt som de inte kan lagra för stora mängder 

råmaterial i förhållande till företagets omsättning samt ligga ute med det bundna 

kapitalet.  Med andra ord så beställer de mest lönsam mängd råvaror i förhållande till 

fraktpriser samt hur stort kapital de har möjlighet att binda i lagret. Detta är ett stort 

kapital som skapar hinder i Power Up:s verksamhet i form av att Power Up inte kan 

göra andra aktiviteter i form av expansion av företaget och starkare marknadsföring av 

produkterna med det bundna kapitalet som borde vara fritt och löst kapital. Den lösning 

som Patrik ser på detta problem är att integrera mer JIT i verksamheten, framförallt 

lagerhållningen som även påverkar produktionen. 

– Ni har leverantörer från Sverige och andra länder i Europa. Förklara hur 

inköpssystemet ser ut. 

Denna fråga genererade i stort sett samma svar som frågan ovan. Patrik förklarar att om 

han ser att en råvara eller förpackning håller på att ta slut så beställer han nya råvaror 

via e-post eller via särskilda orderblanketter på internet.   

– Ni producerar mot kundorder så vi undrar hur hanteringen av inleveranser ser ut. 

Har Ni stående inleveranser, tillexempel att det levereras en viss mängd av alla råvaror 

under en viss tidpunkt eller lägger Ni order efter behov? 

 

Just nu lägger Power Up order efter behov, men ser till att det alltid har råvaror i lagret 

för att kunna klara av kommande orderläggningar. Det vill säga, Patrik säger att han 

kollar av lagret en gång i veckan och göra nödvändiga beställningar då. 

– Hur ser efterfrågan på de färdiga produkterna ut: Är det en jämn efterfrågan över 

hela kalenderåret eller styrs den beroende på säsong? 

 

Patrik säger att det finns viss säsongsvariation på vissa produkter. Ett exempel på detta 
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är att det under vinterhalvåret är större efterfrågan på skoterolja och Power Up styr 

produktionen efter detta. 

– Hur planeras och styrs lagernivåerna i lagren i Göteborg, Osby och Öland? 

Som Patrik nämnde vid det första mötet så har Power Up anställda fältsäljare. Patrik 

vidareutvecklar detta och säger att för ovanstående lager så är det fältsäljare lokaliserade 

närmast dessa lager som beställer och ser till att lagernivåerna på dessa lager håller för 

två veckor framöver. 

– Hur stora mängder varor har Ni där och när fyller ni på dessa lager?  

Patrik Persson säger att lagernivåerna på dessa lager bestäms utifrån beräknad 

försäljning. 

– Hur räknar Ni ut hur mycket varor som skall produceras till dessa lager? 

Patrik säger att vid en beställning av varor till lagren i Göteborg, Osby och Öland från 

fältsäljarna så producerar Power Up inga nya varor utan dessa tas från färdigvarulagret i 

Storuman.  

4.2 Resultat av strukturerad enkät med andra SMF 
I denna del av resultatet presenterar vi de svar som vi erhållit genom strukturerade 

enkäter med tio andra SMF med liknade företagsstruktur som Power Up lokaliserade i 

norra Sveriges inland (Personlig kommunikation 2012-05-02 – 2012-05-10). Svaren har 

vi valt att presentera enligt med en kodning då vi i denna studie inte vill peka ut något 

särskilt företag. Vi är i denna studie intresserade av det generella och har därför valt att 

presentera företagens svar enligt Företag 1-10 (F1-F10). Syftet med dessa enkäter var 

att undersöka om de problem som Power Up har är specifika för dem eller om de är 

generella för SMF i norra Sveriges inland.  

– Anser ni att valet av er företagslokalisering gynnar er? 

Denna fråga genererade i olika svar. F1 och f2 anser att platsen gynnar dem medan F3-

F10 anser att en annan geografisk placering skulle vara mer gynnsam för företagen. 

Detta förklaras med att F1 och F2 anser att lokaliseringen gynnar dem i form av lojal, 

stabil och billig arbetskraft samt billiga och konkurrenskraftiga lokalhyror. Detta är en 

faktor som F2 tycker avväger de nackdelar som finns med att vara lokaliserad på 

glesbygden. På samma ort som F1 och F2 är lokaliserade agerar flera företag inom 

samma bransch där de tillsammans samarbetar och hjälper varandra.  

F4 har helt andra erfarenheter av dess geografiska placering. Denna respondent inleder 

svaret med konstaterandet att denne inte skulle ha placerat företaget på vald ort om 

denne hade haft den kunskap då, som den har idag. F4 anser att det saknas kvalificerad 

och lojal arbetskraft som saknar intresse för företagets huvudsyssla. Denna respondent 

har genom åren investerat i utbildningar hos personalen, trots detta valde personalen att 

gå tillbaka till gamla arbetsgivare och verksamheter. Respondenten har valt att fortsätta 

med verksamheten på vald ort på grund av personlig geografisk trivsel, vilket är en 

faktor som vi ser är viktig för många företag, det vill säga att de som jobbar på 

företagen har personlig koppling till platsen varav anledningen till att företaget är 

lokaliserat där det är. F6 anser att logistiken fungerar bra utifrån den ort som 

respondenten har placerat sitt företag. Denna respondent nyttjar de flesta 

lastbilstransportföretag som finns tillgängliga och tillägger att det dock krävs en hel del 
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planering för att få transporterna att fundera enligt företagets och kundernas önskemål. 

F5 förklarar att företaget skulle gynnas av annan lokalisering beroende på vilka 

förbättringsområden man fokuserar på. Respondenten förklarar att dess mesta kunder 

och leverantörer är lokaliserade i södra delarna av Sverige, vilket innebär att en 

företagslokalisering i dessa områden då skulle gynna företaget i form av närmare 

kontakt med kunderna och lägre transportkostnader som i sin tur skulle bidra till mindre 

påverkan på miljön.  

– Var är era kunder respektive leverantörer lokaliserade? 

På denna fråga svarade samtliga företag att deras huvudsakliga kunder var i placerade 

från Umeå och söderut i Sverige. Företagens leverantörer var i huvudsak placerade i 

södra Sverige, delar av Europa, USA och Asien. 

– Hur upplever ni avståndet till era kunder? Arbetar ni på något specifikt sätt för att få 

det att bli så effektivt som möjligt? 

Många respondenter svarade Nej på denna fråga. F1 och F2 förklarade och ansåg att 

transportstödet är det enda ekonomiska företagsstöd som fungerar oavsett var 

tillverkande företag är lokaliserade. Så avståndet det vill säga transportsträckan av 

produkten mellan företag och kund spelar med avsikt på transportkostnader ingen roll 

för dessa respondenter. Däremot anser F4 att underhållet av kundkontakterna och 

personalutbildningen blir 3 – 4 gånger så dyrt i jämförelse med om de hade haft 

verksamheten lokaliserad mer centralt. Detta eftersom företagets kunder och tillgång på 

utbildning finns i södra delarna av Sverige. F8 tar också upp transportstödet och anser 

att företagets lokalisering och dess avstånd till företagets kunder inte är en fördel, men 

med hjälp av transportstödet så tror denna respondent att skillnaden inte skulle vara så 

stort om företaget var lokaliserat närmare dess kunder.  

F6 menar att avståndet mellan företag och kund inte påverkar företaget annat än att de 

måste vara duktiga och punktliga med att leverera varor i tid, detta eftersom 

transporttiderna tar längre tid från norra Sverige och huvuddelen av företagets kunder 

finns från Umeå och söderut i Sverige och Europa. F7 stärker detta med att säga att 

avståndet är ett problem vid expressleveranser. Ett annat problem som denna respondent 

ser med avstånden till kund är att deras kunder har förutfattade meningar om att 

Norrland ligger väldigt långt bort och detta påverkar antalet kunde som väljer att köpa 

varor av dem.   

– Hur sköter ni er produktion, det vill säga hur planerar ni er produktion? 

Samtliga företag tillverkar mot kundorder. F3 förklarar att deras produktion är väldigt 

individanpassat för just deras verksamhet. Produktion och lagerhållning styrs av 

planering och är även säsongsanpassad, vilket innebär att lagerläggningen för vintern 

planeras i augusti. Om de under vintern ser att planeringen inte stämt in med det som 

efterfrågas så försöker de lösa problemet så snabbt som möjligt. F8 sköter all 

produktion själv förutom i vissa fall, då framställningen av varan kräver ytmontering 

och de behöver köpa in dessa tjänster externt  
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– Använder ni lager? Om så är fallet, vilka typer av lager använder ni och var är dessa 

lager lokaliserade? 

 

Eftersom alla kontaktade företag tillverkar mot kundorder så var svaren på denna fråga 

övergripande Nej. F1, F2, F5, F6 och anger att de använder lager som är placerade i 

företagens respektive fabrik. Tre av dessa företag, F2, F5, F6, har även lager hos sina 

leverantörer, kunder och återförsäljare.  

 

– Hur ser ni på kapitalbindning, anser ni att ni binder kapital i er verksamhet?  

F10 är det enda företaget som svarar att de inte har några problem med kapitalbindning i 

företaget. F3 säger att de strävar efter att ha så litet lager som möjligt och försöker ha 

liggande orders hos leverantörer som de enkelt kan få levererat vid behov. 

 

F9 menar att kapitalbindning i lager är avgörande för företagets lönsamhet men medger 

att de absolut kan tjäna på bättre planering och inköpsstrategier. F6 förklarar i linje med 

detta att de binder kapital i lagret men kan få en större lönsamhet på att effektivisera sin 

lagerhållning genom att hitta rätt balans på råvarulagret, speciellt eftersom detta företag 

köper in råvaror per pall för att minska fraktkostnaderna. F5 förklarar att de binder en 

stor mängd kapital i lagret men ser det framförallt som en styrka istället för ett problem. 

Respondenten förklarar att det inte finns några problem med att ha stort råvarulager så 

länge företaget har ekonomisk möjlighet att binda kapitalet. 

F7 säger att de binder kapital i råvaror men anser att de inte kan planera bort denna del 

eftersom de då skulle mista den flexibilitet som de är beroende av i produktionen. F3 

förklarar att de ser kapitalbindning som ett nödvändigt ont men att de samtidigt anser att 

det för närvarande är så låg avkastning på kapital placerat med liknande risk och att 

dessa alternativ då går jämnt ut. 

 

F4 svarar att företagets målsättning är att köpa in material med leverans inom 

planeringstid produktion och att säkerhetslagret baseras på statistik tre månader bakåt i 

tiden. Denna respondent fortsätter med att förklara att kapitalbindningen i lagret kan 

effektiviseras genom att minska antal varianter av produkter. Detta företag kontrollerar i 

huvudsak de 50 artiklar som är högst åtgång av i produktionen, detta i syfte att planera 

inköp så att dessa varor alltid finns i rätt nivå i råvarulagret.  

 

En form av kapitalbindning som gäller för samtliga tillverkande företag är att de binder 

värdet av samtliga varor i verksamheten ända tills produkterna går ut till försäljning. 

 

– Arbetar ni med några logistiska verktyg i er verksamhet, som Supply Chain 

Management, Just-In-Time eller nyckeltal. Om ja, hur anser ni detta påverka ert 

dagliga arbete? 

F2 och F5 har kännedom om verktyget SCM, men ingen av dessa respondenter 

använder verktyget i verksamheten. F5 säger att den inte tror på verktyget och dess 

funktionalitet. Samtliga respondenter svarar även att de inte använder sig av några 

logistiska verktyg i dagsläget, en av respondenterna flikar även in att denne inte vet om 

de använder några verktyg.  
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4.3 Sammanfattning av resultat 
Något som bör förklaras utifrån de svar vi fått ifrån företagen som vi kontaktat är att de 

säger emot sig själva rörande frågorna kring lager. De svarar att de inte har lager men 

fortsätter att de inte kan undgå att ha råvarulager och måste planera sina inköp för att 

kunna ha varor i lager för kommande orders. Vi anser att detta är ett resultat av 

bristande kunskaper rörande logistiken och de termer som vi använder. Vi anser även att 

vi kunde ha fått djupare svar om vi använt en telefonintervju och vi då kunde ställt 

följdfrågor, rörande lagerfrågan. Men vi drar slutsatserna att de kontaktade företagen 

har problem med att hålla rätt nivå i lager då detta framgår i frågorna rörande 

kapitalbindning och produktionen. 

 

 Geografisk 

placering 

Produktion Lager Kapital- 

bindning 

Logistiska 

verktyg 

 

 

Power 

Up 

– Positivt med 
låga utgifter i form 

av hyra, ström och 

administrativa 

kostnader. 

– Negativt med 

långa avstånd till 
kund, begränsade 

transporter, inte 

optimala ledtider. 

– Använder både 
kundorderstyrd 

och 

förbrukningsstyrd 

produktion.  

– Använder 
lager på fler 

platser än vid 

produktionen i 

Storuman. De 
använder både 

råvarulager och 

färdigvarulager.  

– Har en stor 
mängd kapital 

bundet i lager. 

Dels på grund av 

stora inköp av 

råmaterial. 

– Använder sig 
i dagsläget inte 

av några 

logistiska 

verktyg men 
anser att deras 

verksamhet 

skulle 

effektiviseras 
med hjälp av 

JIT. 

 

 

Andra 

företag 

– Positivt med 

lojal och billig 

arbetskraft samt 
konkurrenskraftiga 

lokalhyror. 

– Negativt med 

långa avstånd till 

kund och 

leverantörer, 
påverkar miljön 

negativt, ingen 

kvalificerad 

arbetskraft.  

– Samtliga 

företag arbetar 

med 
kundorderstyrd 

produktion 

– F1, F2, F5 och 

F6 använder 

råvarulager där 
F2, F5 och F6 

även har lager på 

andra platser. 

– Alla företag 

utom F10 medger 

att de har problem 
med 

kapitalbindningen. 

– Inget av de 

tillfrågade 

företagen 
använder sig av 

logistiska 

verktyg. F5 

säger att de inte 
tror på SCM 

och F2 säger 

att hen inte vet 

om de 
använder sig av 

några verktyg. 

Figur 13 Sammanställning av resultat 
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi resultaten vi erhållit via vår intervju med vår uppdragsgivare 
Power Up och de enkäter vi skickat till tio producerande företag i norra Sveriges inland. 
Analysen belyser de problem som SMF i norra Sveriges inland står inför och ligger till grund 
för utvecklingen av den teoretiska modell som syftar till att förbättra användandet och utveckla 

företagens resurser med avsikt att reducera bundet kapital. 

5.1 Kartläggning av problem 
För att vi ska ha möjlighet att utforma en modell utifrån vår teoretiska referensram samt 

utifrån de svar vi erhållit under vår empiriska undersökning så krävs det att vi först 

kartlägger de problem som SMF i norra Sveriges inland står inför. Det vi kan utläsa från 

resultatet är att de kontaktade företagen står inför liknande utmaningar, men att det är 

stor spridning på hur de väljer att arbeta, alternativt hantera dessa problem. De funna 

problemen analyseras, jämförs med tidigare forskning, kopplas ihop med teori och 

mynnar ut i förbättringsförslag. 

5.1.1 Distribution 
Något som framgår av de intervjuer som vi haft med Power Up och de enkäter som vi 

skickat till andra SMF i norra Sveriges inland är att samtliga kontaktade företag 

upplever att valet av lokaliseringen påverkar företagens distribution. Samtliga företag är 

bundna till att använda sig av lastbil vid transporter inom Sverige då detta är det 

smidigaste och lönsammaste transportmedlet med tanke på företagens lokalisering. 

Detta beror dels på att järnvägsnätet inte är tillräckligt täckande i dessa områden och 

dels på grund av de volymer av varor som föreagen sänder ut inte uppnår de kvantiteter 

som krävs för att järnvägstransport ska bli lönsam (Pewe 2002, s.182). En majoritet av 

de företag som vi kontaktat, samt uppdragsgivaren Power Up upplever att bristen på 

frekventa transporter påverkar verksamheten negativt. En effekt av att transporterna inte 

går så frekvent samt att företagen inte har väl planerad transportlogistik är att företagen 

då blir tvungna att sitta med produkter i arbete (PIA), råvarulager och färdigvarulager 

längre än vad som är nödvändigt. Det vill säga, när företagen har producerat en vara så 

är det inte säkert att transportören har hämtningar i deras område vid den tidpunkten då 

varan är redo att levereras. Detta resulterar i att företagen sitter med bundet kapital i 

olika delar av lagren. Genom att det tar en lång tid tills produkterna når slutkund och är 

bundet till transpormedlet under en längre tid, så påverkas även kapitalbindningen av 

denna tid. Genom att använda sig av formeln som beräknar kapitalbindningstiden kan 

företag få kontroll över förflyttningskostnaden som är tidsberoende (Lumsden 2006, 

s.47-48). 

 

Då företagen använder sig av många olika lastbiltransportföretag genererar det i högre 

flexibilitet och större möjligheter till fler upphämtningar per dag. Företag F6 skiljer sig 

från de övriga respondenterna då denne använder sig av tio olika transportbolag för att 

uppnå den servicegrad som dess kunder förväntar sig. Denne respondent menar att 

användandet av alla dessa lastbilstransportföretag bidrar till att verksamheten fungerar 

utifrån dess geografiska lokalisering. Här utmärker sig respondenten från de andra 

företagen i sådan mån att hen är den enda respondenten som anser att det krävs tio olika 

bolag för att distributionen ska fungera. Det vill säga, vi anser att detta svar avspeglar en 

kunskapsbrist gällande möjligheten att planera företagets distribution. Både Tödtling & 

Trippl och Landabaso et al. menar att de största problemen hos företag i perifera 

områden är deras kunskapsbrister, som är en följd av deras geografiska lokalisering och 

långa avstånd från omvärlden (Tödtling & Trippl 2005, s. 21; Landabaso et al. 1999, s. 
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21). Att SMF med begränsade resurser använder sig av många olika 

lastbiltransportföretag låter som en stor kostnadsbärare som kan reduceras och 

effektiviseras genom att planera produktion och leverans i den grad att vid varje 

leveranstillfälle så skall denna vara fylld, istället för att leverera små mängder med hög 

frekvens som leder till onödiga transportkostnader. 
 

Vi kan utifrån resultatet se att en del av de kontaktade företagen inte har planerat och 

utvecklat sina transportlösningar i den utsträckning som de har möjlighet till, samt att de 

hävdar att de sköter sin transport själva, men använder TPL utan att de är medvetna om 

vad termen betyder. Precis som Hageback och Segerstedt så kan även vi se att 

kunskapsbristen gällande olika transportmöjligheter är något som påverkar företagens 

transportlogistik. Företagen lever i tron om att det inte finns åtgärder att vidta även fast 

det finns åtgärder och förbättringsmöjligheter gällande transportmöjligheterna för in- 

och utleveranser (Hageback & Segerstedt 2004, s.159). Genom att företagen använder 

TPL kan de stå mot kraven som globaliseringen medför genom att leveranstiderna kan 

kortas ned och flexibiliteten hos företagen ökas via mer frekventa hämtningar av gods 

från fler än ett transportföretag (Wolf & Seuring 2010, s.86). Enligt resultaten från 

intervjuerna är leveranstiderna en del som företagen är delvis missnöjda över och finner 

utvecklingspotential inom. En lösning på detta är att företagen bör bli mer pålästa om 

TPL och andra alternativa transportlösningar som finns tillgängliga för just dem och 

deras förutsättningar utifrån dess geografiska läge (Oskarsson et al 2006, ss.155-6). 

Genom att vara påläst inom de transportlösningar som finns så har företagen även 

möjlighet att påverka ledtiderna positivt. 

 

Den kunskapsbrist som vi ser är generell för dessa företag och deras transportplanering 

kan påverka företagen i form av merkostnader, oberoende av hur väl planerad 

företagens övergripande verksamhet är (Bogataj et al, 2011). Att planera transporterna 

och uppnå högsta möjliga fyllnadsgrad är alltså en del som alla företag bör fokusera på 

för att effektivisera de transportmöjligheter som finns tillgängliga. Ett exempel är att om 

ett producerande företag finner en transportör som erbjuder ett bra pris på transporterna, 

men enbart har upphämtningar två gånger per vecka, så finns det metoder och logistiska 

verktyg som det producerande företaget kan använda för att planera sina leveranser och 

inköp efter och samtidigt erhålla en hög servicegrad. I samband med detta finner vi det 

intressant att närmare analysera vår uppdragsgivare Power Up:s transportkostnader. 

 

Genom en uträkning av Power Up:s transportkostnader utifrån deras bokslutsrapport år 

2010 (Power Up Resultatrapport, 2010) har vi beräknat att deras transportkostnader 

utgör 3,3 % av företagets omsättning, se beräkning nedan. 

 

Sammanlagda transportbidrag: 40 395 kr 

Sammalagda transportkostnader, in- och utleveranser: 199 727 kr 

Summa kostnader: 199 727 kr – 40 395 kr = 159 332 kr i transportkostnader för Power 

Up år 2010 (Resultatrapport Power Up 2010). 

Power Up:s totala omsättning: 4 808 728,43 kr. 

Transportkostnaderna står för 3,3 % av Power Up:s omsättning år 2010. 

 

Transportbidraget som delas ut till företag i de fyra nordligaste länen i Sverige är ett 

företagsstöd som syftar till ökad tillväxt och stimulera till ökad förädlingsgrad hos 

företag i dessa områden (Schantz von, M. 2012). Transportbidraget är som vi ser ett 

bidrag som gynnar Power Up samt andra företag i norra Sveriges inland. För att återgå 
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till beräkningen av transportkostnaderna så ser de vid en första anblick inte så stora ut, 

men vid en djupare analys om hur denna aktivitet och kostnad påverkar andra delar av 

verksamheten så är det en kostnad som påverkar den slutgiltiga lönsamheten. För att 

utveckla detta resonemang vidare så menar vi att transporterna är den del som påverkar 

lagerhållningen och leveranser till slutkund eftersom det är antalet in- och utleveranser 

och planeringen av dessa som påverkar kapitalbindningen. Det vill säga, vid få in- och 

utleveranser ser vi en trend hos de kontaktade företagen att de köper in stora volymer 

per gång. Detta resulterar i att de har mycket råvaror i lager samt ett färdigvarulager 

som väntar på att få levereras till kund, vilket är bundet kapital som kan användas till 

andra mer värdeskapande aktiviteter. 

 

Samtliga företag arbetar idag i så stor mån som de kan med att leverera varor snabbt och 

smidigt till kund i syfte att nå så hög kundservicenivå som möjligt och tillgodose 

kundernas behov. Utifrån resultatet har vi dragit slutsatsen att företagen vill möta 

kundernas behov, men anser att transporterna behöver effektiviseras för att de ska kunna 

uppnå de höga krav som företagen och kunderna har på leveransnivån. För att företagen 

ska ha möjlighet att uppnå detta måste de analysera sina transportmöjligheter för att 

hitta bästa lösningen anpassat för dem och deras individuella förutsättningar samtidigt 

som de måste ha ledtider och transporttider med i planeringen. För att företagen ska 

kunna tillgodose sina kunder till fullo anser vi att användandet av JIT skulle hjälpa dem 

att uppnå detta. Något som är viktigt vid användandet av JIT är att arbeta utifrån 

prognoser och planera produktion och distribution utifrån detta. Effekten vid 

användande av JIT är att företagen kommer att eliminera risken att få inkuranta varor på 

lagret. Vid användandet av JIT kan företagen försäkra sig om att de råvaror som de 

köper in inte kommer att stanna i lagret. Detta eftersom det finns ett behov av dessa 

råvaror när beställning läggs utifrån behovet hos kunderna. Gunesakaran och Lyu visar i 

sin studie att JIT är ett framgångsrikt verktyg att implementera i SMF där effekten blir 

att företagen kan vara verksamma med lägre tillverkningskostnader och samtidigt 

leverera högre kvalitet på tillverkade produkter (Gunesakaran och Lyu 1997, s. 410). 

Dock, för att implementeringen ska bli framgångsrik så krävs att personal och anställda 

har utbildning och kunskap gällande användandet av verktyget JIT. Att även ha stabila 

och långa relationer med leverantörer är en förutsättning för att JIT ska fungera optimalt 

hos dessa typer av företag (Gunesakaran och Lyu s. 412). 

 

Då samtliga kontaktade företag producerar mot kundorder så kan vi dra en parallell 

slutsats att dessa företag även vill möta sina kunders behov i form av snabba och säkra 

leveranser. En del av dessa företag, F3, F6, F7 och F9, vill samtidigt minimera 

kapitalbindningen och hålla låg tillverkningskostnad, medan andra företag, F5 och F3 

och tycker att kapitalbindningen i lagret inte är ett problem för dem. Oavsett om företag 

väljer att prioritera låg kapitalbindning eller ej så är det viktigt att få alla faktorer att 

fungera i samspel med varandra. Det är upp till företaget själv att finna rätt balans 

mellan dessa områden så att de påverkar lönsamheten positivt (Olhager, J. 2000, s.46). 

För att finna denna balans kan företag använda den logistiska målmixen (se figur 7) 

vilket är en balans som är individuell för varje enskilt företag. Som tidigare nämnt är de 

utfrågade företagen i överlag missnöjda med transporttiderna då de i regel är någon dag 

för långa, därför är detta en del som de måste planera bättre utifrån varje enskilt företags 

förutsättningar. Ett förslag på detta är att de gör prognoser utifrån tidigare försäljning 

och utvecklar en produktions- och distributionsplanering för att uppskatta vad som ska 

produceras och hur det ska transporteras på ett effektivt sätt, samt inkludera ledtider för 

att undvika oväntade överraskningar och långa transporttider (Oskarsson et al 2006, 
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ss.155-6). 

 

Sammanställning av distributionsproblem hos SMF i norra Sveriges inland: 

– Långa ledtider. 

– Onödig kapitalbindning. 

– Användandet av flera transportföretag. 

5.1.2 Lager 

Av de utfrågade företagen är det F1, F2, F5 och F6, som använder råvarulager där F2, 

F5 och F6 även använder färdigvarulager samt lager placerade hos leverantörer, kunder 

och återförsäljare. Majoriteten av företagen använder alltså inte lager vilket bidrar till att 

dessa företag i större grad är mer beroende en väl fungerande distribution, till skillnad 

från de företag som använder lager. Det finns både för- och nackdelar med att dessa 

typer av företag lokaliserade på långa avstånd från leverantörer och kunder använder sig 

av lager. Den huvudsakliga nackdelen är att de binder kapital under ledtiden från inköp 

av råvara till leverans till kund. Ledtiden till och från kunder och leverantörer är lång 

eftersom de geografiska avstånden mellan de olika parterna är långa. Fördelen med att 

företag använder sig av lager är att de sparar både kapital och miljöresurser som läggs ut 

på transportutgifter, detta eftersom företagen då inte är i behov av lika frekventa 

leveranser av råmaterial. En annan fördel är att företagen, beroende på deras grad av 

planering, kan hålla hög leveranssäkerhet då företagen alltid har material stående i lager 

för direkt leverans till kund. Eftersom samtliga företag producerar mot kundorder är det 

av stor vikt att de artiklar som behövs alltid finns i det eventuella lagret alternativ att 

materialet alltid ska levereras till företaget för produktion i exakt rätt tid. 

 

Företagen F2, F5 och F6 använder flera lagerpunkter och fördelen med det är att dessa 

företag når deras uppsatta grad av leveransservice till lägsta totala distributionskostnad 

(Abrahamsson 1992, s.63) eftersom olika lagerlokaliseringar genererar i mindre antal 

transporttillfällen och lägre transportkostnader. 

 

Det finns alltså både för och nackdelar med att stå med lager men det finns även 

åtgärder för att optimera och finna balans mellan faktorerna lager, ledtid och 

kapitalbindning. För SMF i norra Sveriges inland gäller det att räkna ut vilken balans 

mellan dessa faktorer som är mest lönsam, alltså som det är mest lönsamt att ha 

frekventa transporter eller om det är mest lönsamt att binda kapital som kan hindra 

verksamheten inom övriga områden i företagen. Detta förhållande är en del som vi 

fokuserar på i den teoretiska modellen som vi tagit fram i kapitel 6. 

 

Power Up använder ett rå- och färdigvarulager som är placerat i fabriken i Storuman 

samt färdigvarulager som är placerade i Göteborg, Osby och Öland. Lagren utanför 

fabriken är strategiskt placerade nära deras fältsäljare så de i sin tur snabbt kan leverera 

varor till kund. Genom valet av placering av sina färdigvarulager har detta gett Power 

Up en möjlighet att främja integreringen av logistikprocessen och genom det underlätta 

möjligheten av personliga kontakter. Genom att öka samordningen kan det leda till 

minskning av ledtider och kostnader (Petroni 2000, s.280). Dock är det endast 

fältsäljarna som använder dessa lager. Power Up levererar varor till färdigvarulagren var 

fjortonde dag där lagernivåerna bestäms efter prognos. Vi kan utifrån resultatet utläsa att 

deras planering över dessa lager är mer genomgående än för lagret i fabriken i Storuman 

där lagren fylls på efter behov. Eftersom att planeringen för färdigvarulagren sker efter 

prognos kan de planera sin materialförsörjning för dessa så att de inte behöver köpa in 
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stora mängder råvaror som inte kommer användas, med andra ord, eliminera onödiga 

inköp och med det onödig kapitalbindning (Mattsson & Jonsson 2003, s.54). Dock bör 

poängteras att Power Up även levererar ut till kund från sin produktionsanläggning i 

Storuman vilket medför längre ledtider till vissa kunder. 

 

Många av företagsrepresentanterna och respondenterna säger att de beställer nya varor 

när råvarulagret håller en viss nivå, med andra ord så beställer de efter behov och 

medger även att beställning av råvaror kan effektiviseras och planeras bättre. Om 

företagen skulle börja använda sig av JIT skulle det innebära att de fick direkt leverans 

när behovet uppstod, detta skulle i sin tur eliminera onödiga utgifter på material som 

inte behövs just då (Lumsden 2006, s.272). Detta skulle i sin tur bidra att andelen 

bundet kapital i lager minskar. Gunesakaran och Lyu menar att det krävs frekventa 

transporter med små leveranser för att JIT ska fungera optimalt i SMF. Att inneha 

kunskap och avsätta tid för träning för att förstå verktyget är även en förutsättning för 

att implementeringen ska bli tillfredsställande (Gunesakaran och Lyu 1997, s.410-12). 

De SMF som vi har studerat har långa transportsträckor. Om SMF i norra Sveriges 

inland skulle fokusera på att ha fler frekventa transporter så skulle det leda till ökade 

transportkostnader som i sin tur bildar onödig kapitalbindning. För att JIT ska fungera 

optimalt för de SMF vi har studerat så är det största behovet inte fler frekventa 

transporter. Det som krävs är att företagen gör en planering för tidpunkter när behov av 

råvaror samt att dessa levereras till företagen vid en förutbestämd tid. Det innebär att 

planen måste vara tillförlitlig och att leverantörerna är strategiskt valda och förstår 

företagens specifika situation och behov (Lumsden 2006, s.102). I gengäld krävs det att 

småföretagarna är öppna för en förändring och ett nytt sätt att arbeta, det måste finnas 

en vilja att ta till sig förändringen. 

 

Dock bör företagen vid planeringen av försörjningskedjan ta hänsyn till de 

förutsättningar som är specifika för just deras företag, och ha som huvudmål att 

eliminera onödiga och icke värdeskapande aktiviteter samt förenkla och rutinisera 

värdeskapande aktiviteter (Mattsson & Jonsson 2003, s.354). Genom att företagen 

integrerar leverantörerna i produktionsplaneringen resulterar det i att lagren förskjuts 

längre bak i tillverkningskedjan och det ger i sin tur lagerfördelar för företaget 

(Lumsden 2006, s.103). Med andra ord så är det inte enbart företagens lokalisering som 

bidrar till att företagen har långa ledtider. Företagens lokalisering och 

distributionsnätverk är faktum som företagen inte kan förändra utan flytt, och samtliga 

företag kan och har möjlighet att planera runtom dessa faktorer för att nå den bästa 

möjliga servicegrad som de vill uppnå. 

 

Företag F3 och F5 menar att de binder stort kapital i lagret men anser att det är en styrka 

för företagen och att det inte är ett problem så länge företagen har ekonomisk möjlighet 

att ligga ute med kapitalet. Detta må fungera för företag som har ekonomisk möjlighet 

till det, dock ställer vi oss frågan om det är effektivt att binda kapital i lagret, kapital 

som SMF kan använda till mer värdeskapande aktiviteter. Möjligtvis kan det stora lagret 

vara en ursäkt till att F5 inte har kunskaper nog att hantera sitt lager på mest effektivt 

sätt och tycker att det inte gör något att ha stort råvarulager eftersom de ha kapitalet till 

det. En respondent menar även att det är så låg avkastning på kapital placerat med 

liknande risk, så det spelar egentligen ingen roll om de binder kapital i lager eller sätter 

in kapitalet på exempelvis banken. Angående detta är vår tanke att placera kapital på 

banken bör vara ett bättre alternativ än att binda kapital i lager eftersom råvaror kan bli 

inkuranta och minska i värde. Företag F4 och F9 har å andra sidan god planering av 
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deras inköp och råvarulager, men medger samtidigt att processerna kan effektiviseras 

genom att finna rätt balans och lagernivåer samt reducera antalet artiklar. Företag F10 

säger att de arbetat aktivt för att reducera mängden bundet kapital, och har i dagsläget 

inget problem med kapitalbindningen. De fortsätter att säga att de strävar efter att ha så 

litet lager som möjligt och har liggande orders hos deras leverantörer så de enkelt kan få 

varor levererade vid behov. 

En slutsats vi kan dra från detta är att de företag som binder kapital och anser att det är 

en styrka har heller inte något välplanerat inköpssystem. De företag som har planerade 

inköpssystem är väl insatta i problematiken och ser förbättringsområden. Detta resultat 

tolkar vi som att företag med saknade inköpssystem blundar för de problem som de står 

inför, medan företag med välplanerade inköpssystem har kontroll på sina verksamheter 

och accepterar samt är medvetna om dess potentiella förbättringar. Detta kan även vara 

en effekt av att SMF i norra Sveriges inland är verksamma med långt avstånd från 

centrala logistik- och informationsflöden vilket leder till att dessa företag missar 

väsentlig information som kan vara värdefull för deras verksamhet. För att uppnå ett så 

optimalt lager som möjligt är det viktigt att företag hittar och beräknar 

beställningspunkten. Denna punkt bestäms utifrån säkerhetslagrets storlek och den 

normala förbrukningen under ledtiden (Segerstedt 2009, s.46). Dock måste företaget ha 

i beaktning att om förbrukningen under ledtiden förändras så kommer 

beställningspunkten att variera (Oskarsson et al 2006, s.226). 

Genom att ha en bra huvudplanering och delplaneringar under tiden kan företaget märka 

variationer i efterfrågan och utifrån det anpassa beställningspunkten. Då majoriteten av 

de företag som vi intervjuat inte använder sig av ett datasystem för att hitta sin 

beställningspunkt utan sköter det manuellt så kommer de inte råka beställa in onödigt 

mycket material som de inte behöver, utan istället få ordning på mängden råmaterial 

som finns i lager och genom det minska deras kapitalbindning. Dock för att förhindra att 

produktionen stannar till vid felbedömning av prognos vid beställning av nya råvaror 

behövs säkerhetslager vilket är något som enbart F2 och F5 av de kontaktade företagen 

använder. Säkerhetslager är en uträkning som vi anser är av värde i målet att finna en 

lämplig lagernivå. Säkerhetslagrets uppgift är att täcka företags slumpmässiga 

variationer i efterfrågan under ledtiden samt förhindra att företag ställs inför risken att 

en artikel tar slut och gör att produktionen avstannar (Olhager, J 2000, s.227). Eftersom 

transportsträckan från huvudsakliga leverantörer till företagen är lång vore detta en 

dyrbar tid att förlora. För att exemplifiera beräknar vi säkerhetslagret med Power Up:s 

siffror. Power Up kan producera och leverera en order på en och samma dag. Enligt 

Power Up får de inleveranser en gång per vecka. Då helg- dagar inte är inkluderat i 

denna tid har vi då räknat ut att säkerhetstiden är 5 dagar, det vill säga tiden det tar 

innan företaget får en ny leverans. Beräkningarna görs med hjälp av följande formel: 

Säkerhetstid = 5 dagar. 

Förbrukning per tidsenhet= Antal sålda produkter 2011 dividerat med 251 arbetsdagar. 

Exempel för artikel nummer 65400: SL = 5 dagar×27= 135 enheter av artikel 65400 i 

säkerhetslager. 

 

I ovanstående uträkning har vi valt att inkludera ett urval av artiklar. Detta urval består 

av artiklar som har sålt mest samt artiklar med varierande försäljningsnivåer. Detta i 

syfte att visa på variationen av hur säkerhetslagret för olika artiklar kan se ut. Power Up 

har några få artiklar som de säljer mindre än tjugo av per år. Vi anser att uträkningen av 
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säkerhetslager för sådana artiklar inte är av största prioritet då dessa artiklar kräver 

lagring oavsett försäljningsnivå. Se tabell nedan. 

 

Samtliga siffror har avrundats uppåt för att få heltal och därmed hela artiklar. 

 
Artikelnummer Antal sålda artiklar år 

2011(Artikelstatistik, omsättning 

2012, Power Up Sverige AB) 

Förbrukning per 

tidsenhet 

(efterfrågan/dag) 

Antal i säkerhetslager 

62300 523 2 11 

63200 1336 5 27 

63700 2706 11 55  

64405 209 1 4 

65200 86 0,5 2 

65400 6675 27 135 

65510 1451 6 29 

65710 638 3 13 

Figur 15 Exempel på nivåer för artiklar i säkerhetslager  

I exempelrutan ovan har vi valt att beräknat säkerhetslagret för ett antal artiklar med 

olika efterfrågan år 2011, detta för att belysa och visa på variationen av behovet av olika 

nivåer av säkerhetslager beroende på efterfrågan på artiklarna. Antal i säkerhetslager 

visar alltså hur många produkter det kan finnas i lagret av varje artikel innan en ny order 

måste läggas. Om lagret har 11 enheter av artikel 62300 så är det dags att lägga en ny 

order. Innan ordern har mottagits av Power Up så har företaget möjlighet att producera 

de artiklar som enligt ovanstående beräkningar efterfrågas. Företaget bör med andra ord 

alltid inneha dessa nivåer i lagret för att undvika brister (lägg märke till att efterfrågan 

antas vara jämn över hela kalenderåret). Att ha ett säkerhetslager bidrar till att lagret helt 

enkelt optimeras och gör att företaget inte behöver binda onödigt kapital. 

 

Sammanställning av lagerproblem hos SMF i norra Sveriges inland: 

– Kapitalbindning i form av höga lagernivåer 

– Brister i prognoser 

5.1.3 Produktion och inköp 

Vad som framgår av svaren från intervjuerna med företagen är att alla inte har koll på 

logistiska termer. Vid en djupare analys av resultatet kan vi även tyda att de inte har 

kontroll på sin produktionsstrategi. Detta visar sig extra tydligt då samtliga företag säger 

att de använder pull-principen samtidigt som del av dessa använder färdigvarulager. 

 

Vid pull- produktion, det vill säga vid produktion mot kundorder, så elimineras 

färdigvarulagret och produkterna levereras till kund direkt efter att de är producerade. 

Detta är ytterligare ett bevis på att kunskapen inom produktionslogistik inom SMF är 

bristande. För att SMF i norra Sveriges inland, och SMF rent generellt ska ha möjlighet 

att på ett enklare sätt planera produktion och inköp för att genom det eliminera onödiga 

lager och kapitalbindning, så anser vi att de behöver ha en bra huvudplanering. Syftet 

med en huvudplanering är att ett företag ska planera material- och 

produktionsstyrningen för att ta reda på vad som ska produceras på lång respektive kort 

sikt. Detta för att nå hög servicegrad genom korta och säkra leveranstider, erhålla ett 

högt och jämt resursutnyttjande som leder till låga kostnader och kort genomloppstid för 

kapitalbindning i lager, PIA och färdigvarulager (Olhager, J. 2002, s.176). Med andra 

ord är det extra viktigt att SMF är medvetna om företagets alla aktiviteter för att kunna 

fatta beslut om framtida aktiviteter och händelser. Något som de kontaktade företagen 
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även bör ha i beaktning vid huvudplaneringen är att de använder leverantörer som är 

lokaliserade i Norden, Europa samt även Asien och USA vilket bidrar till olika långa 

leveranstider från leverantörerna. 

 

Eftersom samtliga svarande företag inte använder leverantörer som är lokaliserade i 

samma område som företagen är lokaliserade på, så resulterar det i att de behöver 

använda sig av en utförlig planering för att minimera antalet risker för stopp i 

produktionen. I princip hälften av de kontaktade företagen använder sig av råvarulager 

för att kunna hantera de hinder som medförs genom att vara lokaliserad på en plats med 

begränsat distributionsnät och långa avstånd ifrån sina leverantörer. Vissa företag köper 

in råvaror vid behov, vissa köper in pallar med material för att uppnå kvantitetsrabatter 

och några företag planerar sina inköp utifrån prognoser. Vi kan alltså se att det finns 

spridda metoder för hur inköpen sker hos de kontaktade företagen. En enkel metod att 

använda sig av för att finna hur många produkter som är nödvändigt att ha i lager är 

genom att genomföra en nettoberäkning. Detta är en beräkning som framförallt företag 

med lagerproblematik kan använda för att få bättre lagernivåer med mindre bundet 

kapital (Oskarsson et al 2006, ss.158-59). Då samtliga kontaktade företag producerar 

mot order så innebär detta i princip att ingenting produceras innan en kundorder är lagd, 

men för att företagen ska kunna hålla en total kort ledtid så måste produceringen av 

produkten vara kort vilket är svårt då samtliga företag tillverkar produkter med hög 

kvalité för hand (Oskarsson et al 2006, s.160-1). En nettoberäkning kan ändå 

genomföras för att räkna ut hur många delkomponenter som behövs för att producera en 

slutgiltig produkt för att sedan koppla ihop detta med en prognos för framtida 

försäljning inom en tidsperiod (Oskarsson et al 2006, ss.158-9). 

 

För att de kontaktade företagen ska kunna framställa deras slutprodukter krävs det att de 

köper in råmaterial och andra komponenter från externa leverantörer. För att detta ska 

fungera utan stopp i produktionen måste de ha en väl planerad försörjningskedja 

(Mattsson & Jonsson 2003, ss.16-17). Vid utformning av en försörjningskedja är det 

viktigt att ta hänsyn till de förutsättningarna som varje enskilt företag arbetar efter för 

att eliminera onödiga processer (Mattsson & Jonsson 2003, s.354). Enligt vårt resultat 

så arbetar de svarande företagen under förutsättningar som de måste anpassa och 

planera sin verksamhet och produktion efter, där de långa transportsträckorna är den 

största faktorn att ha i beaktning. Genom att göra en huvudplanering och genomföra 

prognoser för kommande försäljning och planera leveranser i linje med de transportsätt 

som är tillgängliga för dem, så anser vi att de kan förbättra verksamheten och frigöra 

bundet kapital. 

 

Vid tillverkning är inköp av råmaterial en del som kräver noggranna planeringar och 

uträkningar. Det optimala är att hålla en så låg lagernivå som möjligt och undvika 

produktionsstop i form av uteblivet råmaterial. Genom att köpa stora volymer råmateral 

per ordertillfälle erhålls låga ordersärkostnader vilket leder till höga lagerkostnader. För 

att finna den optimala orderpunkten kan företag använda EOQ-formeln (Economic 

Order Quantity) även kallad Wilson-formeln (Storhagen 2003, s.79). Detta är en formel 

som Dube & Onwubolu använder vid utvecklandet av sitt verktyg ”Inventory 

management tool”, som visar sig ha stort värde för SMF och kontrollering av lagervärde 

(Dube & Onwubolu, 2006). Genom att använda sig av EOQ-formeln kan SMF 

eliminera kostnader rörande lager och frigöra bundet kapital. Dock bör det nämnas att 

Dube & Onwubolu enbart fokuserar på lager och att det bundna kapitalet skall frigöras. 

Den modell som de tagit fram förutsätter att SMF har goda kunskaper i Excel där de 
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använder avancerade formler. Vi anser att en mer utförlig modell bör inkludera fler delar 

än enbart lagret. En modell som ska kunna mätas mot de modeller som används av 

framförallt stora företag, bör ha inslag av SCM då det hjälper företag att effektivisera 

verksamheten som helhet och inte enbart lagret. Därför kan man ifrågasätta om 

modellen som Dube & Onwubolu  har tagit fram skulle välkomnas av SMF i norra 

Sveriges inland. 

 

Samtliga kontaktade företag gör sina inköp vid behov och anser att det är en process 

som kan effektiviseras och förbättras genom att försöka hitta rätt nivåer på råvarorna i 

lagren. Power Up anser att råvarulagret kan effektiviseras med JIT då deras problem 

med inköpen är att de inte kan göra tillräckligt stora beställningar för att erhålla 

mängdrabatt, samtidigt som de inte kan lagra alla råvaror som binder stort kapital. 

 

Sammanställning av lagerproblem hos SMF i norra Sveriges inland: 

– Bristande huvudplanering. 

– Svag försörjningskedja. 

5.2 Logistiska verktyg 

Vad som har framgått genom de intervjuer vi gjort och enkäter vi skickat till de 

svarande företagen är att de inte använder sig av logistiska verktyg. Vi ser detta som en 

brist och anser att genom att använda sig av olika verktyg kan de effektivisera deras 

verksamheter utan att behöva göra stora omstruktureringar. Nedan presenterar vi de 

logistiska verktyg som vi anser är värdefulla för dessa företag. Dessa verktyg kan med 

en modifiering användas utan att SMF ska behöva göra investeringar, vilket är en viktig 

aspekt att ha i beaktning då dessa företag förfogar över små ekonomiska resurser. 

5.2.1 Supply Chain Management 

Vad som framgår utifrån resultatet i denna studie är att de kontaktade företagens 

kunskaper om logistiska verktyg, framförallt om Supply Chain Management, är ytters 

liten. Detta kan vara ett resultat av att de är småföretag och inte haft behov av att 

använda olika logistiska verktyg för att vara framgångsrika på marknaden. SMF lägger 

ytterst lite tid på att ta till sig de nya metoder som tas fram för att ta del av SCM och de 

fördelar implementeringen av verktyget ger dessa företag. Detta har sin grund i att  

metoderna för implementeringen riktar sig till företag som redan har utvecklade 

teknologiska lösningar och därför kan ta till sig de nya metoderna på ett enklare sätt 

(Vaaland & Heide, 2007, 2007). Företag konkurrerar med andra företag genom att 

erbjuda kunder unika produkter, men idag konkurrerar de även som försörjningskedjor 

(Lambert & Cooper, 2000). Med detta i åtanke anser vi att det är av desto större vikt att 

SMF i norra Sveriges inland planerar sina processer, detta eftersom företagsklimatet blir 

tuffare, och utifrån de platser som de kontaktade företagen är placerade på så kan det 

vara användbart att erhålla kunskaper om olika logistiska verktyg och metoder som kan 

hjälpa dem att stärka sin position på den internationella och nationella marknaden. Detta 

eftersom företagen i dagsläget agerar på marknaden som enskilda parter och i dagens 

företagsmarknad är det av största vikt att bli en del av en försörjningskedja där de 

strategiskt valt sina parter för att erhålla en så kraftig konkurrenskraft som möjligt 

(Lambert & Cooper, 2000). Detta har stor betydelse för att minimera gapet mellan stora 

och små företag, där SMF ska ha lika stor möjlighet att konkurrera om marknaden som 

stora företag. 

 

Vad som även framgår från resultatet är att dessa företag styr sina verksamheter utifrån 
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deras ursprungliga affärsidé, även om målen för företagen har förändrats. För att 

företagen ska bli mottagliga för en förändring i sättet att styra företagen bör affärsidén 

anpassas till de förändringar som de väljer att ta. Det vill säga, genom globaliseringen 

har kundernas krav på företagen ökat, vilket ställer högre press på företagen att behålla 

kundnöjdheten. Företagen måste hitta vägar som gynnar företaget och som bidrar till att 

kunderna blir nöjda som hindrar dem att söka sig till andra företag (Lindh 2004, s.72). 

SCM kan användas för att tillgodose dessa krav och förbättra företagens interna och 

externa processer (Kremser, 2003). Då de företag som vi intervjuat i detta 

examensarbete har en önskan om att bli starkare både nationellt och internationellt är 

det användbart att de använder sig av grundtanken i SCM i sina verksamheter. SCM 

används för att designa företagets försörjningskedjor vilket gör att de enklare kan 

överskrida internationella gränser och möta de utmaningar som globaliseringen medför 

genom implementeringen (Meixell & Gargeya, 2005). Genom att företagen använder 

SCM och har det som en del av sin strategi kommer de får mer kontroll samt bättre 

resultat på sin processhantering, strategiska planering samt information och analys. Med 

andra ord kommer de får bättre prestanda i form av volym, flexibilitet och 

leveransprecision (Kuei et al, 2011). Företagen kommer även kunna minimera 

lagernivåerna, sänka kapitalbindningen, reducera antalet leverantörer samt reducera 

cykeltider och leveranstider i alla delar av flödeskedjan (Lyson & Farring 2006, s.98). 

Då de företag vi har intervjuat inte vill flytta sina företag utan vill fortsätta att vara 

lokaliserade i inlandet kan de inte få sin SC optimal, de måste ha i åtanke att deras 

placering bidrar till ökade merkostnader oavsett hur välplanerad deras verksamhet är 

(Bogataj et al, 2010). 

 

För att dessa företag ska få ut så mycket av tankesättet i SCM som möjligt är det viktigt 

att företagen analyserar deras egen planering av försörjningskedjorna. För att få en så 

väl fungerande försörjningskedja som möjligt är samarbete med leverantörerna att 

föredra (Lumsden 2006, s.36). Vad som framgår från våra intervjuer och enkäter är att 

företagen inte har en direkt planerad försörjningskedja utan använder de lösningar och 

den planering de använt sig av vid uppstarten av företaget. De förlitar sig även mycket 

på transportbolagen och att de ska ta fram en bra lösning anpassat för varje enskilt 

företag. Enligt vår analys tar företagen inte egna initiativ till att utveckla sin befintliga 

strategi, vilket kan bero på att de inte har de resurser som krävs för att söka efter 

alternativ och ta fram en ny strategi där syftet att erhålla så hög effektivitet som möjligt. 

Tidigare studier har visat att SMF inte anser att SCM är ämnat för dem då SCM riktar 

sig till större företag, samt att det finns behov av att utveckla en SCM modell där SMF 

är huvudsaklig användare (Vaaland & Heide, 2007). Om företagen går igenom sin 

nuvarande försörjningskedja skulle de enkelt se att genom planering kan de eliminera 

icke värdeskapande aktiviteter och genom det frigöra kapital, få effektivare flöden och 

rutinisera värdeökande aktiviteter (Lumsden 2006, s. 36). 

 

Målet med att omstrukturera företagens strategi efter de ändrade kraven hos kunderna är 

att uppnå så hög effektivitet som möjligt i företagets flöde, samt uppnå så hög 

kundnöjdhet som möjligt. Dessa förändringar kommer att bidra till att vissa delar av 

företagets verksamhet kommer att prioriteras, då det är omöjligt att ändra alla delar 

samtidigt och under samma tid erhålla den lönsamhet som företaget har. De företag som 

vi intervjuat bör då se över sin nuvarande strategi, sätta upp målet som de ska sträva 

efter och utvärdera deras nuvarande strategi för att se vilka delar som de bör fokusera 

mest på. För att se vilka förändringar som ska göras samt se hur dessa påverkar 

företaget kan de använda sig av den logistiska målmixen. Den används för att se hur de 
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tre största komponenterna (logistikkostnader, kapitalbindning och leveransförmåga) ska 

komponeras för att generera en så stor positiv lönsamhet som möjligt (Lumsden 2006, 

ss.259-0). Genom att SMF använder grundtanken bakom SCM kommer det påverka alla 

resurser i flödeskedjan som ger upphov till kostnader och som ger ett värde till kund 

(Lindh 2004, ss. 78-79). 

5.2.2 Lean Production 

Syftet med Lean Production är att producerande företag ska utnyttja mindre resurser 

och samtidigt erhålla ett större produktionsvärde. Detta samtidigt som företag ska uppnå 

verksamhetsmålen, vilket är att leverera kundernas efterfrågan (Grewal 2008, s.405). 

För många företag kan det vara svårt att dra ned på resurser samtidigt som 

förädlingsvärdet ska ökas, särskilt i små- till medelstora företag som redan har 

begränsade resurser. Calpinar menar att produktionskostnaden skulle minska, och 

lönsamheten skulle öka om SMF använde logistiska verktyg såsom lean production 

(Çalpinar, 2007). De kontaktade företagen i vår studie har visat en negativ inställning 

till logistiska verktyg. Om företagen hade kunskap och vetskap om att det finns verktyg 

och modeller som faktiskt ger effekt och som inte kräver en större ansträngning att 

implementera, så tror vi att modellen och verktygen skulle accepteras och användas i 

större utsträckning. 

 

För våra kontaktade företag så är det viktigt att erbjuda produkter med hög kvalité och 

möjligheten att leverera dessa på rätt tidpunkt till slutkunden och samtidigt ge dem bästa 

möjliga service (Lumsden 2006, s.279). För att lyckas med detta bör de se över alla 

olika transportmöjligheter. De kontaktade företagen anser att transportmöjligheterna och 

transporttiderna skulle kunna förbättras och effektiviseras i form av lönsamhet och tid. 

Att samtransportera gods från företagens lokalisering är en möjlighet för att minska på 

transportkostnader och miljöpåverkan, dock tror F2 och F8 att detta är en åtgärd som 

ligger på distributörens ansvar. Vi ser detta som en brist på information då 

transportföretagen troligtvis tjänar på att inte samdistribuera, så detta är en åtgärd som 

bör initieras från företagens sida. Att samdistribuera skulle innebära en 

konkurrensfördel då de sparar in på kostnader och samtidigt tar en del av sitt ansvar för 

minskade utsläpp som skadar miljön. Denna teori skulle även kunna innebära att 

transportföretagen förbrukar mindre resurser men samtidigt får ett högre värde på 

servicen som de erbjuder sina kunder. Enligt Hageback och Segerstedt är 

samdistribution dock något som få företag är medvetna om, vilket beror på att företag i 

perifera områden alltid har varit vana vid att anpassa verksamheten efter de rådande 

omständigheterna utan att vara medveten om att det faktiskt finns 

förbättringsmöjligheter gällande transporter och effektivisering av dessa (Hageback & 

Segerstedt 2002, s.160). 

 

En del av Lean Production är att finna en värdeskapande del och en icke värdeskapande 

del, vilket företag gör genom att dela upp resurserna och tiden. När detta är genomfört 

ska företaget eliminera den icke värdeskapande delen och utveckla den värdeskapande 

delen (Lumsden 2006, s.279). För att förbättra verksamheten ska företag söka efter de 

förbättringarna de kan göra i den icke värdeskapande delen. En åtgärd som de 

kontaktade företagen har gjort kring detta är att de använder tredjepartslogistik som 

transporterar gods till och från fabrikerna. Transporten har här setts som en icke 

värdeskapande del och genom att överlåta den till ett TPL-företag gör företagen en 

förbättring inom transportområdet. Företagen kan då fokusera på kärnverksamheten och 

bli mer konkurrenskraftiga. 



57 
 

 

Bundet kapital i lager är ett område som framförallt Power Up har problem med. För att 

få ett jämnt flöde av produkter i lagret bör de se över hanteringen av inköp samt räkna 

ut en lämplig lagernivå som innebär att företaget utan problem kan producera 

efterfrågad mängd varor utan produktionsstopp. Att sedan ha en stående in-leverans av 

produkter är en åtgärd som underlättar och ser till att lagret optimeras och effektiviseras 

samt att mängden bundet kapital minskas. 

 

Samtliga kontaktade företag är medvetna om att lönsam produktion är den som det finns 

ett behov av på marknaden, särskilt för produkter med lång hållbarhet som samtliga 

företag producerar.  Produkter ska dras genom produktionssystemet och styras mot 

kundbehovet istället för att tryckas och tvingas ut till kunderna (Grewal 2008, s.405), 

vilket leder till att företagen undviker onödiga lager- och transportkostnader (Lumsden 

2006, s.279). Att styra produktionen mot kundorden kan i vissa fall leda till att företag 

lägger tillhörande områden åt sidan. Ett område som Power Up bör arbeta mer med är 

slöseri inom lagret och de onödigt höga nivåerna på råvaror som finns där. Att styra 

produktion mot kundens efterfrågan kräver att företag även styr lagernivåerna, 

distributionen och leveranserna enligt kundens efterfrågan. 

 

En utmaning för företag inom tillverkningsindustrin är att tillverka en variation av 

produkter med minimal ledtid, låga kostnader och hög kvalité. Samtliga företag har 

detta som mål i deras verksamhet, att serva kunden snabbt (Grewal 2008, s.405). Vi ser 

dock att samtliga företag har en del brister och förbättringsområden i verksamheterna. 

Att jobba för att eliminera dessa och uppnå perfektion genom att kontinuerligt analysera 

verksamheterna är ett arbete som vi anser att de bör förbättra. 

5.3 Sammanfattande analys 

Det vi direkt kan utläsa utifrån våra resultat är att SMF väljer att se problem framför 

möjligheter. De anser att deras problem med ledtider enbart kan kortas ned med hjälp av 

mer frekventa transporter för ut- och inleveranser. De ser inte hur de själva kan anpassa 

sitt sätt att planera sin distribution och produktion för att möta de utmaningar som de 

ställs inför i sitt dagliga arbete. Vi kan även tyda från resultatet att de kontaktade 

företagen förlitar sig på att transportföretagen ska ta fram lösningar som ska gynna 

företagen till fullo, istället för att själva förbättra användandet av de 

transportmöjligheter som finns tillgängliga. Utifrån resultatet kan vi se att företagen inte 

använder logistiska verktyg och modeller som finns för att underlätta deras arbete. Detta 

anser vi beror på att de inte har kunskap om dessa verktyg och dess 

användningsområden, samt deras tro om att verktygen inte fungerar i SMF vilket har sin 

grund i att metoderna för implementeringen riktar sig till företag som redan har 

utvecklade teknologiska lösningar och därför kan ta till sig logistiska verktyg på ett 

enklare sätt (Vaaland & Heide, 2007, 2007). 

 

De kontaktade företagen har även problem med stora lager och planeringen av inköp. 

Genom att samtliga företag använder sig av leverantörer som är lokaliserade i Norden, 

Europa samt Asien och USA krävs det att de har en väl fungerande planering för inköp 

för att få detta område så effektivt som möjligt och reducera antalet produkter i lagren. 

Att utveckla bra kund- och leverantörsrelationer är grundläggande för företagens 

utveckling och stärker produktiviteten samt företagens image utåt sett,  vilket i sin tur 

även kommer att förbättra in-och utleveranser och lagerflödet (Mishra 2011, s.26). Att 

som SMF i norra Sveriges inland ha bra relationer med sina leverantörer och 
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transportbolag är särskilt viktigt med tanke på de långa transportavstånden. 

 

Vår uppdragsgivare Power Up har stora problem med sin kapitalbindning. Utifrån de 

svar som vi erhållit av Power Up kan vi se att denna kapitalbindning beror på bristande 

planering. Power Up saknar riktlinjer över vad som ska köpas in, hur inköpen ska ske 

och hur ofta de behöver inleveranser av råvaror. Detta har resulterat i att de binder 

produkter i råvarulagret som tar lång tid att förbruka vilket i sin tur binder kapital som 

kan användas till andra värdeskapande aktiviteter. Vi anser att kostnaderna för det 

bundna kapitalet kan reduceras genom att företag använder sig av en utformad planering 

och JIT- produktion. Vi anser att om dessa företag använder sig av JIT kommer det att 

resultera i högre press på företagen att planera sina inköp bättre. JIT har visat sig vara 

ett framgångsrikt verktyg att implementera i SMF där effekten blir att företagen kan 

vara verksamma med lägre tillverkningskostnader och samtidigt leverera högre 

produktkvalitet (Gunesakaran och Lyu 1997, s. 410). Att ha stabila och långa relationer 

med leverantörer är en förutsättning för att JIT ska fungera optimalt hos dessa typer av 

företag (Gunesakaran och Lyu s. 412), vilket är områden som vi fokuserar på i vår 

teoretiska modell i kapitel 6. 

 

Gällande andra logistiska verktyg så visar tidigare studier olika resultat gällande dess 

användbarhet i SMF. EOQ formeln har visat sig vara användbar, medan SCM behöver 

modifieras för att fungera optimalt hos SMF (Dube & Onwubolu 2011;Vaaland & Heide 

2007). Produktionskostnaden skulle minska och lönsamheten skulle öka om SMF 

använder lean production (Çalpinar, 2007). Studier visar även att det finns ett behov av 

att utveckla logistiska verktyg, såsom SCM, där SMF skall vara den slutliga användaren 

(Vaaland & Heide 2007). Företagen i vår studie har visat en generell negativ inställning 

till logistiska verktyg och vi tror att deras attityd kan förändras om de får vetskap om att 

det finns en enkel modell för ta fördel av dessa verktyg (Kapitel 6). 
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6. Utformning av teoretisk modell 

I detta kapitel redovisar vi vår teoretiska modell som SMF kan ta hjälp av för att bemöta de 

problem som de i dagsläget står inför. Det vill säga, modellen ska resultera i att företagen inte 
ska behöva ta lån, alternativt göra investeringar för att effektivisera verksamheten. Modellen 

grundar sig på de förutsättningar och resurser som SMF i norra Sveriges inland har. 

6.1 Utformning av modell 

Genom att logistiska modeller och verktyg ständigt utvecklas är det av stor vikt att 

företag anammar dessa i syfte att effektivisera sina företag. Vad som tidigare forskats 

om är att dessa modeller och verktyg inte når småföretagare, med slutsatsen att de inte 

har möjligheten att ta till sig dessa. Vaaland & Heide skriver i sin rapport att de 

befintliga modellerna bör revideras med SMF som användare (Vaaland & Heide, 2007). 

Quayle menar att SMF är mindre mottagliga för förändringar i deras sätt att sköta sina 

verksamheter och hävdar att om de är mottagliga för förändringarna och börjar använda 

SCM så kommer deras verksamheter att bli mer effektiva (Quayle, 2003). Utifrån detta 

kan vi se att det redan är bevisat att SCM modeller bör utvecklas hos SMF men att det 

inte har vidtagits åtgärder för det. Därför ska vi i detta kapitel ta fram en grund till en 

teoretisk modell som riktar sig till SMF. 

 

Innan en teoretisk modell/ strategi tas fram för ett enskilt företag bör det has i åtanke att 

den ska formas utefter företagets egna förutsättningar. Företag kan använda sig av redan 

framtagna riktlinjer och utifrån dessa skapa en grund som företaget sedan utvecklar efter 

sina specifika mål (Stadtler & Kilger 2004, s.22). Det är dessa riktlinjer vi ämnar ta 

fram i vår teoretiska modell för SMF i norra Sveriges inland. Vi har valt att fokusera på 

de problem och motgångar som SMF i norra Sveriges inland möter och vi ska utforma 

modellen utifrån dessa förutsättningar. Det bör dock påpekas att det finns inget som 

motsätter att modellen vi ämnar ta fram inte är applicerbar hos SMF i andra delar av 

Sverige. Varför vi valt att fokusera på Norra Sveriges inland är för att vår 

uppdragsgivares företag är lokaliserat i Västerbottens inland, och vi ville jämföra om de 

problem han stöter på är unika för just Power Up eller om andra SMF med liknande 

förutsättningar står inför samma problem. Modellen kommer att utformas utifrån deras 

specifika förutsättningar, vilket som tidigare nämnts är av stor vikt när en 

modell/strategi tas fram.  En annan anledning till att vi gjort detta val är för att vi anser 

att det finns ett värde att företag som är lokaliserade med långt avstånd från de stora 

logistiknaven i Sverige har en väl utvecklad strategi rörande logistiken för både in- och 

utleveranser. Vi finner det utmanade att utveckla en modell med grund i redan 

beprövade modeller och utifrån de möjligheter SMF i norra Sveriges inland har att 

påverka sin logistikplanering. Vi finner det även utmanande att utforma en modell som 

är applicerbar hos SMF och som inte kräver insats av kapital utan i största del handlar 

om omstruktureringar. Detta eftersom de modeller vi utgår från är riktade till stora 

företag som kan anlita konsulter som hjälper dem att omstrukturera verksamheten. Vår 

modell kommer därför inte att rikta sig till stora företag då de har mer utvecklade 

teknologiska lösningar vilket SMF i regel inte har vilket är en av grundtankarna med vår 

modell, att de inte ska behöva ta extern hjälp för att applicera den.  

 

Dube & Onwubolu har i sin studie utvecklat ett ”Inventory management tool” med syfte 

att minska bundet kapital för SMF och grundar sig på ABC-analys och EOQ-formeln. 

Till skillnad från vår modell tar Dube & Onwubolu inte i beaktning de fraktkostnader 

som uppstår vid frekventa transporter, som är nödvändigt för att flödet i ett lager skall 
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fungera optimalt. Modellen tar inte heller i beaktning just fraktavstånd, vilket är en 

faktor som vi har valt att fokusera på i vår modell (Dube & Onwubolu, 2006). Något 

som Dube & Onwubolu inte har i beaktning är hur kunskapsnivån hos SMF är rörande 

användandet av Excel. Då SMF tidigare har blundat för logistiska verktyg ställer vi oss 

frågan om de kommer vara mottagliga för detta verktyg då den kräver att användaren 

har förkunskaper i Excel. Dube & Onwubolu fokuserar endast på lager och tar inte med 

tankesättet att lagret ska vara en del av företagets strategi för att få en så stark och 

lönsam verksamhet som möjligt (Dube & Onwubolu, 2006), vilket vår modell ämnar 

göra på ett enkelt sätt. 

 

Utifrån resultatet och analysen kan vi bland annat dra en slutsats att de kontaktade 

företagen i överlag har problem med sin planering och prognostisering och att SMF 

generellt inte är mottagliga för teoretiska modeller då de är komplicerade att applicera i 

deras verksamheter, vilket resulterar i att de istället blundar för möjliga förändringar 

(Vaaland & Heide, 2007). Det vill säga de flesta företag har ingen klar och tydlig plan 

över hur de ska hantera sin produktion- och distributionsplanering där de binder stora 

summor kapital. För att exemplifiera detta så binder vår uppdragsgivare Power Up 15 % 

av den totala omsättningen, framförallt i sina lager. Som vi har nämnt tidigare i analysen 

så är detta ett problem som de vill åtgärda genom att frigöra delar av detta kapital 

genom att hitta rätt lagernivåer. Genom att fastställa en kontinuerlig planering för 

produktion och distribution anser vi att det går att minimera kapitalbindningen utan att 

störa produktionen eller öka antalet transporter. Genom att applicera SCM i dessa 

verksamheter så kan de öka deras prestanda och stärka deras position på marknaden 

med de fördelar som SCM medför (Quayle, 2003) 

 

Utifrån de problem som vi funnit hos vårt urval, har vi sett att deras största problem är 

kopplade till lager, kapitalbindning och planering. Därför har vi valt att utforma vår 

modell utifrån dessa problem. Det vill säga vår teoretiska modell är ämnad för att lösa 

problem kopplade till dessa faktorer där nästföljande steg handlar om effektivisering av 

dessa. 

6.1.1 Steg 1 

Första steget i vår modell är att genomföra en flödeskartläggning för att företagen ska få 

en klarhet över deras verksamhet i form av var det finns problem och var det finns 

möjligheter. Vid genomförandet av flödeskartläggningen kommer underliggande och 

omedvetna problem att synliggöras. Detta tillför kunskap om de nuvarande processerna 

vilket är viktigt för att stödja alternativ till kommande förändringar (Oskarsson et al 

2006, ss.175-177). En flödeskartläggning kan göras mer eller mindre detaljerad 

beroende på hur mycket tid och resurser ett företag har. Hos vår uppdragsgivare är tid en 

bristvara, detta är dock inte specifikt för vår uppdragsgivare utan är ett generellt 

problem i SMF beroende på att de har små resurser i form av personal. På grund av att 

de har begränsade resurser i form av tid och att SMF oftast har enkla flöden så anser vi 

att det är tillräckligt att göra en enkel flödeskartläggning, som vi beskriver i kapitel 3.4, 

för att få en övergripande bild av verksamheten. Precis som vi kan läsa i Manufacturers' 

Monthly som menar att ett verktyg hos ett SMF skall vara enkelt, effektivt och innehålla 

de funktioner som SMF behöver, så fokuserar vi på att i detta steg göra 

flödeskartlänningen så enkel som möjligt för att man vid implementeringen skall 

undvika krångligheter (Manufacturers' Monthly 2010). Se Power Up:s 

flödeskartläggning i figur 16. 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ebuh||jdb%7E%7Ebuhjnh||ss%7E%7EJN%20%22Manufacturers%5C%27%20Monthly%22||sl%7E%7Ejh','');


61 
 

 

 

 

Som vi kan se i figur 16, och som även framgår i analysen är att planering är Power 

Up:s största problem, vilket markeras med den röda pilen i figuren. Med detta menas att 

de saknar en genomtänkt planering angående hur och när de ska beställa råvaror. I 

dagsläget sitter de med stora lager och produkter som de inte har behov av förrän lång 

tid framöver. Målet med att SMF ska använda av vår teoretiska modell är att de ska 

kunna eliminera dessa onödiga inköp och endast köpa in varor när de har behov av dem. 

Det bör poängteras att detta problem inte är unikt för Power Up utan detta framgår även 

i vår analys där vi kan se att det är ett problem som råder i fler småföretag lokaliserade i 

norra Sveriges inland. Men som tidigare nämnt så använder vi Power Up:s data för att ta 

exemplifiera vår teoretiska modell som företag själva kan utveckla utifrån deras egna 

behov. 

6.1.2 Steg 2 

Nästa steg i vår modell är att ta fram en huvudplanering utifrån de problem som fanns 

vid flödeskartläggningen. Detta i syfte att skapa riktlinjer för hur företaget ska styra 

produktion och distribution. Denna planering ska även ligga till grund för hur 

försörjningskedjan ska underhållas på ett så effektivt sätt som möjligt. I planeringen 

anser vi att det är viktigt att få med ett SCM- tänk, då det har visat sig hjälpa företagen 

att bli starkare både på den nationella och internationella marknaden (Rajesh & Singh 

2011, s.632). Vaaland och Heide visar i sin studie att SCM är ett verktyg som kan vara 

svårt att implementera hos SMF eftersom de inte fokuserar tillräckligt på att utveckla 

teknologin i företagen vilket i sin tur påverkar möjligheterna att implementera SCM och 

konkurrera på marknaden på ett fullvärdigt sätt (Vaaland & Heide, 2007, s.28). Det 

första som bör kartläggas är vad som ska produceras, i vilka kvantiteter samt hur detta 

ska distribueras ut till kund. För att fullfölja detta steg i vår modell krävs inga 

högteknologiska verktyg som hjälpmedel. 

 

Vid en huvudplanering för produktion och distribution ska företagen planera hur de ska 

styra sitt material och hur mycket som ska produceras på lång och kort sikt. Genom att 

planera detta väl kan företagen hålla en hög servicegrad i form av korta och säkra 

leveranstider, erhålla ett högt och jämt resursutnyttjande som resulterar i låga kostnader 

för kapitalbindning i lager, genom kort genomloppstid (Olhager, J. 2002, s.176). Som vi 

tidigare nämnt i analysen har företagen problem med vad som ska beställas och vid 

vilken tidpunkt. Vår uppdragsgivare har mer fokus på att köpa in stora mängder för att 

spara in på fraktkostnader, än de kostnader som stora inköp bidrar med det vill säga 

kapitalbindning och lagerkostnader. Genom att ha en huvudplanering kan företag i 

förväg se vilket behov de har av olika artiklar en vecka till ett halvår framöver i tiden. 

Utifrån tidigare försäljning och prognoser samt kommunikation med kunder kan 

Inköp 

Råva

ru- Produktion 

Färdi
g-

lager 

Exter

na-

Försäljning Distribution 

Figur 16 Flödeskartläggning av Power Up 
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företagen få en klarare bild om vad de behöver köpa in och det resulterar i att de kan 

hålla ett reducerat lager. 

 

Företagen bör svara på följande frågor angående huvudplaneringen: 

 

- Hur har försäljningen tidigare sett ut?  
- Hur mycket ska vi tillverka och hur mycket av varje produkt? 

- När behöver vi påbörja produktionen och när ska vi köpa in råmaterial för att 

klara kundernas krav? 

 

Utifrån svaren på dessa frågor kan företagen gå vidare med sin produktions och 

distributionsplanering, där följande frågor bör besvaras: 

 

- Hur ser prognosen ut för alla produkter i sortimentet? 

- Hur är den nuvarande lagernivån för dessa produkter?  
- Hur stort säkerhetslager har produkterna? 
- Hur stor ska beställningskvantiteterna vara, för att undvika att råmaterial hamnar 

på hyllan i lagret och kostar pengar? 
- Hur lång ledtid är det för en påfyllnadsorder? 

6.1.3 Steg 3 

Utifrån svaren på frågeställningarna i steg två, kan företagen se vilka produkter de säljer 

mest av och genom det planera inköpen och göra dem mer effektiva. De kan då bryta 

ner det behovet de har sett i sin produktionsplanering till komponenter genom en 

nettoberäkning. Det ger en klar bild över vilka komponenter som behövs till olika 

produkter och den komponent som behövs till färdigställandet av flest produkter är 

viktigast att ha mest av i lager. En komponent som används vid framställandet av få 

produkter behövs inte köpas in i stora kvantiteter. Vi kan i ett utdrag från Power Up:s 

råvarulagernivåer och försäljningsdata se att de har stora mängder av olika komponenter 

till produkter som de har en låg försäljning av. Det vill säga, de binder kapital i 

produktkomponenter som de har en låg försäljningsstatistik på, och dessa komponenter 

kommer antagligen att ligga i lager under en lång tid och binda kapital. Med andra ord, 

det är viktigt att företagen har en kontroll över vad de säljer och hur mycket de säljer av 

de olika produkterna samt hur behovet ser ut i framtiden. 

 

Nettoberäkning används för att beräkna hur många komponenter som behövs för att 

färdigställa en produkt för försäljning. Utifrån prognostisering av försäljning kan 

företag sedan koppla ihop nettoberäkningen med prognostiserad försäljning för att 

genom det få fram hur många enheter av varje enskild komponent som behövs i lagret 

under en bestämd tidsperiod. 

 

Vi väljer att exemplifiera nettoberäkningen med hjälp av Power Up:s siffror över 

emballage. Deras A-produkter som är olja och smörjmedel är produkter som enligt oss 

inte tar upp den största kapitalbindningen för företaget. De produkter som tar upp mest 

kapitalbindning är emballaget det vill säga, kartonger, flaskor, etiketter och korkar. 

Varför vi anser att emballage är det som binder upp med kapital är dels genom våra 

uträkningar (se figur 17) och dels för att emballaget tar upp stor lageryta samt att de kan 

planera inköpen av dessa på ett bättre sätt eftersom de inte har möjlighet att påverka 

inköpspriset i form av mängdrabatter.  
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Antal sålda färdiga produkter 2011 var 19 351 st. 

Material Summa antal stycken Summa pris kr 

Olja och fett 214 27 581,6 

Kartonger 1 775 15 740 

Flaskor och dunkar 16 262 41 146,87 

Etiketter 31 000 29 261 

Korkar 18 500 12 280 

Summa emballage  98 427,87 

Figur 17 Sammanfattning emballage, råmaterial och dess priser 

Förutom A- produkten, det vill säga oljan, så krävs det en flaska, två etiketter och en 

kork för att färdigställa en produkt. För leverans till kund krävs en kartong i vilket 

Power Up paketerar fler än en produkt i. Enligt vår analys och jämförelse mellan 

försäljningsstatistik samt lista på råvarulagernivåerna, kan vi se att totalt antal sålda 

artiklar uppgår till 19 351 stycken och som vi ser ovan har företaget 16 262 flaskor och 

dunkar i lager, det vill säga dessa artiklar räcker nästan ett helt försäljningsår för 

produktion. Att lagra så många produkter under så lång tid är inte lönsamt, vilket Power 

Up även är medvetna om. I vår analys har vi lagt märke till en utmärkande 

kapitalbindningspost: 

Under år 2011 såldes en dunk Oil additive 25 liter dunk samt elva Dieselinjector 25 liter 

dunk. I lagret har Power Up 59 stycken dunkar med denna volym. Power Up säljer totalt 

elva 25-liters dunkar på ett år men har 59 dunkar i lager. Med föregående års 

försäljningsstatistik kommer företaget binda värdet av 59 plastdunkar i lagret under fem 

år framöver. För att lösa denna problematik är nettoberäkning tillsammans med 

produktionsplanering en metod som förbättrar dessa flöden som leder till minskat 

bundet kapital. Power Up har sagt att de inte kan köpa in stora mängder för att kunna 

påverka priser genom mängdrabatter.  

För att lösa en del av problemet med bundet kapital i lager så bör företagen 

prognostisera försäljningen över hur mycket råmaterial som behövs under en bestämd 

tidsperiod framöver. Genom att göra detta så minskar företaget det bundna kapitalet i 

lager. Detta är en del i vår teoretiska modell som vi anser är viktig för att SMF i norra 

Sveriges inland ska ha möjlighet att erhålla kontroll över sina lagernivåer. Genom att 

göra en nettoberäkning har företag möjlighet att få en optimal koll på vilka nivåer de 

bör ha på produkterna i lagren.  

6.1.4 Steg 4 
Att beräkna optimal inköpskvantitet innebär att ha produktnivåer som i förhållande till 

varandra håller en perfekt nivå som gör att företagen kan reducera sina ledtider eftersom 

detta kommer att resultera i färre brister och stopp i produktionen.  

Optimal inköpskvantitet beräknas med hjälp av nedanstående EOQ- formel: 

 

Q =√
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Där             Q = optimal inköpskvantitet 

                  K = ordersärkostnad/order 

d = periodbehov i antal mängdenheter 

v = produktens värde/mängdenhet 

w= lagringskostnad i % /100 (kalkylkostnad i %) 

(Storhagen, 2003 ss.79-0). 

 

Ordersärkostnaden är den svåraste kostnaden att räkna ut då denna kostnad består av 

sammansatta kostnader såsom telefontid, löner, porto och mottagningskostnader. I 

denna studie har vi inte tillgång till den information som krävs för att räkna ut denna 

kostnad exakt och därför har vi gjort ett ungefärligt antagande om vad denna kostnad 

kan ligga på för ett småföretag i norra Sveriges inland. Enligt Storhagen kan denna 

kostnad hos grossistföretag variera mellan 27-250 kr (Storhagen 2003, s.80). Eftersom 

de företag vi intervjuat är småföretag med lägre omkostnader så antar vi att 

ordersärkostnaden även är lägre för dem. För att exemplifiera så sätter vi 

ordersärkostnaden till 20 kr. Periodbehovet som är satt till fyra veckor ses i 

nedanstående tabell. Lagringskostnaden, w, varierar även den mellan olika företag. För 

att exemplifiera har vi fastställt lagringskostnaden till 25 %. 

 
Artikelnummer Förbrukning per 

tidsenhet (dag) 

Periodbehov,  

4 veckor 

Produktens 

värde (v) 

Optimal 

orderkvantitet 
(Q) 

62300 2 8 50 5 

64405 1 4 117,6 1,5 

65200 0,5 2 13,2 5 

65400 27 108 16,9 32 

65510 6 24 16,4 15 

 Figur 18 EOQ data 

Som exempel räknar vi ut optimal orderkvantitet för artikel nr 65400: 

 

K= 20 kr 

d = 108 

v = 16,9 

w = 25 % 

 

Q =√
        

 
         

  = 32 

 

Q = 32 

 

Den optimala hemtagningskvantiteten för artikel 65400 är 32 enheter vid varje 

beställningstillfälle, det vill säga var fjärde vecka. 

 

Denna del av vår modell hjälper företagen att på en operativ nivå se inköp som del av 

helheten i företaget. Genom att göra en beställningsprognos för att sedan finna rätt 

inköpskvantitet kan företagen minska mängden bundet kapital i lager, som i sin tur 

genererar i högre lageromsättning.  

När företagen har räknat ut optimal inköpskvantitet är det av värde att även beräkna vid 

vilken lagernivå de bör lägga en ny order. Var beställningspunkten (BP) ligger bestäms 
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av säkerhetslagrets storlek och den normala förbrukningen under ledtiden (Segerstedt 

2009, s.46). Eftersom Power Up i dagsläget inte har ett bestämt ordersystem så är 

ledtiden något som vi inte har haft möjlighet att räkna ut exakt. Power Up lägger en ny 

order när de ser att lagret sjunkit till en viss nivå. Storleken på ordern styrs av olika 

faktorer så som fraktkostnad, råvarukostnad samt hur mycket kapital som Power Up kan 

ligga ute med. Ledtiden bestäms från tidpunkten från orderläggning till mottagande av 

leverans (Oskarsson et al 2006, ss.186-7). Då Power Up får inleveranser en gång per 

vecka så har vi gjort ett antagande att det tar fem dagar för Power Up att få in- 

leveranser. 

 

Följande formel har använts för beräkning av beställningspunkten hos Power Up: 

 

                    

 

Där: 

F = förbrukning/ dag. F beräknas genom att dividera antal sålda artiklar år 2011 med 

antal arbetsdagar på ett år, vilket är 251 dagar (individuellt för varje artikel, se figur 

19 nedan). 

LT = 5 

SL = 135 

 

För artikel nummer 65400 blir uträkningen enligt följande: 

                          

 

Beställningspunkt för artikel nummer 65400 är 268 och för att förtydliga detta så 

innebär det att denna artikel bör ha lagernivå 268 innan ny order läggs på den artikeln.  

 
Artikelnummer F= 

Förbrukning 

per tidsenhet 

(dag) 

Antal sålda 

artiklar år 2011  
(Artikelstatistik, 

omsättning 2012, 

Power Up Sverige 

AB) 

Beställningspunkt Säkerhetslager  
(se uträkning i Figur 

10) 

62300 2 523 21 11 

63200 5 1336 52 27 

63700 11 2706 110 55  

64405 1 209 9 4 

65200 0,5 86 4,5 2 

65400 27 6675 268 135 

65510 6 1451 59 29 

65710 3 638 28 13 

Figur 19 Beställningspunkt  

6.1.5 Steg 5 

När företagen har gått igenom ovanstående steg kan de använda verktyget Just-In-Time 

(JIT), eftersom detta logistiska verktyg fungerar optimalt då företagen har kontroll över 

produktionsplaneringen. Samtliga kontaktade företag producerar mot kundorder, en del 

av denna produktionsstrategi handlar om att sträva efter att producera och leverera 

produkter i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Genom användandet av JIT kan detta 

arbetssätt effektiviseras det vill säga distributionsplaneringen optimeras och används på 

bästa möjliga sätt. JIT kommer även hjälpa företagen att hålla kapitalbindningen på en 

lägre nivå, då JIT bland annat bygger på bättre planerade inköp. För att verktyget ska 

fungera är det viktigt att företagen utvärderar externa parter som är involverade i 
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företaget. Detta för att säkra sig om att de använder de parter som är mest gynnsamma 

för dem. Gunesakaran och Lyu menar att detta är ett av de viktigaste områden att 

fokusera på då SMF ska implementera JIT (Gunesakaran och Lyu 1997, s.410). Att som 

företag ha bra relationer med dess leverantörer är essentiellt med avsikt på företagens 

prestationsförmåga. Bra relationer med leverantörer, transportbolag och kunder är en 

väsentlig grund för företagens utveckling och stärker produktiviteten samt företagens 

image utåt sett, vilket i sin tur även kommer att förbättra in-och utleveranser och 

lagerflödet (Mishra 2011, s.26). Med tanke på den globala marknaden är avstånd till de 

externa parterna en viktig aspekt att ha i beaktning (Mishra 2011, s.31), särskilt då med 

tanke på dessa företag som har extra långa avstånd till gles bebyggelse där transporterna 

inte är lika frekventa. 

 

Utifrån detta anser vi att det är av stor vikt att företagen börjar använda sig av JIT som 

verktyg för att detta skulle innebära att företaget effektiviserar sin verksamhet utifrån de 

resurser och kontakter de har. Även om det kommer kräva mer av företagen i form av 

planering rörande deras produktion, för att utifrån prognoser utläsa vilket behov som 

kommer finnas av deras olika produkter. Samt integrera olika externa parter i företaget, 

valet av vilka av dessa som företagen ska ha ett större samarbete med är beroende av 

hur strategiskt viktiga de är. 

6.2 Slutgiltig modell 
För att sammanfatta vår modell där syftet är att effektivisera material- och 

produktionsplaneringen bör SMF i norra Sveriges inland i följande ordning: 

 Teoretisk modell för effektivare material- och 

produktionsplanering 

1. Göra en flödeskartläggning för att se var de har problem rörande lager 

och bundet kapital. 

2. Göra en huvudplanering över hur företaget ska styra sin verksamhet på 

mest effektivt sätt. 

3. Ta fram en distributions- och produktionsplanering för att få ett 

effektivt flöde och eliminera icke värdeskapande moment. 

4. Utifrån prognos göra en totalkostnadsanalys, för att få kontroll över 

företagets totala kostnader. 

5. Integrera olika delar i deras verksamhet mer med varandra samt välja ut 

strategiskt valda parter som kan hjälpa deras verksamhet att bli mer 

effektiv och genom det eliminera stora lager samt icke värdeskapande 

aktiviteter.  

 

Där resultatet vid användandet av modellen kommer att resultera i: 

Effekter 

 

 Minimering av antal lager och lagernivåer. 

 Reducering av cykeltider, leveranstider och transporttillfällen. 

 Ökad kvalitet gällande flöden och information. 

 Ökad förståelse för flödestänkande och totalkostnadstänkande.  

 

Figur 20 Slutgiltig modell 



67 
 

7. Slutdiskussion 
I detta kapitel diskuterar vi slutsatser och den kritik vi kan rikta mot denna studie. Vi avrundar 

kapitlet med att ge förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Slutsats 

Avsikten med denna studie var att undersöka hur kapitalbindningen hos SMF påverkas 

av deras lokalisering. Utifrån de svar vi erhöll var vårt syfte att ta fram en teoretisk 

modell med grund i befintliga verktyg och modifiera dessa utifrån de resurser och 

möjligheter som SMF har att tillgå för att ha möjlighet att använda dem. Detta i syfte att 

effektivisera sina verksamheter och eliminera delar av de hinder de står inför. Vi fann 

det intressant att fokusera på SMF lokaliserade med långt transportavstånd från centrala 

logistiknav, eftersom vikten av att ha en väl fungerande logistikplanering är då mer 

kritiskt i form av transportmöjligheter. Det tar, som vi alla vet, längre tid för ett företag i 

Storuman att få en leverans än för ett företag i exempelvis Stockholm. Vi valde därför 

att fokusera på SMF i norra Sveriges inland och vår teoretiska modell har utvecklats 

utifrån de problem som dessa företag möter i det dagliga arbetet. Om dessa problem 

skiljer sig från de problem som SMF lokaliserade i södra delarna av Sverige möter vet 

vi inte. I denna studie har vi följt de riktlinjer som krävs när en strategi skall tas fram, 

och då är det viktigt att utgå från företags specifika förutsättningar för att strategin och 

modellen ska ha så stor effekt som möjligt, i detta fall SMF i norra Sveriges inland. 

 

Vår studie visar att SMF i norra Sveriges inland inte lägger någon större energi på att ta 

till sig nya logistiska verktyg. Detta kan ses som en följd av att företagen är lokaliserade 

med långt avstånd från logistiska centralpunkter, att de inte har kapital till att 

implementera logistiska verktyg samt att de logistiska verktyg som finns inte är 

tillämpade eller utvecklade för att fungera i SMF eftersom de kräver mer resurser än vad 

SMF förfogar över. De företag vi varit i kontakt med har haft en negativ inställning till 

logistiska verktyg och har inte valt att använda dem i företagen, vilket beror på deras 

begränsade tillgångar och resurser samt deras begränsade kunskaper kring dessa 

verktyg. Denna slutsats bekräftar att tidigare forskning som gjorts inom ämnet stämmer, 

att SMF är motstridiga till att utvecklas i samma takt som större företag. SMF i norra 

Sveriges inland måste med tanke på deras geografiska lokalisering, storlek och 

resurstillgänglighet i större utsträckning planera sin produktion och distribution för att 

på marknaden kunna konkurrera med företag som har kortare transporttider och mer 

resurser. Vår studie visar att om ett företags planering är bristfällig så kan det påverka 

hela företaget negativt. Om ett SMF skulle börja använda sig av olika logistiska 

verktyg, bland annat lean production som är en del av vår modell, skulle det resultera i 

minskad produktionskostad och ökad lönsamhet (Çalpinar, 2007). Tidigare forskning 

har visat att befintliga logistiska modeller bör revideras med SMF som användare 

(Vaaland & Heide 2007), varav vår modell är ett bidrag till att utveckla denna forskning. 

 

Vaaland och Heide visar i sin studie att SCM är ett verktyg som kan vara svårt att 

implementera hos SMF eftersom dessa företag inte fokuserar tillräckligt på att utveckla 

teknologin i företagen, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att implementera SCM 

och konkurrera på marknaden på ett fullvärdigt sätt (Vaaland & Heide 2007). Quayle 

menar att om SMF börjar använda SCM, så kommer deras verksamheter att bli mer 

effektiva (Quayle, 2003). De finns alltså ett behov av SCM hos SMF, men det saknas 

reviderade metoder för implementeringen av detta. Vår modell har utvecklats som ett 
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första steg att få SCM och andra logistiska verktyg applicerbara i SMF. I tidigare 

forsking har vi kunnat läsa att flera forskare har dragit slutsatsen att bland annat SCM 

måste revideras för att SMF ska kunna använda dess fördelar och genom det stärka sin 

position på marknaden och få ett mer effektivt företag. Vi har inte funnit forskning som 

tagit steget att utveckla slutsatserna med undantag för Dube & Onwubolu som har 

utvecklat ”Inventory management tool” där de fokuserar på att SMF ska använda sig av 

ABC- klassificering och EOQ-modellen, vilket enligt dem skulle ge SMF mer effektiv 

lagerhållning och frigöra bundet kapital. Dock kräver ”Inventory management tool” 

goda kunskaper i Excel då verktyget bygger på avancerade formler. Detta är något som 

vi ställer oss frågande mot, då vi inte kan vara säkra på att SMF besitter den kunskapen 

och om de är mottagliga att använda ett verktyg som kräver en viss kunskapsnivå. 

Verktyget som Dube & Onwubolu har utvecklat fokuserar enbart på lager och 

lagerhållning och fokuserar inte på helheten hos SMF. Det är där vår modell skiljer sig, 

även om lager och lagerhållning är en stor del i vår modell så har den som mål att få 

SMF att få en mer effektiv verksamhet där de utvecklar en strategi med inslag av SCM 

för att även bli starkare på marknaden.  

 

SMF lägger ytterst lite tid på att ta åt sig de nya metoder som tas fram för att ta del av 

SCM och de fördelar som implementeringen av verktyget ger dessa företag. Detta har 

sin grund i att metoderna för implementeringen riktar sig till företag som redan har 

utvecklade teknologiska lösningar och därför kan ta till sig de nya metoderna på ett 

enklare sätt (Vaaland & Heide 2007). Tidsskriften Manufacturers' Monthly, menar att ett 

verktyg hos ett SMF skall vara enkelt, effektivt och innehålla de funktioner som SMF 

behöver, vilket vi har tagit fasta på vid utvecklandet av vår modell (Manufacturers' 

Monthly, 2010). I analysen och i tidigare forskning kan vi utläsa att SMF uppskattar 

enkla lösningar eftersom kapacitet och resurser är begränsade hos dessa företag 

(Vaaland & Heide 2007; Manufacturers' Monthly 2010; Gunesakaran och Lyu 1997). 

 

Tidigare studier har visat att SMF inte anser att SCM är ämnat för dem då SCM riktar 

sig till stora företag, och att det finns ett behov av att utveckla en SCM modell där SMF 

är huvudsaklig användare (Vaaland & Heide 2007). Detta har vi fått kvittens på då 

framförallt företag F5 (s.49), uttrycker att han inte tror på SCM som ett användbart 

verktyg. Precis som vi poängterar i vår modell, så menar även Gunesakaran och Lyu att 

ett av de viktigaste områden att fokusera på då SMF ska implementera JIT 

(Gunesakaran och Lyu 1997, s.410). Bra relationer är en väsentlig grund för företagens 

utveckling och stärker produktiviteten vilket i sin tur även kommer att förbättra in-och 

utleveranser och lagerflödet eftersom det är lättare att förhandla i goda relationer 

(Mishra, 2011 s.26). Detta är särskilt viktigt med tanke på dessa företag som har extra 

långa avstånd till deras leverantörer. 

 

Gunesakaran och Lyu menar att det krävs frekventa transporter med små leveranser för 

att JIT ska fungera optimalt hos SMF. Kunskap och träning för verktyget är även en 

förutsättning för att implementeringen ska bli tillfredsställande (Gunesakaran och Lyu 

1997, s.410-12). Detta må vara sant, men det är dock något som vi motsätter oss i vår 

studie eftersom de SMF som vi har studerat har höga utgifter för in- och uttransporter. 

Att i detta läge ha mer frekventa transporter anser vi är ett sämre drag för dessa företag. 

Vår modell pekar istället mot att göra omstruktureringar i företagen som exempelvis att 

planera inköpsbehoven och transporterna så att onödiga transportkostnader och lager 

minimeras, en åtgärd där vi även har tänkt på besparingen av miljöpåverkan. För att 

implementeringen av JIT ska bli framgångsrik, så krävs att personal och anställda har 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ebuh||jdb%7E%7Ebuhjnh||ss%7E%7EJN%20%5C%22Manufacturers%5C%27Monthly%5C%22||sl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ebuh||jdb%7E%7Ebuhjnh||ss%7E%7EJN%20%5C%22Manufacturers%5C%27Monthly%5C%22||sl%7E%7Ejh','');
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utbildning och kunskap gällande användandet av verktyget JIT där stabila och långa 

relationer med leverantörer är en förutsättning för att JIT ska fungera optimalt hos dessa 

företag (Gunesakaran och Lyu s. 412). Vår studie visar att djup kunskap om verktygen 

inte behövs, att förstå innebörden av verktygen är desto viktigare. Det vill säga hur 

verktyget kan förbättra och underlätta det dagliga arbetet. Det är även ett mål med vår 

modell, att göra det som SMF anser vara komplicerat, okomplicerat. Företagen i vår 

studie ska inte känna att det är ansträngande att lägga upp en ny strategi och planering 

för deras företag. Såväl SMF med några anställda och enmansföretag ska ha möjlighet 

att använda modellen. 

 

Vår studie och tidigare studier har visat att SMF är verksamma med begränsade 

resurser, och att det finns en stor begränsning i beprövade logistiska verktyg hos SMF. 

De verktyg som det faktum är beprövade visar sig har både för- och nackdelar hos SMF. 

SMF har alltså egenskaper som är bra vid implementering av verktygen, men även 

egenskaper som är negativa vid implementering såsom små resurser i form av kapital 

och personal. Vi har funnit att den attityd och inställning som SMF har gällande deras 

förutsättningar är densamma som visat sig i tidigare studier hos företag i norra Sverige. 

Deras transportmöjligheter är begränsade, vilket de är medvetna om, men de har 

begränsade kunskaper gällande deras möjligheter att faktiskt effektivisera sina in- och 

uttransporter. Eftersom kunskapsbristen hos SMF är påtaglig så vill vi genom vår 

teoretiska modell visa att SMF visst kan använda sig av dessa för att förbättra 

verksamheten och dess logistiska områden. Tödtling & Trippl och Landabaso et al. visar 

att de största problemen hos företag i perifera områden är deras kunskapsbrister, som är 

en följd av deras geografiska lokalisering och isolering från omvärlden. Företag i dessa 

områden är svagt utvecklade och det finns få personer som har innovativ kunskap 

(Tödtling & Trippl 2005, s. 21; Landabaso et al. 1999, s. 21). 

 

Det vi kan se i resultatet är att alla kontaktade företag har en negativ inställning gällande 

deras rådande situation. Vi tror att detta beror på att företag i perifera områden har 

anpassat sig efter rådande situation utan att lägga någon större energi i att påverka 

situationen. Detta är även något som Hageback har sett i sin studie i Pajala där stor del 

av företagen inte ens är medvetna om att det finns åtgärder att vidta för 

transportmöjligheterna som finns tillgängliga (Hageback, C., & Segerstedt, A. 2002). 

Många företag lever i tron om att verksamheterna fungerar så bra som det går, utan att 

de är medvetna om att det faktiskt finns förbättringsområden och faktiska åtgärder för 

dem. 

 

Vi kan även se i vår studie att ett av de största problemen är att de SMF som vi 

kontaktat ser hinder istället för möjligheter och de förväntar sig att de externa parter 

som de har samarbete med ska finna lösningar på deras problem. Vi ser att detta är ett 

resultat av den bristfälliga kunskap som råder inom de kontaktade företagen rörande 

användandet av logistiska verktyg, vilket är ett område som Dowlatshahi & Taham 

2009; Thun et.al. 2011 och Ab Rahman 2012 visar är viktigt att ha kunskap om för att 

kunna effektivisera sina logistikflöden. Genom att de inte vet hur de ska planera sina 

verksamheter utifrån de resurser som de har är det svårt att effektivisera 

verksamheterna. Om företagen använder sig av en modell för hur de ska styra sina 

verksamheter rörande distributionslogistik, lager och inköp kan de utifrån prognoser av 

efterfrågan på deras produkter planera sina inköp på ett mer effektivt sätt och genom det 

reducera mängden kapital bundet i lager. Företagen bör ha i åtanke att de problem som 

de står inför har sin grund i någon icke fungerande del i företaget, och det är av största 
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vikt att finna denna del för att kunna påverka företagets lönsamhet. 

 

Vi har i denna studie fokuserat på en typ av företag i tillverkningsindustrin som är 

placerade i ett geografiskt läge som nyhetstidningar och forskare i första hand inte väljer 

att fokusera på. Vi har under studiens gång uppmärksammat att detta område knappast 

är väl studerat gällande logistik och ekonomi. Trots detta, så har SMF en stor 

ekonomisk och politisk betydelse för Sverige (Mishra, 2011 s.32). SMF i norra Sveriges 

inland har framförallt en stor lokal betydelse då de förser bygden med arbetstillfällen 

och ekonomisk tillväxt. Genom att välja att lokalisera sig långt ifrån de stora 

logistiknaven behövs en mer utförlig planering över hur verksamheten ska drivas på ett 

sådant effektivt sätt som möjligt. Vår teoretiska modell kan hjälpa dessa företag att ta 

till sig de logistiska verktyg som större företag använder sig av för att bli starkare på 

markaden samt att se helheten av dessa verksamheter, det vill säga hur en handling 

påverkar andra delar i företaget. Modellen hjälper dessa företag att få en tydligare 

helhetsbild av att strukturera upp verksamheten och att klarlägga deras strategi. Om 

SMF i norra Sveriges inland lyckas med detta så anser vi att de har starka 

konkurrensfördelar som kan utmana företag i södra Sverige som har bättre logistiska 

förutsättningar. Detta eftersom SMF i norra Sveriges inland bland annat har lägre 

kostnader vilket resulterar i att de har mer kapital att lägga på värdeskapande moment. 

 

För att besvara frågeställningen och syftet med vår studie så har vi kommit fram till att 

logistiska verktyg hos SMF i norra Sveriges inland har låg trovärdighet eftersom SMF 

har bevisat kunskapsbrister gällande logistiska verktyg som beror på deras avlägsenhet 

från informationsflöden, vilket även påverkar företagens kapitalbindning negativt.  Det 

finns ett behov av logistiska, modifierade verktyg hos SMF, vilket vi ser positivt på då 

effektivisering av logistiska flöden är inte bara ett problem hos en viss typ av företag, 

utan det finns uppenbarligen ett behov av detta även hos SMF, och så även SMF i norra 

Sveriges inland. För att ett SMF ska kunna ta till sig de logistiska verktygen och 

använda dem som hjälpmedel till att effektivisera och stärka sitt företag, bör modellen 

vara enkel att förstå, använda och applicera såsom den teoretiska modell vi utvecklat i 

denna studie. 

 

7.2 Kritik mot studien 
För att få en bredare uppfattning om problematiken hos små och medelstora företag i 

norra Sveriges inland så anser vi att vi hade kunnat analysera problemen hos företagen 

på en djupare och mer ingående nivå. Vi försvarar detta argument med att syftet med 

studien var att ta fram en teoretisk modell utifrån de problem vi fann hos vårt valda 

urval. Tanken är att företagen med hjälp av denna modell ska förbättra de 

problemområden de har rörande distributionslogistik, lager och kapitalbindning som de 

finner genom att utföra en flödeskartläggning. Utifrån detta ska de avväga vilka eller 

vilket av dessa problem de väljer att lägga fokus på för att förbättra och effektivisera 

verksamheten. Det är svårt för oss att gå in på djupet i varje enskild verksamhet, varav 

studien har resulterat i riktlinjer som vid implementering av modellen skall anpassas till 

varje enskilt företag och deras förutsättningar. 

 
I studien har vi fokuserat på små- till medelstora företag i norra Sveriges inland, en del 

av Sverige som är glest befolkat. För att göra studien mer generell för små- till 

medelstora företag lokaliserade på platser med liknande förutsättningar så anser vi att vi 

hade kunnat välja ett bredare urval. Det vill säga undersöka ett företag i respektive 

södra, mellersta och norra Sveriges glest befolkade områden för att se om problemen för 
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dessa företag är detsamma oavsett var i Sveriges glesbygd företaget är lokaliserat. Vi 

försvarar detta genom att vi anser att företag i norra Sveriges inland har längre 

transportsträckor än företag i södra och mellersta Sverige vilket påverkar företagens 

distributionsplanering i större utsträckning (Hultén 2009, s.8). 
 

Vår framtagna teoretiska modell är utformad efter verkliga problem och teorier, dock är 

modellen inte praktiskt testad. För att stärka denna studie ytterligare anser vi att vår 

teoretiska modell skulle testas hos ett fallföretag för att analysera dess nytta och effekter 

för att genom det kunna justera och förbättra modellen ytterligare. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom detta är en teoretisk modell så är ett förslag till fortsatt forskning att testa 

dessa riktlinjer hos ett SMF som producerar produkter med lång hållbarhet för att testa 

dess effekt. Modellen kan testas hos små- till medelstora företag med olika 

produktionsområden i syfte att testa dess generaliserbarhet och utvecklingsmöjligheter. 

Något vi ytterligare finner intressant att forska i är hur det är att driva ett SMF i inlandet 

kontra att driva ett SMF närmare logistiknaven och om dessa SMF står inför liknande 

eller samma problem som SMF i norra Sveriges inland. 
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8. Företagsrekommendationer 
Under studietidens gång har vi funnit problem samt alternativa lösningsförslag på dessa 
problem för SMF i norra Sveriges inland.  Dessa förslag ämnar vi att presenter i detta kapitel. 

Vi avslutar kapitlet med att presentera företagsrekommendationer för Power Up. 

8.1 Rekommendationer för SMF 
Vi har utifrån vår studie funnit brister i företagens planering av deras verksamheter 

gällande produktion och distribution. Vår teoretiska och praktiska erfarenhet säger oss 

att planering är en stor och viktig del av ett företag, vilket dessa företag bör lägga mer 

fokus på. Det vill säga, utifrån de svar vi har erhållit från de kontaktade företagen kan vi 

dra en slutsats att de har höga mål för deras verksamheter men har problem att nå dem. 

Detta för att de inte har en utformad plan över hur de ska nå dit, oberoende om dessa 

mål är på en strategisk, taktiskt eller operativ nivå.  

Då de företag som vi valt att kontakta producerar varor med lång hållbarhet har de 

möjlighet att styra sina transporter på ett annat sätt än om de skulle producera varor med 

kort hållbarhet. Det vill säga, för att dessa företag ska ha möjlighet att få större kontroll 

över sina råvarulager är vår rekommendation att de inför bestämda dagar för 

utleveranser samt har en öppen dialog med sina kunder angående leveranstider. Om ett 

företag exempelvis fastställer tisdagar och torsdagar för utleveranser så levereras varor 

till kunderna under dessa dagar, oavsett vilken dag som kunderna lägger en order. Detta 

skulle då medföra att företaget sammanställer orders för ett par dagar, vilket genererar i 

högre fyllningsgrad i leveransen och även lägre totala transportkostnader eftersom 

företaget transporterar en stor leverans istället för flera små leveranser. På detta sätt kan 

företagen få bättre kontroll över sina inköp och lagernivåer. Det resulterar i att kapital 

som är bundet i lager frigörs och att de kan använda dessa pengar i andra delar av 

verksamheten som är mer värdeskapande. Effektiv och bra planerad distribution leder 

även till minskade miljöutsläpp vilket företagen kan använda till sin fördel då de 

tillsammans med kunder och leverantörer kan arbeta för en bättre miljö genom att ha 

bättre planerade transporter. 

För att sammanfatta rekommendationerna: 

– Ökad planering av verksamheten för att nå de uppsatta målen. 

– Integrera externa parter, och öka informationsflödet mellan dessa. 

8.2 Rekommendationer för Power Up 
Under studiens gång har vi med våra kunskaper och erfarenheter inom ämnet logistik 

belyst problem som Power Up dagligen möter i sin verksamhet. Vi har utifrån vår 

teoretiska kunskap arbetat med dessa problem för att finna sätt att hantera och förbättra 

dem. Utifrån de generella rekommendationerna som vi tidigare presenterat vill vi 

härmed redovisa ett antal specifika rekommendationer för vår uppdragsgivare Power 

Up. 

Då Power Up har som mål att inom tre år fördubbla den totala omsättningen så är 

arbetet med att frigöra bundet kapital en del som kommer att hjälpa dem att nå det målet 

(Affärsutvecklingsplan, Power Up Sverige AB, 2011). Ett första steg i detta är att först 

använda det lager som finns innan ny order läggs.  Genom att arbeta och fokusera på 

kärnproblemet, det vill säga att frigöra bundet kapital, så kommer anknytande aktiviteter 

även att effektiviseras och förbättras, aktiviteter som även är stora kostnadsposter. 

Dessa aktiviteter är bland annat in- och uttransporter, eftersom kärnproblemet handlar 
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om att finna rätt lagernivåer så innebär det även att alltid ha jämna in- leveranser av 

råmaterial. En effekt av detta är att antal in- och utleveranser har planerats och uppfyller 

sitt syfte till fullo, varav transportkostnaden då snarare kan ses som en investering 

istället för en utgift. 

Det frigjorda kapitalet kan Power Up använda för att satsa och fokusera på 

marknadsföring och produktutveckling. För att kunna öka omsättningen är det viktigt att 

kunna satsa på dessa områden eftersom ökad omsättning är delvis ett led av ökad 

marknad, och för att öka marknaden krävs mer arbete med marknadsföring och satsning 

på långsiktiga och lönsamma kundrelationer. För att få långsiktiga kundrelationer är det 

viktigt att kunna möta dessa kunders behov, och här är det då viktigt att erbjuda nya 

produkter samt utveckling av befintliga produkter för att ständigt vara nummer ett på 

marknaden och vara det första valet som kunderna väljer.  

Eftersom Power Up inte kan köpa in de mängder råmaterial som krävs för att uppnå 

skalekonomi så spelar det ingen roll hur stora orders de lägger på råmaterial, eftersom 

styckpriser per produkt ändå håller samma pris oavsett orderstorlek. Därför är det av 

största vikt att Power Up planerar produktionen och kundbehovet under en viss 

tidsperiod så att de binder råmaterial i lagret under enbart den tidsperioden för att sedan 

kunna använda frigjort kapital på marknadsföring och kundrelationer. 

Att samdistribuera och samlasta med andra företag i Storuman är även en åtgärd som 

kan bidra till minskade transportkostnader eftersom de samlastande företagen då delar 

på transportkostnaderna. Detta är även en förbättringsåtgärd i syfte att värna om miljön 

och minska på utsläpp som är skadliga för miljön.  

För att sammanfatta rekommendationerna: 

- Använd frigjort kapital till värdeskapande aktiviteter som marknadsföring och 

produktutveckling. 

- Fastställ leveransdagar för att under en och samma leverans kunna maximera 

fyllnadsgraden och värna om miljön. 
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