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Informationsflöde i en Supply Chain Management-kedja
– modell och analys av en praktisk kedja

Carin Larsson (b96carla@student.his.se)

Sammanfattning

Nyckelord: Supply Chain Management, leveranskedjor, informationsflöde.

Supply Chain Management innebär styrande av leveranskedjor. En leveranskedja be-
står av leverantörer, tillverkare, distributörer och återförsäljare. I dagsläget bör
marknadskonkurrensen vara mellan olika leveranskedjor och inte företag mot företag.

För att erhålla konkurrenskraftiga leveranskedjor krävs det bland annat att företagen
nyttjar kommunikation tvärs genom hela leveranskedjan, samt att företagen använder
de tekniska hjälpmedel som finns för att förenkla det administrativa arbetet.

En förutsättning för att leveranskedjan skall bli konkurrenskraftig är att företagen som
ingår i kedjan vågar delta i informations- och kunskapsutbyte. Med ett sådant utbyte
bör företagen höja värdet på slutprodukten till ett reducerat pris.

Syftet med rapporten är att sammanställa en modell över ”hur den undersökta kedjans
informationsutbyte äger rum idag”.

Den undersökta Supply Chain Management-kedjan har kommit en bit på väg, men
nyttjar i dagsläget inte Supply Chain Management-filosofins alla konkurrensfördelar.
Företagen använder sig bland annat av lager för att tillmötesgå sina kunders krav på
snabba leveranser.
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1 Inledning
En vanlig strategi idag är att företag fokuserar på sin kärnverksamhet, det vill säga att
de fokuserar på att göra sådant de är riktigt bra på och väljer att avyttra eller utkon-
traktera den verksamhet de är mindre bra på, detta kallas outsourcing. För att kunna
tillfredsställa slutkundens krav behövs ett nätverk av samverkande företag som har
olika roller, till exempel att utvinna, omvandla, flytta eller lagra materialet. Företag
som samverkar på detta sätt sägs ingå i en leveranskedja1 (Christopher, 1998). Styr-
ning och ledning av leveranskedjor kallas Supply Chain Management.

Figur 1 visar att en leveranskedja egentligen består av två kedjor – en materialkedja
och en informationskedja (Christopher, 1998). Materialet kommer från leverantören
som har erhållit information från kunden. De aktörer som ingår i kedjan är: leveran-
törer, tillverkare, distributörer, återförsäljare och kunder.

Figur 1 Logistisk styrningsprocess.

Källa: Christopher, M. (1998) ”Logistics and Supply Chain Management: Strategies
for Reducing Cost and Improving Service”, sid 13.

Dagens kunder önskar och kräver snabba leveranser. För att kunderna ska erhålla sina
produkter i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt pris krävs det att rätt information finns
tillgänglig och att alla företag i aktuell leveranskedja samverkar. Kunderna vill inte
vänta hela den tid det tar att tillverka efterfrågad produkt. För att tillmötesgå deras
krav måste den totala tillverkningstiden kortas ner (Christopher, 1998). Tidigare an-
vändes lager som ett sätt att korta ner tillverkningstiden, men vid Supply Chain
Management används lager endast som utjämningsmekanism och ses inte som något
alternativ för att korta ner tillverkningstiden. Supply Chain Management förespråkar
däremot att alla företag som ingår i leveranskedjor skall lita på sina medaktörer och
våga delta i informations- och kunskapsutbyte (Persson, 1997). Ett snabbt och effek-
tivt informationsflöde är ett måste för att Supply Chain Management-kedjorna skall
bli konkurrenskraftiga.

I en undersökning gjord bland 160 Nordamerikanska företag ansåg 86% att Supply
Chain Management var en förutsättning för att lyckas. Av de svarande ansåg 85% att
informationsflödet mellan handelspartners måste förbättras. Under 1999 trodde sig
85% av de svarande att de skulle ha tagit större initiativ inom Supply Chain Manage-
ment (Witt, 1998). Från den här undersökningen framgår det att delat informations-
utbyte mellan företag i leveranskedjor är mycket viktigt.
                                                
1 Det engelska uttrycket för leveranskedja är supply chain.

Leverantör Distributör
Återför-
säljare Kunder

Informationskedja

Materialkedja

Tillverkare
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Rapporten kommer att resultera i en modell som visar hur informationsflödet fungerar
i en praktisk Supply Chain Management-kedja, med avseende på vilken information
som utbyts, vem som initierar informationsutbytet, vilka tekniska hjälpmedel som an-
vänds och hur långt informationen transporteras i kedjan. Kapitel två kommer bland
annat att belysa vad som menas med Supply Chain Management, vilka konkurrens-
fördelar Supply Chain Management bör medföra, vilka skillnader som finns mellan
Supply Chain Management och andra traditionella strategier, samt vilka tekniska
hjälpmedel som kan användas vid informationsutbyte för att erhålla konkurrens-
kraftiga Supply Chain Management-kedjor. I det tredje kapitlet beskrivs problem-
området i stort, samt en precision av det aktuella problemområdet och dess avgräns-
ningar. Kapitel fyra diskuterar olika metoder som kan användas för att besvara fråge-
ställningen, samt vilken metod som valts. Det femte kapitlet redogör hur under-
sökningen gått till, samt vilken information som erhållits i undersökningen. Kapitel
sex ger en analys av det erhållna materialet och i kapitel sju redovisas vilka slutsatser
undersökningen har lett fram till. I åttonde kapitlet belyser författaren sina egna
åsikter och lärdomar från undersökningen, samt ger förslag på fortsatta arbeten.
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2 Supply Chain Management – SCM
Supply Chain Management är ett relativt nytt och populärt uttryck inom litteraturen.
Det förekommer dock en viss tvetydighet vad begreppet står för och ingen enhetlig
definition har utvecklats i dagsläget. För att spegla olika tankegångar följer ett antal
definitioner nedan:

”Supply Chain Management är ett engelskspråkigt begrepp som avser strategiska och
operativa processer för att administrera materialflöden i försörjningskedjor, speciellt med
syfte att integrera kunders och leverantörers verksamheter” (Mattsson, 1997, sid 179).

”The management of upstream and downstream relationships with suppliers and custo-
mers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole”
(Christopher, 1998, sid 18).

”Supply Chain Management focuses attention on the interactions of channel members to
produce an end product/service that will provide best comparative value for the end user”
(Langely & Holcomb, 1992, sid 8).

“Supply Chain Management handlar mer om att optimera verksamheten i en längre för-
sörjningskedja, där ansvar flyttas till leverantören och där man intresserar sig också för
leverantörens leverantör och kundens kund” enligt Patrik Borg, Intentia (Hultén, 1998a,
sid 44).

Från citaten ovan framgår det att Christopher, Langely och Holcomb ser Supply
Chain Management som ett sätt att öka värdet på slutkundens produkt, medan Borg
och Mattsson ser det som en leveranskedja, där strategiska och operativa processer
ingår. I denna rapport kommer begreppet leveranskedja stå för en kedja som går från
råvaruleverantör via leverantör av färdig slutprodukt till slutkund. Supply Chain
Management innebär styrande och ledande av leveranskedjor, vilket innebär att stra-
tegiska beslut som rör den operativa processen skall fattas av företagsledningen
(Christopher, 1998). Supply Chain Management skall öka värdet på slutprodukten till
minimal kostnad och alla deltagare skall erhålla kostnadsfördelar. I en leveranskedja
måste alla företag dela kostnader, risker och belöningar (Persson, 1997).

I inledningen framgick det att en leveranskedja inte enbart består av en materialkedja,
utan även av en informationskedja, trots att inget av ovanstående citat direkt fram-
häver det. Men, enligt Christopher (1998), framgår det allt tydligare att lyckosamma
företag har en sak gemensamt - nämligen användandet av information och informa-
tionsteknik för att uppnå snabba gensvar. Informationssystemen omformar organisa-
tionen och även relationerna mellan organisationer.

Enligt Christopher (1998) var informationen förr ett centralt begrepp för att företag
skulle kunna styra logistiken effektivt, i dagsläget är företagets logistikstrategi den
drivande kraften tack vare den nya tekniken. Det är inte längre möjligt för företag att
styra sin verksamhet som om den var i ett vakuum, utan integration med andra före-
tag. I dagsläget bör företagets egna affärsoperationer länkas samman, via ett inte-
grerande logistiskt informationssystem, med kunders och leverantörers operationer.
Christopher anser även att informationssystem är en mekanism där komplexa flöden
av material, komponenter, montering och färdigt gods kan samkoordineras för att
uppnå konstnadseffekter.
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2.1 Utveckling av leveranskedjor
I figur 2 visas företagsutvecklingen, från att ha varit funktionsinriktade företag, där
specialister jobbade var för sig inom sitt delområde, till att vara företag i en integrerad
leveranskedja (Christopher, 1998).

Figur 2 En integrerad leveranskedja

Källa: Stevens, G.C. ”Integrating the supply chain”, International Journal of Physical
Distribution and Materials Management, Vol. 19, No. 8, 1989; i Christopher (1998,
s.17).

Det första steget visar den traditionella kedjan. Alla funktioner inom företaget sköts
var för sig med vattentäta skott sig emellan, tillexempel inköp och tillverkning. I detta
steg tas ingen hänsyn till de andra funktionernas behov, utan varje funktion försöker
tjäna så mycket som möjligt. Exempelvis så kan inköp köpa in billigt material som
kan leda till att produktionen får problem med tillverkningen av bra artiklar.

I det andra steget har företaget erhållit en mer funktionell integration mellan före-
tagets olika funktioner. Exempelvis har distributions- och försäljningsavdelningarna
ett visst samarbete, men ännu saknas helhetssynen inom företaget.
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I näst sista steget har företaget utvecklat ett integrerat samarbete inom företaget. Nu
hjälps olika avdelningar åt för att erhålla de bästa konkurrensmöjligheterna för före-
taget som helhet. Men företaget har ännu inte integrerat sin verksamhet med andra
företag och tillämpar därmed inte Supply Chain Management-filosofin.

I det sista steget har företaget utvecklat sitt arbete med leverantörer och kunder. För
att erhålla Supply Chain Managements-konceptets alla konkurrensfördelar gäller det
att företagen som ingår verkligen vågar satsa på informations- och kunskapsutbyte
genom hela kedjan.

2.2 Aktörer i leveranskedjor
En leveranskedja för tillverkande företag är ett nätverk av återförsäljare av råmaterial,
leverantörer, tillverkare, lagerlokaler, distributionscentraler och distributörer. Nät-
verket kan vara spritt över hela världen. Företagen i Supply Chain Management-
kedjor är inblandade i processer och aktiviteter som ska skapa värde åt produkter eller
tjänster när dessa når slutkunden. För att optimera framgången i en kedja måste alla
samarbeta, ett holistiskt synsätt på kedjan är att föredra (Christopher, 1998). Syftet
med Supply Chain Management är enligt Hanberg (1998) att skapa ett snabbt, resurs-
snålt och säkert varuflöde med låga administrativa kostnader. Men dynamiken i en
verksamhet och den föränderliga marknaden – ränteändringar över en natt, sjuk
personal, politiska förhållanden, förändringar av order, etcetera – gör det svårt. I vissa
fall tas problemen hand om lokalt, medan de i andra fall måste lösas globalt, då flera
funktioner kräver modifikation (EIL, 1999).

Enligt Christopher (1992) är målet med Supply Chain Management att styra material-
flödet från leverantörer, genom tillverkning och distribution till slutkund. I figur 1
visas en översikt på hur en leveranskedja kan se ut inom tillverkningsindustrin. Klara
gränser finns mellan leverantör – tillverkare, tillverkare – distributör, distributör –
återförsäljare och återförsäljare - slutkund. Figuren är en förenkling och representerar
endast en kedja bestående av fem aktörer, men i verkligheten kan en kedja bli mycket
komplex. Dels kan kedjan vara längre och dels kan företag ingå i flera olika Supply
Chain Management-kedjor (Towill, 1997).

2.3 Konkurrensfördelar med SCM
Vid nyttjande av Supply Chain Management-filosofin kommunicerar företag inte en-
bart med sina leverantörer och kunder, utan engagerar sig även i kunders kunder och
leverantörers leverantörers önskemål. (Hanberg, 1998). Detta beror på att företag
fokuserar på sin kärnverksamhet, vilket innebär att företag inriktar sig på att produ-
cera de delar de är riktigt bra på, medan de nyttjar outsourcing på den verksamhet de
är mindre bra på (Krause m.fl., 1998). Antalet nivåer i leveranskedjor kommer att öka
så länge denna trend håller i sig. Christopher (1998, sid 16) skriver:

”They have realized that the real competition is not company against company but rather
supply chain against supply chain”.

Citatet skildrar hur konkurrensen sker på marknaden idag. Det är inte företag mot
företag, utan kedja mot kedja. För att bli en konkurrenskraftig kedja gäller det att alla
företag som ingår verkligen vågar lita på varandra och nyttja informations- och
kunskapsutbytet.
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Supply Chain Management blir ett allt viktigare konkurrensmedel och då främst för
underleverantörerna, eftersom det är kedja mot kedja som konkurrerar (Hanberg,
1998). Kunder ställer mycket höga krav på sina leverantörer, men om en leverantör
inte uppfyller dem hjälper kunden i första hand till för att erhålla en lösning. Företaget
måste ha underleverantörer för sin egen överlevnad.

Vid produktframtagning bör företag i leveranskedjor dra nytta av varandra. Både leve-
rantörens och det producerande företagets konstruktörer och produktionstekniker bör
vara med vid produktutveckling (Börjesson, 1999). Leverantörens personal har störst
kunskap om de olika material de har tillgång till, samt kan komma med förslag på
komponenter som företaget redan tillverkar och som kan användas i den nya produk-
ten (Groening, 1999). Det producerande företagets konstruktör bör ha störst kunskap,
erhållen från marknadsundersökningar, om kundens krav och förväntningar på nya
produkter. Produktionsteknikerna bör tillsammans komma fram till lösningar som
passar båda företagens produktionsverktyg.

Allnoch (1997) anser att företag idag har en unik möjlighet att effektivisera sina kon-
kurrenspositioner, men då måste de undvika att strikt fokusera på kostnaderna. Att
endast reducera material- och servicekostnader är inte tillräckligt. Supply Chain
Management måste ta hänsyn till ett större perspektiv och balansera kostnads-
reduktionen med behovet att bevara fungerande system. Mullin (1995) och Vollmann
m.fl. (1997) anser att flera synergieffekter kan erhållas genom Supply Chain
Management. Vid nyttjande av kommunikation tvärs igenom leveranskedjor och med
snabba leveranssystem kan både leverantörer och kunder minska sina lager. Resultatet
av kundorderstyrd produktion och ett snabbt informationsflöde är högre omsättnings-
hastighet av lagret, vilket i sin tur leder till mindre lager och minskat bundet kapital,
samt bättre kundtillfredsställelse (Hultén, 1998b). Transportkostnaderna kan sänkas
genom färre transporter, om det levererande företaget har full kontroll på kundens
lagersaldo. En förutsättning för detta är att leverantören har tillgång till kundens
produktionssystem (Hanberg, 1998). Tillsammans ger dessa effekter en total
kostnadsreduktion (Vollmann m.fl., 1997).

Enligt Patrik Borg, Intentia, ligger den största sparpotentialen i Supply Chain
Management i övergången från manuell administration till maskinell administration,
det vill säga att den elektroniska administrationen oftast svarar för den största bespa-
ringen (Hanberg, 1998). En av anledningarna till att den elektroniska administrationen
medför besparingar är att ledtiderna kan kortas ner väsentligt genom att ordergången
sker per automatik. Anders Erdmark, logistikchef på företaget Autoliv Sverige i
Vårgårda anser att produktionspersonalen själv i stor utsträckning sköter själva
leveranssystemet, vilket leder till minskade administrativa kostnader (Hanberg, 1998).
Anders Erdmark anser även att Supply Chain Management och EDI höjer kvaliteten
på informationsflödet, vilket medför att risken för fel och misstag är nästan noll. Detta
förfarande leder till reducerade administrativa kostnader, eftersom företaget kan
minska kontroll- och felsökningsarbete.
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2.4 Vad krävs av företag för att utnyttja SCM konceptet med lyckat
resultat?
Vollmann m.fl. (1997, s. 808) anser att:

”The critical choice in SCM is to determine which business unit linkages
are most desirable to pursue in order to reduce cost, increase value, and
gain competitive advantage. That is, which relationships between custo-
mers, suppliers, and third-party providers of services are more important
than others, and how should we manage this linkages in a ”portofolio”
context?”

Av citatet framgår det att en organisation måste bestämma vilken typ av Supply Chain
Management-strategi som kommer att hjälpa dem att nå de största konkurrens-
fördelarna. Det är i en dynamisk miljö, med varierande alternativ, som en Supply
Chain Management-strategi skall utvecklas. Exempel på strategiska beslut är: vilka
artiklar som skall köpas, vilka som skall tillverkas och med vem skall partnerskap
och/eller strategiska allianser ingås (Vollmann m.fl., 1997). Den leveranskedjemiljö
som företaget existerar i idag visar vilken typ av relationer företaget behöver internt
för att erhålla en tävlingsposition på den aktuella marknaden. Den strategiska place-
ringen i organisationens logistiska nätverk behöver synkroniseras med efterfrågan i
konkurrensmiljön (Meadea & Sarkisb, 1998).

För att huvudsakligen identifiera och utnyttja bevisade fördelar med Supply Chain
Management bör företag, enligt Allnoch (1997), använda sig av följande fem nyckel-
steg:

• Förenkla processen - Supply Chain Management processen skall inte vara kom-
plex. För att minska komplexiteten skall fokus läggas på att eliminera alla akti-
viteter som inte tillför produkten något värde. Detta tänkande kan jämföras med
JIT.

• Val av leverantörer – Att utveckla strategiska relationer med ett fåtal nyckel-
leverantörer kan leda till bättre service och bättre priser. Men kom ihåg att målet
av ett sådant arrangemang inte är att sända kostnaden vidare upp i leverans-
kedjan.

• Informationsteknik – Utnyttjande av informationstekniken gör det möjligt till ett
integrerat samarbete som inte varit möjligt tidigare, till exempel, nya dokument
och styrsystem, client/server struktur och elektroniska applikationer som gör det
möjligt för företag och dess handelspartners med närmare kontakter.

• Fokus på interna kunder – Anställda som dagligen arbetar i leveranskedjor har
störst kunskap om hur företaget skall kunna förbättra processerna. Vid föränd-
ringar bör de anställda tillfrågas om hur de kan öka den interna kundservicen.



2 Supply Chain Management - SCM

8

• Integrerat Supply Chain Management-tänkande – Integrering i Supply Chain
Management kan kräva nära samarbete mellan alla företag som deltar i kedjan.
Detta tänkande brukar ersätta det traditionella funktionstänkandet med horison-
tella lag som fokuserar på en enskild process.

Min åsikt är att dessa nyckelsteg beskriver vad företag bör tänka på för att erhålla
konkurrensfördelar med Supply Chain Management. I mitt arbete kommer jag att in-
rikta mig på informationsteknik och vilken information som byts mellan företag vid
Supply Chain Management.

2.5 Skillnader mellan SCM och andra traditionella strategier
Supply Chain Management är ett koncept som har likheter med andra begrepp inom
logistiken. Nedan följer en kort jämförelse mot vertikal integration, traditionell
materialhantering och Just In Time – JIT.

2.5.1 Vertikal integration
Supply Chain Management är inte detsamma som vertikal integration. Vertikal inte-
gration innebär att företag köper upp sina leverantörer och kunder, vilket ansågs vara
en bra strategi förr, då den vertikala integrationen var vanligare. Nu har företagen för-
stått att det är mycket svårt att vara bland de bästa företagen inom alla områden som
krävs för att tillverka en konkurrenskraftig slutprodukt. Dagens företagsstrategi är
därför att fokusera på sin kärnverksamhet, medan övrig verksamhet överlåts till andra
företag, outsourcing (Christopher, 1998).

2.5.2 Traditionell Materialhantering
Enligt Christopher (1992) har Supply Chain Management betydande skillnader mot
den traditionella material- och tillverkningskontrollen i fyra olika avseenden. Dessa
är:

• Flödet i en Supply Chain Management-kedja ska ses som en helhet istället för
att delegera ansvar för olika segment av kedjan till olika funktioner i företaget,
exempelvis inköp, produktion, distribution och försäljning.

• Supply Chain Management är beroende av strategiska beslut. ”Supply” är av
vikt i alla funktioner i kedjan och är av speciell strategisk betydelse på grund av
dess påverkan på alla kostnader och marknadsandelar.

• Supply Chain Management ger ett annat perspektiv på lager. Lagret ses som en
utjämningsmekanism och används som en absolut sista utväg.

• Supply Chain Management förespråkar en ny syn på systemet. Det skall inte-
greras och inte enbart användas som ett gränssnitt.
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2.5.3 Just In Time – JIT
Enligt Mattson (1997, sid 67) är definitionen av JIT:

”Just-in-time är ett synsätt och en produktionsfilosofi som står för att eli-
minera allt slöseri och en strävan att producera och leverera varor i
precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs. Att tillämpa JIT-
filosofin förutsätter att man kan arbeta med mycket korta omställnings-
tider och genomloppstider, att kassation är försumbar och att tillgänglig-
heten hos maskiner och anläggningar är hög.”

Enligt Ljung m.fl. (1994) och Ax & Ask (1995) är målsättningen med JIT att:

• Angripa de fundamentala problem som är orsaken till att produktionen inte går
som tänkt.

• Kontinuerlig effektivering av arbete/aktiviteter i produktionen.

• Fel skall ej uppstå (den så kallade nollfelssträvan).

• Eliminera alla produktionsprocesser och aktiviteter som ej är värdeskapande.

• Värdeskapande aktiviteter fokuseras och förenklas.

• Leveranser till och från företaget äger rum i rätt tid.

• Reducering av de totala produktionskostnaderna tillsammans med förbättrad
kvalitet.

Både Supply Chain Management och Just-In-Time är mer filosofier än metoder. Alla
ovanstående målsättningar för JIT är även förutsättningar för att erhålla konkurrens-
kraftiga Supply Chain Management-kedjor. Min uppfattning är att Supply Chain
Management är en vidareutveckling av Just-In-Time. Skillnaden är att JIT-filosofin
enbart talar om det egna företaget, medan Supply Chain Management bygger på att
alla deltagare i leveranskedjan hjälper varandra för att erhålla en så konkurrenskraftig
kedja som möjligt. En annan skillnad är att JIT-filosofin är uppbyggd kring kanban-
kort, vilket innebär att produkter tillverkas först när de efterfrågas. Inom Supply
Chain Management-filosofin talas det inte om kanban-kort, men principen för till-
verkning är i stort sett densamma.
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2.6 Ledtidsgap
Enligt Christopher (1998) brottas de flesta företag med det fundamentala problemet
att det tar längre tid att anskaffa, tillverka och leverera produkter än vad kunden är
villig att vänta. I figur 3 visas vad som menas med ledtidsgap. Kundens ordercykel
anger hur lång tid kunden är villig att vänta från det att ordern är lagd till dess att de
vill erhålla ordern. Den logistiska ledtiden anger hur lång tid hela tillverknings-
processen tar, från anskaffning av komponenter tills produkten är färdig för leverans.
Differensen mellan dessa tider kallas för ledtidsgap. Det optimala företagsklimatet är
att inte ha något ledtidsgap alls, eftersom inga prognoser över förväntat behov skulle
behöva sammanställas och inte heller skulle något lager behöva hållas.

Figur 3 Ledtidsgap

Källa: Christopher, M. (1998) ”Logistics and Supply Chain Management: Strategies
for Reducing Cost and Improving Service”, sid 168.

För att tillmötesgå kundernas önskemål och krav på snabba leveranser måste ledtids-
gapet minskas (Christopher, 1998). Deltagande i Supply Chain Management-kedjor
kan uppfattas som rena motsatsen, eftersom leden inom dessa kedjor blir allt längre
och borde medföra att den logistiska ledtiden ökar istället för att minska, då det blir
fler steg för information och material att förflyttas. Traditionellt sett har företag täckt
ledtidsgapet genom lagerhållning, där lagervolymen baserats på efterfrågeprognoser.
Det spelar dock ingen roll hur mycket kapacitet ett företag lägger ner på att erhålla
korrekta prognoser, dessa stämmer ändå aldrig med det verkliga behovet. Inom
Supply Chain Management används lager i första hand som en utjämningsmekanism
och ses som en absolut sista utväg, vilket innebär att lagerhållning inte är något
egentligt alternativ för att minska ledtidsgapet (Christopher, 1992).

2.7 Syn på lager inom SCM
Lager är varor som är avsedda för framtida försäljning, distribution eller förbrukning i
tillverkningen. Vissa företag begränsar definitionen av lager till de varor som är hel-
fabrikat och avsedda för försäljning, medan upplag av detaljer och halvfabrikat som
skall användas i tillverkningen kallas förråd (Mattsson, 1997).

Anskaffning Tillverkning Leverans

Logistisk ledtid

Kundens ordercykel

Orderuppfyllelse

Ledtidsgap



2 Supply Chain Management - SCM

11

Anledningen till att företag håller sig med lager kan variera, men några vanliga
orsaker är, enligt Olhager/Rapp (1985):

• Säkerhetslager används som upprätthållande av servicenivå och som kompen-
sation för osäkerhet, exempelvis för att förhindra komponentbrist vid försenade
leveranser.

• Utjämningslager eller säsongslager används i beläggningsutjämnande syfte.

• Processlager bestäms av de produktionstekniska förutsättningarna.

Harrington (1988) anser att lager skapar en falsk känsla av säkerhet på bekostnad av
ökade kostnader. Lager medför även längre omloppstider, större tillverkningsfabriker
som bara delvis är produktiva. Alla typer av lager kostar pengar och leder till kapital-
bindning eftersom de hel- eller halvfärdiga produkterna i lagret binder kapital; ett
kapital som enligt gängse ekonomiska resonemang skulle kunna användas på ett
alternativt sätt och genom alternativ användning generera överskott.

Om ett företag måste hålla lager bör det vara ett så minimalt lager som möjligt. (Ljung
m.fl., 1994). Supply Chain Management-filosofin stödjer dessa tankegångar, där lager
ses som en utjämningsmekanism och en absolut sista utväg (Christopher, 1992). Har
företagen som ingår i Supply Chain Management-kedjor ett korrekt och effektivt
informationsutbyte bör de inte hålla något lager, eftersom de erhåller information i så
god tid att de hinner tillverka efterfrågade komponenter. Det kan dock förekomma att
företag inom Supply Chain Management-kedjor håller ett mycket litet lager för att
snabbt kunna tillmötesgå sina kunders krav.

Lagerkostnaden är tvåfaldig, den första kostnaden är i form av kapital- och lager-
kostnader, samt risken för att lagret blir föråldrat. Den andra kostnaden är att lager
döljer problem, till exempel flaskhalsar, dålig leveranssäkerhet från leverantörer
etcetera (O´Grady, 1990). Om företag börjar använda sig av Supply Chain Manage-
ment-filosofin bör lagerhållningsproblemen avhjälpas.

2.8 Tekniska hjälpmedel för SCM
Enligt Hanberg (1998) har Sverige intagit en internationell ledarställning inom den
IT-relaterade marknaden runt Supply Chain Management. Det är en global marknad
som växer med ca 15% om året. Anders Ekholm, marknadsdirektör för Small and
Medium Business för IBM, tror i en intervju med Hanberg (1998) att Internet och
elektronisk handel kommer att ändra marknadsförutsättningarna under 2000-talet.
Med hjälp av den nya tekniken kan de nya aktörerna klättra över de murar som
tidigare gjort vissa branscher och företag ointagliga.

Enligt Hanberg (1998) stödjer de tre teknikerna elektronisk handel, Internet och elek-
tronisk post Supply Chain Management genom att förenkla order-, gods- och penning-
flödena, exempelvis kan ledtiderna kortas ned genom att hela orderprocessen sker per
automatik (Eriksson, 1998).
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2.8.1 Elektronisk handel
Enligt Fredholm (1998) är elektronisk handel ett uttryck för utförandet av affärer där
information skickas från ett datorsystem till ett annat. Data struktureras så att den blir
oberoende av vilken typ av datasystem mottagaren använder. Informationen paketeras
och skickas elektroniskt via nätverket till mottagaren. Vanliga transaktioner som sker
med stöd av elektronisk affärskommunikation är: order, avisering, fakturering och
betalning. Elektronisk handel kan ske via automatiska processer där två system byter
data utan mänsklig inblandning, ett exempel på det är EDI.

EDI, Electronic Data Interchange, innebär automatisk överföring av information på
elektronisk väg med hjälp av strukturerade meddelanden2 i standardiserad form
mellan handelspartners (EDIS, 1999). De standarder som tillämpas beskriver i detalj
hur exempelvis en order skall vara uppbyggd för att förstås av datorsystemen hos
kunder och leverantörer. Exempel på standarder är EDIT (EDI Trade) som är en
svensk tillämpning av standardiserade affärsmeddelanden och Odette som är bil-
branschens Europastandard. Syftet med EDI är att skapa nya förutsättningar för ökad
produktivitet och effektivitet (Je Tele Data, 1999).

2.8.2 Internet, intranet, extranet
Tre vanliga kommunikationsverktyg som företag kan använda sig av är: Internet,
intranet och extranet.

Internet är ett globalt nätverkssystem som består av många organisationers och före-
tags lokala nät som knutits samman så att de tillsammans fungerar som ett enda stort
nät. Det som skiljer Internet från andra stora datornät är att alla de anslutna datorerna
förväntas kommunicera enligt den leverantörsoberoende standarden TCP/IP
(Kronman, 1999).

Intranet är ett internt företags- eller organisationsnätverk. Det bygger på samma
tekniska standarder som Internet, enda skillnaden är alla obehöriga användare hindras
att ta del av den interna informationen (Uppsala universitet, 1999).

Ett extranet rör sig i gränslandet mellan Internet och intranet. Ett extranet är avsett för
viktiga externa grupper, partners, kunder, leverantörer eller andra intressenter. Extra-
net kopplar samman flera olika företag och/eller organisationer så att information
både kan ges och erhållas (Bengtsson, 1997). Ett extranet skyddar känslig information
och ser till att endast behöriga användare har tillgång till informationen. Via extranet
kan utomstående företag och organisationer tillåtas ta del av tjänster och information
som i vanliga fall inte finns tillgänglig för dem (Uppsala universitet, 1999).

2.8.3 Elektronisk post
Elektronisk post är elektroniska dokument som överförs från en dator till en annan via
datornätverk. Elektronisk post kallas även e-post och mail, med mailen kan filer
skickas med (Persson, 1999).

                                                
2 Strukturerade meddelanden innebär att uppgifter alltid står i en viss ordning, som datorsystemen kan
läsa och bearbeta själva.
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2.8.4 Vad används de elektroniska systemen till?
Affärsprocesser kan förenklas eller utföras på helt nya sätt med stöd av tekniska
hjälpmedel (EDIS, 1999). Om det är ett kontinuerligt affärsutbyte som sker kan före-
tagen upprätta kommersiella förbindelser för att rationalisera administrationen. Med
en automatisk administration minskar felen, vilket ger högre kvalitet på informa-
tionen, som i sin tur leder till snabbare flöden och mindre bundet kapital. Användan-
det av elektroniska system bör resultera i kortare ledtider till lägre kostnader och
bättre resursutnyttjande. Anledningen till att ledtiderna blir kortare är att hela order-
processen kan kortas genom automatiseringen. Automatiseringen medför även att
många funktioner som tidigare varit tidsödande och personalkrävande sker per auto-
matik, vilket i sin tur medför att personalresurserna istället kan utnyttjas till värde-
skapande aktiviteter.

Enligt Hanberg (1998) är det främst för att registrera kund-, inköps- eller serviceorder,
bekräfta order, avisera och fakturera som de elektroniska systemen används. Vidare
kan information om lagersaldo, priser, kunduppgifter etcetera erhållas. Patrik Borg,
Intentia, säger i en intervju med Hanberg (1998) att:

”Mindre företag, till exempel underleverantörer till industrin, som inte
har något EDI-stöd i sina system, kan istället bekräfta beställningen via
kundens hemsida på Internet”

Internet är en växande marknad för elektroniska affärer, där privatpersonerna står för
den försäljningsdel det talas om, medan företagshandeln står för de stora försäljnings-
volymerna (Fredholm, 1998).

Företagen som deltar i Supply Chain Management-kedjor bör endast samarbeta med
ett fåtal nyckelleverantörer, eftersom de elektroniska systemen bör vara kompatibla så
att data kan överföras automatiskt. De befintliga datasystemen har ofta special-
anpassad eller egenutvecklad mjukvara och det kan vara svårt att få systemen kompa-
tibla med kedjans övriga deltagare (EDIS, 1999). Företagen i Supply Chain Manage-
ment-kedjor bör komma överens om standardlösningar för att underlätta det admi-
nistrativa arbetet, dels sig emellan och dels om företagen ingår i flera olika kedjor.
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3 Problembeskrivning
Supply Chain Management är styrande och ledande av leveranskedjor som sträcker
sig från anskaffande av råmaterial till leverans av färdiga produkter. ”En kedja är inte
starkare än sin svagaste länk” är ett uttryck som även kan appliceras på en leverans-
kedja. För att kunder ska få sina produkter i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt pris
krävs det att alla företag i en Supply Chain Management-kedja samverkar. På vilket
sätt samverkan sker beror på var någonstans i kedjan företaget befinner sig. Inom
Supply Chain Management finns det många olika aspekter att ta hänsyn till. Exempel
på viktiga aspekter för effektiv Supply Chain Management är, enligt Taylor (1997):

• Organisatoriska
• Prognosmetoder
• Inköp, intern logistik
• Gränssnitt mellan marknadsföring/logistik
• Transport, distribution
• Hur väljer ett företag ut de leverantörer de vill ingå partnerskap med?
• Informationssystemets roll
• Lagerstyrning
• Kundrelation
• Internationalisering

3.1 Hypotes
I kap 2.6 Ledtidsgap beskrivs företagens problem med att täcka ledtidsgapet och att
lagerhållning inte ses som något egentligt alternativ inom Supply Chain Management.
Ett bättre sätt att erhålla ledtidsgapsreduktion är att parterna har högre frekvens på
informationsutbytet. Om exempelvis leverantörerna vet om att ett behov snart kom-
mer att uppstå kan de förbereda produktionen och på så vis korta ledtidsgapet. Vidare
kan ledtidsgapet minskas genom att informationen förs bakåt i kedjan på samma gång
som slutleverantörer erhåller information om kundens behov. Om det exempelvis tar 1
dag att föra informationen ett steg bakåt i kedjan, (se figur 4), skulle det ta 4 dagar
innan informationen kom längst bak i kedjan. A-E motsvarar företag som ingår i en
leveranskedja, där A är råvaruleverantör och E är leverantör av slutprodukter. En
hypotes är att ledtidsgapet skulle minska med 3 dagar om informationen skulle gå
direkt till A som började producera de komponenter B behöver. Hypotesen förutsätter
att exempelvis C inte har de komponenter som efterfrågas i lager, eftersom det skulle
medföra att både A och B började producera onödiga komponenter, eller att del-
tagarna i aktuell leveranskedja har tillgång till övriga deltagares lagernivåer/ lager-
system.

Figur 4 Informationsflöde i Supply Chain Management

A B C D E
1 1

1

11
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En ny trend verkar vara på gång och den innebär att leverantören hämtar information
om kundens behov i kundens system. Denna trend bryter mot tidigare tankegångar där
informationsflödet ansågs gå från kund till leverantör, medan materialflödet gick från
leverantör till kund (Kjellström, 1997).

Förr styrdes den mesta tillverkningen mot prognoser, medan tillverkningen i dagsläget
bör ske mot verkligt behov. För att erhålla slagkraft i leveranskedjan måste alla del-
tagare lita på sina medaktörer och våga medverka i informations- och kunskapsutbyte
(Persson, 1997). Utifrån dessa resonemang framgår det att informationsutbytet spelar
en mycket viktig roll vid Supply Chain Management. Ett snabbt och effektivt
informationsflöde är ett måste för att erhålla konkurrenskraftiga Supply Chain
Management-kedjor.

3.2 Problemspecificering
För att få reda på om hypotesen skulle kunna bidra till minskat ledtidsgap, behöver
först dagens informationsutbyte studeras. En modell kommer därför att arbetas fram
som på ett enkelt sätt skall belysa hur informationsflödet fungerar i en Supply Chain
Management-kedja. Modellen skall besvara frågan: Hur fungerar informationsflödet i
en praktisk Supply Chain Management-kedja? För att erhålla svar på frågan kommer
modellen att byggas på följande frågor:

• Vilken information utbyts?

• Vem är det som initierar informationsutbytet?

• Vilka tekniska hjälpmedel används vid informationsutbytet?

• Hur långt i kedjan transporteras informationen?

Syftet med rapporten är att sammanställa en modell som speglar dagens informations-
utbyte mellan företagen i den undersökta Supply Chain Management-kedjan. Med
modellen som utgångspunkt kan företagen förändra informationsflödet så att effek-
tivare och konkurrenskraftigare Supply Chain Management-kedja erhålls.

3.3 Avgränsningar
Undersökningen kommer att begränsas till gälla en del av en kedja inom tillverk-
ningsindustrin. Studien kommer enbart gälla informationsutbytet mellan parterna och
inte beröra den interna organisationens uppbyggnad. I rapporten kommer inte utbytet
av fakturor och betalningar att tas upp, eftersom det ingår i alla affärstransaktioner.
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4 Metod
Kapitlet behandlar olika tillvägagångssätt som kan användas för att undersöka hur in-
formationsflödet i en praktisk Supply Chain Management-kedja fungerar. Det finns en
mängd olika metoder som kan användas för informationsinsamling och vanligtvis an-
vänds olika metoder tillsammans för att erhålla all önskad information.

4.1 Metodiskt angreppssätt
Holme & Solvang (1991) menar att det är vanligt att skilja mellan två olika metodiska
angreppssätt inom samhällsvetenskapen. Utgångspunkten är från den information som
skall undersökas och metoderna benämns kvantitativa och kvalitativa. Beteckningarna
kvantitativa och kvalitativa syftar på hur den insamlade informationen skall bearbetas
och analyseras (Patel & Davidson,1994).

4.1.1 Kvantitativa metoder
Kvantitativa metoder är formaliserade och strukturerade, samt präglas av kontroll från
forskarens sida (Holme & Solvang, 1991). Kvantitativa metoder definierar vilka för-
hållanden som är av särskilt intresse utifrån den aktuella frågeställningen och tänkbara
svar avgörs av metoden. Enligt Patel & Davidson (1994) använder sig kvantitativt in-
riktad forskning av statistiska bearbetnings- och analysmetoder.

4.1.2 Kvalitativa metoder
En kvalitativ metod innebär en ringa grad av formalisering (Holme & Solvang, 1991).
Metodens primära syfte är förståelse av problemet och inte att pröva om informa-
tionen har en generell giltighet. Det centrala blir i stället att genom olika sätt att samla
in information dels erhålla en djupare förståelse för problemet som studeras och dels
kunna beskriva helheten av det sammanhang som problemet inryms i. Patel &
Davidson (1994) anser att den kvalitativt inriktade forskningen använder sig av ver-
bala analysmetoder.

4.1.3 Val av metodiskt angreppssätt
För att erhålla utförlig och detaljerad information, om hur informationsflödet i en
praktisk Supply Chain Management-kedja fungerar, kommer en kvalitativ metod att
användas i examensarbetet. Detta för att erhålla en djupare förståelse för hur informa-
tionsflödet fungerar i praktiken vid Supply Chain Management. En annan anledning
till att en kvalitativ metod kommer att användas är att alla kedjor har olika förut-
sättningar, vilket innebär att några generella slutsatser inte kommer att kunna härledas
från erhållen information. Med detta som utgångspunkt kommer endast metoder som
kan anses ha ett kvalitativt angreppssätt att tas upp.

4.2 Möjliga metoder
De metoder som kommer att belysas i denna rapport är: observation, intervju, enkät,
litteraturstudie och fallstudie.
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4.2.1 Observation
Patel & Davidson (1994) anser att observationer är mycket användbara vid insamling
av detaljerad information som berör vissa vanor, beteenden och skeenden i naturliga
situationer. Informationen erhålls även i samma stund som den inträffar. Observation
innebär att undersökaren under längre eller kortare tid är tillsammans med, eller be-
finner sig i direkt anslutning till, medlemmarna i den grupp som skall undersökas
(Holme & Solvang, 1991). Det finns dock vanor, beteenden och skeenden som inte är
tillgängliga för observation, exempelvis sexualbeteende (Patel & Davidson, 1994).

Observationsmetoden är relativt oberoende av individers villighet att lämna informa-
tion, vidare är inte svaret beroende utav den undersökta personens minne/minnesbild
(Patel & Davidson, 1994). Dock är det observationsmetoden som har den mest intima
relationen till undersökningsgruppen, vilket även ställer stora krav på etiken. Patel &
Davidson (1994) anser även att en observation skall vara systematiskt planerad, samt
att systematiskt registrering av informationen skall ske.

Observationsmetoden används främsta i samband med explorativa3 undersökningar
(Patel & Davidson, 1994). Den erhållna kunskapen från observationen ligger till
grund för fortsatt informationsinsamling med hjälp av andra tekniker. Dahmström
(1996) anser att det är vanligt att observationer kompletteras med enkäter eller inter-
vjuer. Observationer kan även används för att komplettera information som samlats in
med andra tekniker (Patel & Davidson, 1994).

Nackdelar med observationer är, enligt Patel & Davidson (1994), att det är en dyr och
tidsödande teknik, samt att resultatet kan påverkas av icke representativa iakttagelser.
En annan nackdel är att en undersökaren enbart hinner med att observera ett visst
antal händelser samtidigt.

4.2.2 Intervjuer
Patel & Davidson (1994) anser att både intervjuer och enkäter är tekniker för att samla
information som bygger på frågor. Intervjutekniken är baserad på att intervjuaren tar
kontakt med de personer som skall intervjuas. Det finns olika typer av intervjuer och
de mest rekommenderbara är, enligt Dahmström (1996), besöksintervjuer och telefon-
intervjuer.

En besöksintervju innebär att intervjuaren söker upp respondenten, efter överens-
kommelse, för att ställa frågor som är mer eller mindre formulerade i förväg
(Dahmström, 1996). Fördelar med besöksintervjuer är att många och krångliga frågor
kan ställas, eventuella oklarheter kan redas ut relativt enkelt, samt att intervjuaren kan
stimulera respondenten till utförliga svar. Nackdelar med besöksintervjuer är att de är
dyra och tar lång tid att genomföra, vidare kan intervjuarens inställning och sätt att
ställa frågorna påverka respondentens svar.

Vid telefonintervjuer tar intervjuaren kontakt med respondenten via telefon
(Dahmström, 1996). Svaren vid en telefonintervju kan inte bli lika inträngande och
detaljerade som vid en väl genomförd besöksintervju. Fördelar med telefonintervjuer
är att de går snabbare och är inte lika dyra att genomföra som besöksintervjuer. Inter-
vjuaren kan även vid telefonintervjuer förklara oklara frågor, samt stimulera respon-
                                                
3 Explorativa undersökningar utforskar luckor i vår kunskap.
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denten till att ge utförliga svar. Det kan dock vara svårt att få tag på rätt telefon-
nummer och personer för intervjuerna. Vidare finns risk för att respondentens svar
inte är genomtänkta eller att den omgivande miljön inverkar störande på responden-
ten.

Patel & Davidson (1994) anser att graden av standardisering och strukturering bör
beaktas vid formulering av frågor för informationsinsamling, exempelvis vid
sammanställning av frågor till intervjuer och enkäter.

Graden av standardisering avser hur mycket ansvar intervjuaren har när det gäller
frågornas utformning och inbördes ordning vid intervjutillfället (Patel & Davidson,
1994). En intervju med låg grad av standardisering innebär att intervjuaren formulerar
frågorna under intervjun och ställer dem i lämplig ordning. Skulle däremot intervjun
ha hög grad av standardisering används samma eller liknande frågor och ställs i
samma ordning vid varje intervju.

Graden av strukturering avser i vilken utsträckning frågorna är fria för respondenten
att tolka efter egen inställning och tidigare erfarenhet (Patel & Davidson, 1994). Är
frågorna helt strukturerade har respondenten endast ett mycket begränsat utrymme för
att svara, oftast används fasta svarsalternativ. I en ostrukturerad intervju lämnar
frågorna maximalt utrymme för respondenten att svara inom. Beroende på vilken grad
av strukturering frågorna i intervjuer och enkäter har kan de uppfattas både som
kvalitativa och kvantitativa (se figur 5).

Figur 5 Skillnad i strukturering mellan kvalitativt och kvantitativt angreppssätt

4.2.3 Enkätundersökning
En enkätundersökning är en metod som bygger på frågor, precis som intervjuer (Patel
& Davidson, 1994). Även här bör graden av strukturering och standardisering av
frågorna beaktas (se 4.2 Intervjuer). Vid enkätundersökning skickas ett frågeformulär
ut till ett urval av personer eller företag. Mottagaren svarar på enkäten och sänder till-
baka den. Enkäter är ofta billiga att genomföra, dock brukar ett stort svarsbortfall er-
hållas om inte respondenten blir motiverad på något sätt. Andra svagheter med
enkätundersökningar är att förtydliganden av frågorna inte kan göras, svaren på
frågorna blir vanligtvis inte så utförliga som vid intervjuer, samt att det inte går att
ställa följdfrågor på intressanta svar.

4.2.4 Litteraturstudie
Enligt Patel & Davidson (1994) är befintlig litteratur den vanligaste källan till
kunskapsinsamling. Kunskapen hämtas från böcker, artiklar och forskningsrapporter.
Böcker innehåller oftast sammanställningar och systematisering av kunskap inom ett
problemområde. I böcker är det lättast att finna teorier och modeller som är viktiga för
området, medan de senaste rönen finns i artiklar och rapporter.

Kvalitativt Kvantitativt

Ostrukturerade
intervjuer och
enkäter

Strukturerade
intervjuer och
enkäter
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Nackdelen med litteraturstudie är att det tar lång tid att gå igenom allt material, samt
att det kan vara svårt att erhålla det material som behövs för undersökningen (Patel &
Davidson, 1994). Vidare gäller det att belysa området från flera olika synvinklar och
inte från författarens personliga uppfattning.

4.2.5 Fallstudier
Enligt Patel & Davidson (1994) är en fallstudie en undersökning på en avgränsad
grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp av individer, ett projekt eller en orga-
nisation. En fallstudie kan även omfatta flera fall, exempelvis två organisationer. Fall-
studier utgår från helhetsperspektivet och målet är att informationen skall täcka så
mycket som möjligt. Fallstudier används ofta vid studier av processer och föränd-
ringar. För att erhålla helhetsperspektivet är det vanligt att undersökaren är med under
hela processen/förändringen. Nackdelar med fallstudier är att det inte går att generali-
sera resultaten, utan de gäller endast för det specifika fallet. Vidare kan det vara
mycket tidskrävande att följa ett helt händelseförlopp.

4.3 Val av metod
Utifrån ovanstående diskussion om för- och nackdelar med de olika metoderna skall
tillvägagångssättet väljas för att besvara frågeställningen. Enligt Patel & Davidson
(1994) är det viktigt att metodvalet utgår från problemställningen och att meto-
den/metoderna är lämplig/lämpliga för att undersöka aktuellt problem. Vid val av
metod bör även den tid och de medel som står till förfogande för undersökningen be-
aktas.

Jag har valt att använda mig av besöksintervjuer för att erhålla en djupare förståelse
för hur informationsflödet fungerar i Supply Chain Management-kedjor. Intervju-
frågorna kommer att ha låg grad av standardisering och strukturering, vilket innebär
att respondenten, i stort sett, får berätta fritt om sina tankar kring informationsflödet.
Jag tror att det är enklare att få en öppen och spontan dialog vid ett personligt möte än
via telefon. Vidare anser undertecknad att det är enklare att ställa följdfrågor, om nya
intressanta aspekter kommer upp, under en besöksintervju än under en telefonintervju.
Jag tror även att det är lättare att erhålla långa och uttömmande svar vid ett personligt
möte, eftersom respondenten lättare kan motiveras och stimuleras, exempelvis kan jag
använda mig av kroppsspråket. Detta är anledningarna till att besöksintervjuer har
valts framför telefonintervjuer.

De övriga metoderna, observation, enkät, fall- och litteraturstudie, har jag valt att inte
använda mig av och nedan följer förklaringar till varför jag valt bort dem.

Observationsmetoden kräver att jag kan observera alla olika situationer som kan upp-
stå, kring informationsflödet vid Supply Chain Management, under den tid jag
genomför observationerna. Detta är ej möjligt att följa hela informationsflödet, om jag
exempelvis är hos en leverantör och den får information från en kund kan jag inte
observera vilken information kunden får tillbaka, med andra ord kan jag inte följa hela
flödet. Vidare är det inte heller troligt att extraordinära händelser sker under observa-
tionstiden, utan erhållna observationer måste kompletteras med mer information från
intervjuer/enkäter. Att använda observationer ger alltså merarbete, men troligtvis inte
mer information än vald metod.
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Undersökningen kan inte anses vara fallstudie, eftersom den inte går så djupt som en
fallstudie föreskriver. Vidare förespråkas att en hel process skall följas, vilket jag inte
kan genomföra eftersom jag inte kan vara på flera platser samtidigt (se observations-
metoden ovan).

För att respondenten skall förstå innebörden i enkätfrågorna anser jag att frågorna bör
ha en hög grad av strukturering, vilket bör minska spontaniteten i respondentens svar.
I en enkät ställs samma frågor i exakt samma ordning, vilket kan vara en fördel när
svaren skall sammanställas. Men jag tror inte att svaren skulle bli så utförliga och
detaljrika, som önskas, eftersom jag personligen inte kan stimulera och motivera
respondenten. Andra nackdelar med enkäter är att svarsfrekvensen vanligtvis är låg,
samt om det framkommer nya synvinklar i enkätsvaren kan inte följdfrågor ställas.

Någon litteraturstudie var ej möjlig att genomföra, då det enligt min vetskap inte finns
någon litteratur som behandlar just min frågeställning.
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5 Genomförande
I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur jag valt ut intervjuobjekt, hur intervju-
erna har gått till, samt ge en sammanfattning av respektive intervju.

5.1 Val av intervjuobjekt
Den intervjuundersökning jag kommer att genomföra skall ligga till grund för att be-
svara min problemformulering. För att få svar på mina frågor bör personerna jag skall
intervjua ha kunskap inom området ”hur fungerar informationsflöden i Supply Chain
Management-kedjor”. Det är svårt att välja ut intervjuobjekt eftersom många företag
använder sig av Supply Chain Management-tänkande, men har det inte som någon
uttalad policy.

Jag kan välja mellan att intervjua personer i olika kedjor och försöka få en mer gene-
rell uppfattning om hur informationsflödet fungerar i Supply Chain Management-
kedjor eller följa en del av en kedja och se om deltagarna upplever informationsflödet
på samma sätt. För att erhålla intressanta synpunkter angående hur informationsflödet
fungerar i Supply Chain Management-kedjor tror jag att respondenterna bör ha er-
farenhet av ökat informationsflöde och Supply Chain Management-tänkande.

Bilindustrin var en av de första branscherna som blev ”papperslös” tack vare använd-
andet av ny informationsteknik. Tekniken användes för att öka informationsflödet
både uppåt och neråt i leveranskedjor. Användandet av EDI tillsammans med en
större nyttjande av JIT-filosofin ledde till insikt om att fullständig transportinforma-
tion kunde ge betydande fördelar (Christopher, 1998). Inom exempelvis Volvo-
koncernen har Supply Chain Management-tänkandet även spritt sig till de dotterbolag
som inte är direkt förknippade med bilindustrin. Efter dessa förutsättningar har jag
valt att studera en del av en kedja med utgångspunkt från Volvo Lastvagnar Kompo-
nenter som ingår i Volvokoncernen. Från Sverker Börjesson, logistikchef på Volvo
Lastvagnar Komponenter, fick jag namn på några olika företag som representerar
både kunder, leverantörer och transportörer till Volvo Lastvagnar Komponenter. Av
erhållna företag valde jag slumpmässigt ut en leverantör, två kunder samt ett
transportföretag. De utvalda företagen som kommer att ingå i undersökningen är
Tidamek AB, Volvo Penta i Göteborg, Volvo Penta i Vara, Olssons Åkeri och Volvo
Lastvagnar Komponenter.

5.2 Konstruktion av frågemall
Med utgångspunkt från min problemställning sammanställde jag en frågemall som jag
kan använda som stöd vid intervjuerna och frågorna skall leda fram till svar på min
frågeställning. För att kunna formulera frågorna gäller det att ha kunskap om ämnet,
vilket jag har erhållit under min litteraturstudie som ligger till grund för det teoretiska
ramverket.
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Utformningen av frågemallen påbörjades genom ”brainstorming”, det vill säga att jag
skrev ner alla frågor som jag kom på inom ämnet. Därefter strukturerade jag upp
mallen, så att frågor som hörde samman kom i följd och tog bort onödiga frågor. En
intervju får inte bli långdragen bara för att intervjuaren har tillfälle att fråga, utan det
gäller att ställa frågor som ger intressanta faktauppgifter till undersökningen. Frågorna
jag använde mig av skall inte ses som några direkta frågor, utan mer som ett stöd för
att täcka de områden jag vill ha svar på (se bilaga 1).

5.3 Intervjuerna
Intervjuerna inledde jag med att berätta grundläggande fakta om min undersökning,
samt hur jag ser på informationsflödet i Supply Chain Management-kedjor. För att
respondenten och jag skulle ha samma utgångspunkt angående ledtidsgapet visade jag
figur 3. Därefter visade jag en blank kedja (figur 6) och bad respondenten att ange var
deras företag befinner sig i kedjan. Exempelvis ansågs Volvo Lastvagnar Kompo-
nenter ligga som tredje steg från slutkund i aktuell kedja (figur 7).

Figur 6 Blank leveranskedja

Figur 7 Exempel på leveranskedja

Med den blanka kedjan som utgångspunkt bad jag respondenten att beskriva sin verk-
samhet och det informationsflöde som anses florera i kedjan. Intervjuerna blev en
form av diskussioner, där jag försökte täcka in frågorna under tiden, vilket har med-
fört att jag har haft både låg grad av strukturering och standardisering på intervju-
frågorna. I slutet av varje intervju kontrollerade jag att jag hade fått svar på alla
frågor, dock kunde inte vissa respondenter svara på alla frågor.

Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av bandspelare, vilket är ett arbetssätt som
passar mig bra, eftersom jag kan ägna mig åt följdfrågor istället för att försöka hinna
med att anteckna. Under intervjuns gång har jag dock fört kompletterande anteck-
ningar. En nackdel med bandinspelning kan vara att respondenten spänner sig och inte
vågar framhäva sina egna åsikter, men det kan även medföra att respondenten tänker
igenom sina svar lite bättre. Under intervjuerna har vissa respondenter visat bilder
som diskuterats för att jag skall erhålla en större förståelse för deras arbetssätt.

Volvo
Lastvagnar
Komponenter

SlutkundGruva
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5.4 Presentation av det insamlade materialet
I detta avsnitt kommer jag att presentera varje intervju för sig. Anledningen till att
intervjuerna presenteras var för sig är att ge en helhetsbild av företagens synpunkter
på informationsutbytet i en Supply Chain Management-kedja. Svaren på varje fråge-
ställning finns sammanställt i kapitel 6 – analys.

I figur 8 visas en mycket förenklad bild över den kedja som har undersökts. Exempel-
vis har Volvo Penta i Vara många fler leverantörer än Volvo Lastvagnar Kompo-
nenter etcetera.

Figur 8 Förenklad bild över undersökt Supply Chain Management-kedja

5.4.1 Volvo Penta
Penta grundades 1907 och är sedan 1935 en del av Volvokoncernen. Volvo Penta i
Göteborg har ingen egen tillverkning, utan sköter administrationen av både industri-
motorer från Volvo Lastvagnar Komponenter i Skövde och båtmotorer från Volvo
Penta i Vara. Jag har genomfört intervjuer med två representanter för Volvo Penta,
Tomas Johansson Volvo Penta i Göteborg och Anders Svensson Volvo Penta i Vara.
Tomas Johansson arbetar med sammanställning av tillverkningsprognoser för Volvo
Pentas industrimotorer, medan Anders Svensson arbetar med Volvo Pentas till-
verkningsprognoser för båtmotorer.

Volvo Penta Göteborg - VPG
Tomas Johansson är programmakare för Penta Industri och ansvarig för kundkontak-
ter inom VPG. Tomas har arbetat för Volvo Penta i Göteborg sedan fem år tillbaka,
men är stationerad i Skövde. Tomas anser att VPG enbart har informationsutbyte med
de parter som befinner sig närmast före och efter i kedjan (figur 9). Eftersom Volvo
Penta i Göteborg är administratör för både industrimotorer och båtmotorer har de in-
formationsutbyte med både Volvo Penta i Vara och Volvo Lastvagnar Komponenter i
Skövde.

Informationsutbyte

Figur 9 Informationsutbytet för Volvo Penta i Göteborg

Volvo Pentas återförsäljare är indelade i regioner. Från regionerna erhåller VPG in-
formation om både planerade och faktiska kundorder, via EDI. Inom Volvokoncernen
har en EDI-standard utarbetas. Internt inom Volvokoncernen kallas standarden för
Volvostandard och är av typen Odette, bilbranschens Europastandard.
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Volvostandarden används även mot kunder och leverantörer utanför Volvokoncernen.
Tillsammans med erhållen information och gammal statistik över hur det faktiska
utfallet varit de senaste åren, sammanställer Tomas grova motorspecifikations-
prognoser på industrimotorer. Prognoserna sänds varje natt vidare, via EDI, till Volvo
Lastvagnar Komponenter och motsvarar orders. Om VPG inte erhåller några besked
från sina leverantörer antas alla leveranser ske planenligt. Skulle däremot någon
leverantör inte klara av att leverera beställda komponenter i tid får Tomas besked om
detta från anskaffningsavdelningen, antingen via telefon eller via den interna elek-
troniska posten.

Tomas anser att det måste vara kunden som initierar behovet, eftersom det finns så
många olika motorvarianter. I dagsläget är det mycket svårt för dem inom VPG att
förutsäga vad som kommer att säljas och än svårare bör det vara för underleverantörer
att producera de komponenter som verkligen kommer att efterfrågas. Tomas tror även
att det är svårt att skicka information flera steg bakåt, utan att först ha brutit ner
prognoserna så att produktstrukturen framgår.

I framtiden önskar Tomas att återförsäljarna skall kunna ge kunder direktbesked om
leveransdatum. För att detta skall vara möjligt krävs bättre prognosmetoder än de som
används idag. En annan fördel med bättre prognosmetoder är att en jämnare och
stabilare tillverkning kan erhållas.

Tomas arbetar i Volvo Pentas datasystem, han anser sig kunna utföra sina arbetsupp-
gifter, men skulle vilja att en del förändringar utfördes så att ett effektivare informa-
tionsutbyte skulle kunna erhållas. Han har inte tänkt på hur informationsutbytet sker,
då han arbetar med generering av industrimotorprognoserna. Han är dock positiv till
att frekvensen på informationsflödet har ökat.

Volvo Penta Vara – VPV
Volvo Penta i Vara grundades 1976 och har idag ca 135 anställda och en omsättning
på ca 400 miljoner kronor. I fabriken sker bearbetning, montering, provning, målning
och packning av motorblock, däcklar och svänghjul. De slutprodukter företaget leve-
rerar är 4- och 6-cylindriga båtmotorer. Anders Svensson, som har varit logistik-
ansvarig sedan 1989, anser att Volvo Penta i Varas informationsutbyte enbart sker
med de parter som befinner sig närmast före och efter i kedjan (figur 10).

Informationsutbyte

Figur 10 Informationsutbyte för Volvo Penta i Vara

VPV erhåller försäljningsprognoser, på båtmotorer, från Volvo Penta i Göteborg en
gång per månad i dagsläget, via EDI, men detta informationsutbyte kommer att ut-
ökas. Innan försäljningsprognoser erhålls via EDI har representanter för de båda
företagen ett personligt möte där dagsläget och eventuella stora förändringar i prog-
noserna diskuteras.Förändringarna som kan genomföras är baserade på ett regelverk
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som VPV och VPG upprättade i början av 1990-talet. VPV har dock daglig telefon-
kontakt med VPG angående de mindre prognosförändringarna, vilka VPV försöker
tillmötesgå så långt som möjligt. På förändringar erhåller även VPV ett mail för att ha
en skriftlig bekräftelse på förändringen.

VPV bryter ner försäljningsprognoserna så att produktstrukturen framgår. Den ner-
brutna försäljningsprognosen skickas tillsammans med leveransplanen, via EDI, fax
eller brev, till företagets ca 260 leverantörer, det vill säga leverantörerna erhåller sina
order. Från leverantörerna erhålls ingen bekräftelse på att de erhållit en order, utan allt
förväntas fungera, både att order kommit fram och att leverantören kan leverera.
Skulle däremot en leverantör inte klara av att leverera beställda komponenter för-
väntar sig Anders att de hör av sig. Transportören informerar på leveransdagen Volvo
Transport i Göteborg, som sköter VPV:s transporter, om att de lämnat gods vid en
terminal. Vissa av VPV:s leverantörer skickar en mailbekräftelse på att de levererat
godset. Om VPV skulle behöva mer information är det de själva som tar kontakt med
leverantören, via telefon, fax eller mail. Till sina kunder, som i stort sett är VPG och
reservdelsåterförsäljare, sänder VPV bekräftelse på att de har kapacitet att tillverka
efterfrågade motorer via EDI.

VPV har inget informationsutbyte med sina kunder/leverantörer om lagerhållnings-
nivåer, men har utvecklat starka relationer med sina leverantörer. Meddelar exempel-
vis VPV sina leverantörer att de endast har komponenter kvar för produktion på ons-
dag vet leverantörerna att komponenterna är slut på onsdag och inte torsdag. VPV:s
har ca 75 produktvarianter och produkterna klassas som klass 2- och 4-produkt. Klass
4 produkterna är specialmotorer och tillverkas endast mot kundorder, det vill säga
inga av dessa finns i lager. Däremot har företaget komponenterna som behövs för att
montera samman en klass 4 motor i förråd. Klass 2 produkterna hålls i lager och
lagernivån försöker företaget att anpassa efter årstid och konjunktur.

I dag är det VPV som initierar informationsutbytet, men Anders är positiv till en ut-
veckling där leverantörerna har tillgång till information om VPV:s komponentbehov,
komponentsaldo och när VPV:s komponenter kommer att vara slut. Genom att leve-
rantörerna har tillgång till VPV:s komponentsaldo kan leverantörerna se när VPV
kommer att få behov av komponenter och bättre planera för leveranserna. Anders tror
dock på en mycket långsam utveckling, helst leverantör för leverantör, så att bra rela-
tioner och kommunikationer kan upprättas. Vidare anser han att det kommer att kosta
en hel del, men att företaget tjänar på det i det långa loppet.

VPV har infört ett nytt MPS-system för att klara millenniumskiftet, men Anders anser
att även datakapaciteten bör förbättras för att företaget skall ha en chans att följa med
i det allt snabbare informationsutbytet. Idag tar det för lång tid att bryta ner för-
säljningsprognoserna till produktstrukturer, med bättre datakapacitet skulle företaget
snabbare se förändringar i inköpsbehovet på grund av prognosförändringar. VPV har,
precis som alla andra dotterbolag inom Volvokoncernen, installerat affärssystemet
SAP R/3 för att företagsledningen bland annat skall kunna erhålla en helhetssyn över
företagets ekonomiutveckling, samt kunna jämföra de olika dotterbolagen med
varandra.
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Innan 1999 års slut förväntar sig Anders att VPV skall ha upprättad EDI-anslutning
till ca 200 av sina leverantörer. I dagsläget är endast ett 15-tal leverantörer EDI-
anslutna, resterande leverantörskontakt sköts via fax eller brev. Anledningen till att
EDI-utvecklingen kan gå så snabbt är att merparten av VPV:s leverantörer även är
leverantörer till andra företag inom Volvokoncernen och på så vis redan har anslut-
ning via EDI. De leverantörer som inte kommer att vara anslutna via EDI kommer
även i fortsättningen att erhålla information via fax eller brev. Anders sköter den dag-
liga kontakten med leverantörer och kunder via mail och telefon. VPV har ett intranet
med information som enbart rör Varafabriken. Under året som gått har personalen i
Vara frivilligt fått deltaga i datautbildning och all personal inom VPV har tillgång till
mail.

VPV:s produktion är till ca 25% kundorderstyrd och resterande produktion sker efter
prognoser. Företagsledningen vill öka andelen kundorderstyrd produktion, vilket
Anders motsätter sig om företaget skall kunna behålla sin korta ledtid. I dagsläget har
företaget en ledtid på 5 dagar på den prognosstyrda tillverkningen, medan de har 15
dagar på den kundorderstyrda. Den stora skillnaden i ledtid beror på att de prognos-
styrda motorerna hålls i lager, dels för att utjämna produktionen och dels för att kunna
leverera snabbt till kunderna. Exempelvis måste VPV hålla motorer i lager om de
skall klara av att ha en ledtid på 5 dagar, då enbart transporttiden till England är 5
dagar.

VPV:s transporter sköts via Volvokoncernens transportcentral Volvo Transport i
Göteborg. Det är de som upprättar avtal med transportörer, samt håller den dagliga
kontakten, exempelvis om något gods skulle komma på villovägar. Anders väntar på
att AVEX-systemet skall tas i bruk, via det kan han få direktinformation var någon-
stans godset befinner sig.

5.4.2 Volvo Lastvagnar Komponenter AB
Volvo Lastvagnar Komponenter AB (VLK) grundades 1927 och är en del av Volvo-
koncernen. Företaget har ca 2100 anställda och har en omsättning på 6,5 miljarder
kronor. VLK har sin produktion i Skövde och är ett av västsveriges största företag.
Deras kärnverksamhet är bearbetning och montering av industrimotorer. Jag intervju-
ade Sverker Börjesson som varit logistikchef på VLK sedan 1991.

Sverker anser att det är vanligt förekommande att personal arbetar med anskaffning,
inköp eller materialhantering, men att det saknas ett helhetsperspektiv över till-
verkningsprocessen. Förutsättningarna för leveranskedjor grundas på produktions-
utvecklingen och inköpsavdelningens val av konstruktionslösningar och leverantörer.

För att VLK skall erhålla effektivitet i produktionen behöver företag tillverka
standardartiklar som kan användas i moduler och ingå i flera olika produkter. Före-
tagets investeringar i nya maskiner och fabriker för storskalig produktion är mycket
större än deras lönekostnader. Det är därför av yttersta vikt att inga felinvesteringar
genomförs, eftersom det skulle få förödande konsekvenser för företaget.
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Enligt Sverker befinner sig VLK i tredje steget från slutkund, om inte uppdelningen
av Volvo Penta görs och transportörerna inte räknas med. VLK har ett starkare infor-
mationsutbyte med parterna närmast före och efter i kedjan än med dem längre bort.
Informationsutbytet som sker med parterna längre bort i kedjan använder VLK som
en stödfunktion för att förbättra sin egen verksamhet (figur 11).

d

Informationsutbyte för tillverkning
Informationsutbyte som stödfunktion

Figur 11 Informationsutbyte för Volvo Lastvagnar Komponenter

Från de 50 största återförsäljarna erhåller VLK ett informationsbrev, via mail eller
brev, en gång per vecka. I brevet informerar kunderna om bra och dåliga företeelser,
så VLK vet hur veckans händelser förlöpt. VLK nöjer sig exempelvis inte med att de
har levererat i rätt tid, utan bryr sig även om ifall leveransen kommer fram planenligt
till slutkunden. Detta kan ses som ett tydligt användande av Supply Chain Manage-
ment-filosofin.

En gång varje år erhåller VLK en skriftlig femårsplan från Volvo Lastvagnar AB.
VLK är ett dotterbolag till Volvo Lastvagnar AB. I planen finns strategiska beslut,
som exempelvis kan medföra att en ny fabrik behöver iordningställas eller att nya
maskiner behöver anskaffas. Femårsplanen diskuteras personligen med ett fåtal
nyckelleverantörer för att de skall kunna vara med och bygga upp den fabrik eller
maskinpark som behövs. Sverker Börjesson anser dock att alla VLK:s leverantörer
skall få den information de vill ha på den operativa nivån.

VLK har en databas som dels består av produktstrukturer över industrimotorer och
dels av de erhållna försäljningsprognoserna, via EDI, från VLK:s kunder. Informa-
tionen bearbetas och personalen på VLK hämtar information från databasen 1
gång/månad om sina kunders försäljningsprognoser för de kommande 12 månaderna.
Vidare hämtar de fakta om kundernas aktuella försäljningsstatistik och produktions-
utveckling varje vecka, samt dagliga uppgifter om vilka kundorder som erhållits och
vad kunderna har tänkt att tillverka. Merparten av produktionen inom VLK sker mot
kundorder. Informationen som hämtas från databasen bryts ner till leveransplaner på
leverantörernas nivå och sänds över till leverantörerna, via EDI eller EDIfax, så att de
vet vad och när de skall ha komponenterna klara för leverans.

VLK delar in sina underleverantörer i system- och artikelleverantörer. En system-
leverantör levererar ett helt system och inte enstaka artiklar. En annan skillnad mellan
system- och artikelleverantörer är att systemleverantörerna har egenutveckling av nya
komponenter/system. VLK eftersträvar att enbart ha systemleverantörer som leve-
rantörer.
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Genom att köpa hela system kan antalet leverantörer minskas, eftersom flera
leverantörer går samman och monterar ett system som sedan levereras direkt in i
VLK:s produktion behöver företaget endast ha kontakt med en leverantör. Minskat
antal leverantörer leder i sin tur till mindre komplicerade leverantörsnätverk och
genom detta erhålls ett enklare informationsflöde. Reducerat antal leverantörer kan
också ses som ett sätt att efterleva Supply Chain Management-filosofin. VLK:s
systemleverantörer erhåller prognoser, via EDI, två gånger per vecka och levererar
system direkt in i produktionen.

VLK har personliga utvecklingssamtal med sina artikelleverantörer, där de bland
annat får lager- och kvalitetsinformation. Skulle exempelvis kvaliteten på ett parti
vara sämre än vanligt är VLK:s produktionsledningen medveten om att det kan uppstå
komplikationer i tillverkningen. Utvecklingssamtalen ligger även till grund för fram-
tagande av nya produkter eller förändring av de som redan finns. Slutprodukterna bör
bli bättre och billigare, något som hela kedjan tjänar på, vilket kan uppnås genom en
utökad samverkan mellan parterna i kedjan. Detta är ännu ett tecken på Supply Chain
Management-tänkande.

Från underleverantörer erhåller VLK leveransinformation, via EDI eller EDIfax om
exempelvis pris på produkter, antal produkter som kommer att levereras, när produk-
terna är färdiga för leverans etcetera. När godset är färdigt för hämtning erhåller VLK
en avisering via EDI eller EDIfax och i samband med aviseringen beställer leveran-
tören en transport som följer en bestämd körslinga. När VLK har mottagit leveransen
släcks aviseringen, vilket medför att det är OK att betala fakturan.

VLK använder sig av tredagarsplanering, där de fastställer körordningen i fabriken.
Företaget försöker hålla produktionen till att endast producera varje artikel en gång
per dag. VLK har även en 12-veckors planering där de planerar fluktueringar i kapa-
citetsbehovet, så att en jämnare produktion erhålls. Det är viktigt att producera efter-
frågade komponenter i rätt tid, annars ökar kostnaderna för att hinna ifatt, så att leve-
ransen sker efter överenskommelse.

VLK sänder leverans- och huvudplan till sina kunder via EDI. Hur ofta kunderna er-
håller planerna varierar mellan en gång per dag till en gång per månad, beroende på
vilket samarbete som äger rum mellan parterna. Återförsäljarna av VLK:s produkter
får tänkt leveransplan och verklig leveransplan via EDI. I den verkliga leveransplanen
skall alla förseningar som inte hinner arbetas in tas upp.

VLK har inget informationsutbyte med sina kunder/leverantörer gällande lagersaldo,
men håller ett eget litet buffertlager för att utjämna produktionen. Hittills har det varit
VLK som har initierat informationsutbyte angående komponentbehov, men de kom-
mer att starta upp ett projekt där det är leverantören som initierar VLK:s behov. Detta
innebär att leverantören har tillgång till VLK:s lagersystem och kan därigenom se
vilket behov VLK kommer att få, samt när behovet kommer att uppstå. Sverker
Börjesson är mycket positiv till projektet och ser med stor tillförsikt fram emot dess
resultat.

VLK:s affärssystem är SAP R/3, som är det gemensamma inom Volvokoncernen.
Övriga datasystem inom VLK är egenutvecklade. Det enda system som VLK har ge-
mensamt med sina partners är den EDI-utvecklade Volvostandarden.
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VLK sköter sina affärskommunikationer via standardiserade EDI-meddelanden eller
med hjälp av EDIfax. Företaget har ej som krav att deras kunder och leverantörer
skall ha EDI, men merparten av dem har det. Med det fåtal leverantörer som ej har
skaffat EDI ännu sköter VLK affärskommunikationen via EDIfax. Eftersom VLK har
använt sig av EDI en längre tid ser inte Sverker någon anledning till att byta över till
en web-lösning. Han anser dock att Internet kan vara ett fördelaktigt alternativ för
mindre företag som inte har råd med dyra EDI-investeringar. Dock är han tveksam till
att det finns tillräckligt med kapacitet för att affärer skall kunna skötas friktionsfritt
via Internet.

Enligt Sverker har VLK:s informationssystem alla parametrar som behövs, samt är
tillräckligt snabbt. Det som saknas, enligt honom, är användarnas kunskap om hur det
skall användas. Vidare önskar Sverker att användandet av informationssystemet skulle
vara billigare, de höga kostnaderna tror han beror på att det var låg beställarkompe-
tens vid utvecklingen och införandet av de egna systemen.

VLK använder sig av Internet för att genomföra problemlösning 24 timmar per dygn.
När vi i Sverige går hem för dagen skickas dagens arbete över till USA där de fort-
sätter och när de arbetat färdigt är det Asiens tur och så rullar arbetet på. På samma
sätt kontrollerar företaget vilken världsdel som har de lägsta produktionskostnaderna
och lägger produktionen där.

Sverker hade förväntat sig att informationsutbytet inom kedjan skulle leda till en
större utvecklingsvilja, men det har dock inte erhållits. Han anser även att VLK och
dess underleverantörer måste enas och införa ett mer radikalt synsätt på förändringar.
Hittills har företagen i Supply Chain Management-kedjan inte dragit nytta av för-
delarna att arbeta tillsammans. Förhållandet mellan företagen har varit mer affärs-
mässigt än industrimässigt, det vill säga var och en har tänkt på sitt bästa och inte hel-
heten i kedjan. För att erhålla fördelarna med Supply Chain Management-filosofin
krävs det att långsiktiga och stabila relationer byggs upp. Med dagens teknik finns det
möjlighet att nyttja varandras kunskap. Vid exempelvis framtagning av nya produkter
är det viktigt att leverantörerna är med och talar om hur materialet kan användas bäst,
eftersom det är leverantören som besitter störst kunskap om materialet och har de
verktyg som finns tillgängliga vid bearbetningen. Vid konstruktionen av nya produk-
ter tas både kvalitet och pris med i beräkningen om ett integrerat samarbete, mellan
produktionstekniker, inköpare och ekonomer kan upprättas. För VLK:s del är det
mycket viktigt att nyttja detta samarbete, eftersom det inte finns speciellt många
underleverantörer att välja på.

Sverker Börjesson anser att det inte spelar så stor roll om det tar 1 eller 2 dygn att
generera information i kedjan, utan menar att det är viktigare att företaget kan leverera
efter bestämt datum. Eftersom det är dyrbara produkter som levereras är det troligt att
slutkunden har beräknat att börja använda produkten dagen efter leverans. Skulle
leveransen vara försenad kan det medföra negativa konsekvenser för kunden,
exempelvis klarar kanske inte kunden i sin tur av att hålla sin leveranstid.

Genom att VLK har utökat sitt informationsutbyte med övriga deltagare i sina
leveranskedjor har det lett till sänkta ledtider och minskade lager. Detta har i sin tur
medfört att företagets industriella problemen framkommit, dock är VLK:s förbätt-
ringstakt lägre än konkurrenternas. Sverker anser att förbättringstakten inom hela
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Volvokoncernen måste förbättras om företaget skall kunna vara med och konkurrera
som ett av världens bästa företag.

5.4.3 Tidamek AB
Tidamek AB är ett företag som har funnits sedan 1868, men har bytt både ägare och
produktinriktning under årens gång. Idag ingår Tidamek AB som ett nischföretag i
Hexagon-gruppen och producerar bland annat vattenpumphus, avgasgrensrör och ratt-
stänger. Tidamek AB har ca 260 anställda och omsätter ca 250 miljoner kronor.
Tidamek AB:s största kunder är Volvo och Scania. Jag intervjuade Claes Groening
som är platschef på Tidamek AB sedan 1 februari 1999. Claes har varit ekonomichef
sedan början av 90-talet och har de senaste åren arbetat som förändringsledare.

Claes Groening anser att Tidamek AB befinner sig i tredje eller fjärde steg från slut-
kund beroende på med vem de gör affärer med. När Claes anger var i kedjan Tidamek
AB befinner sig räknar han inte med de olika interna stegen inom Volvo Penta och
inte heller transportleden. Företagets informationsutbyte sker i stort sett endast med de
parter som finns närmast före och efter i kedjan (figur 12).

Informationsutbyte

Figur 12 Informationsutbyte för Tidamek AB

Tidamek AB erhåller kundernas leveransplaner ca 2 gånger/vecka via EDI. Företaget
har använt sig av EDI sedan 91/92 och har under årens lopp vidareutvecklat använd-
andet. Tidamek AB har idag ca 40 leverantörer och dessa erhåller företagets leverans-
planer 1 gång/vecka via automatisk fax. Anledningen till att företaget använder fax är
att flera små leverantörer inte har tillgång till EDI, samt att Tidamek AB vill ha ett
enhetligt ordersystem. Tidamek AB:s leverantörer har krav på sig att bekräfta erhållna
orders via fax, men däremot lämnar inte Tidamek AB någon bekräftelse till sina kun-
der, eftersom EDI-systemet anses vara säkert.

Förutom de leveransplaner som Tidamek AB erhåller från sina leverantörer försöker
de även komma över, i detta fall, Volvos motorprogram så ofta som möjligt. Claes
upplever det dock som om att VLK anser att motorprogrammen är känsligt material
och inte gärna lämnar ut dem. I de fall Tidamek AB erhåller motorprogrammen får de
dem via fax eller brev. Vid begränsad kapacitet i produktionen försöker Tidamek AB
att erhålla bristlistor, för att kunna tillverka de komponenter kunderna behöver ha för
att klara sin produktion. Bristlistorna brukar erhållas via fax eller mail. I vanliga fall
tillverkar företaget en viss partistorlek. Claes anser att företaget bör använda sina
datasystem till att ta fram den viktiga informationen, det vill säga den information
som är kritisk för produktionen, och inte lägga energi på annan fakta.
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När Tidamek AB erhåller leverans kontrolleras inte partiet utan används direkt i pro-
duktionen, skulle det upptäckas fel på partiet i produktionen skickas hela leveransen
tillbaka. När Tidamek AB levererar erhåller de kontrollrapporter, via fax eller brev,
där de får information om leveransen, exempelvis förseningar eller dålig kvalitet på
levererat material.

Claes Groening anser att det är viktigt att information, om order och förändringar i
order, snabbt kommer ner till verkstadsgolvet där tillverkningen sker. Tidamek AB
arbetar i dagsläget med olika arbetslag, där varje lag har en lagkapten som är ansvarig
för att rätt komponenter produceras i rätt tid. För att detta förfarande skall vara möjligt
krävs det ett snabbt informationsflöde inom fabriken, samt att personalen erhåller ut-
bildning i ekonomi och i företagets material- och produktionsstyrningssystem. Före-
taget får på detta sätt en mer engagerad och stimulerad personal. Varje lag får be-
stämma sin egen produktionstakt, det vill säga att det är lagkaptenen ihop med övriga
anställda som avgör om och när personal kan vara ledig etcetera, dock måste de klara
av kundens önskemål.

Tidamek AB kontaktar distributörer åt vissa kunder, medan andra kunder låter en
slingbil4 hämta upp gods på en bestämd tidpunkt, exempelvis varje torsdag kl 10.00.
Distributören som kontaktas via telefon, fax, mail eller Internet är utvald av kunden,
eftersom det är de som betalar fraktavgiften. När Tidamek AB skall erhålla sitt gods
är det deras leverantörer som sköter distributörskontakten, dock är det Tidamek AB
som har valt ut distributör, oftast har de gemensamma avtal inom Hexagon-gruppen.

Claes anser att det måste vara Tidamek AB som lägger order till sina leverantörer,
eftersom det delvis är svårt för leverantörerna att avgöra vad som kommer att behövas
och dels måste Tidamek AB få styra sin egen produktion.

Tidamek AB arbetar mycket med säkerställande av leveranser. Claes Groening anser
att det är viktigare för företaget att hålla sina leveransdagar än att minska ledtiden.
Kan företaget leverera med 100% säkerhet vet kunderna att de får sin leverans som
planerat och kan beställa efter gällande ledtider. Företaget har kundorderstyrd pro-
duktion, men använder sig av ett litet buffertlager för att erhålla en jämnare produk-
tion. Företaget har inga leveranskostnader om leverans sker i rätt tid. Skulle däremot
en leveransförsening uppstå får Tidamek AB stå för leveranskostnaden.

Ett sätt för att förbättra konkurrenssituationen är, enligt Claes, ett utökat konstruk-
tionssamarbete mellan leverantörer och kunder. När en ny komponent skall tas fram
bör leverantören vara med och komma med förslag på hur den skall konstrueras för att
passa i deras produktion. Vid stora förändringar bör även leverantörer få tidig infor-
mation. Detta för att de ska kunna anpassa sin produktionspark så att hela kedjan
ligger i fas, exempelvis om nya maskiner eller lokaler behöver anskaffas. Det Claes
poängterar är en av de viktiga bitarna inom Supply Chain Management-filosofin.

För att kunna säkerställa leveranserna och erhålla en jämnare produktionstakt krävs
det, enligt Claes, att kundens prognoser blir bättre. Vidare är det viktigt att kunden är
villig att ge ifrån sig kvalitetsrik information tidigt, så att leverantören kan förbereda
sig på förändringar i produktionen.

                                                
4 En slingbil är en lastbil som kör en förutbestämd rutt.



5 Genomförande

32

Claes anser det oväsentligt vilket kommunikationssätt som används, huvudsaken är att
snabb och korrekt information kommer fram till användaren/producenten. Han tror
dock att många företag kommer att använda sig av web-lösningar, om nätet klarar den
belastningen, eftersom det inte krävs lika stora investeringar.

5.4.4 Olssons Åkeri
Olssons Åkeri är ett familjeföretag och grundades 1929 av John Olsson, som köpte en
lastbil för att transportera motorer från Skövde till Göteborg. I dag är det barnbarnet
Claes-Göran Olsson som driver företaget. Han anser att det krävs både kvalitets- och
miljösäkringssystem för att få arbeta som underleverantör till de större företagen och i
dagarna har företagets kvalitetssystem blivit ISO 14001 certifierat. Miljöenga-
gemanget är stort inom Olssons Åkeri och ISO 14001 certifieringen anses vara ett
starkt konkurrensmedel, eftersom allt fler företag kräver att transporterna skall vara
miljövänliga. Volvo har alltid varit företagets största kund och i dagsläget är ca 70%
volvogods. Min intervju var med Mikael Därth som är transportekonom sedan 5 år
tillbaka.

Olssons Åkeri transporterar gods från underleverantörer till Tidamek AB, VLK och
VPV. Företaget transporterar även gods mellan dessa bolag (figur 13). Från VPV och
VLK sänds godset antingen till hamnar eller direkt till slutkund, alltså inte till VPV
fast det är de som har beställt produkterna.

Olssons Åkeri transporterar gods mellan dessa aktörer

Figur 13 Olssons Åkeris transportkontakter

Olssons Åkeri erhåller en transportbeställning per vecka från Tidamek AB. Beställ-
ningen görs via fax, dagen innan leverans. I beställningen anges vilken ca vikt lasten
kommer att ha, hur många kollin som skall levereras, samt vilken volym lasten för-
väntas ha. På beställningen framgår det även vart godset skall levereras. Till Tidamek
AB kan Olssons Åkeri bland annat transportera skadat gods, gods som inte håller
kvaliteten och specialemballage från kunder, exempelvis har Volvo emballage som
återanvänds.

Dagligen kör Olssons Åkeri två transporter från Volvo Lastvagnar Komponenter en-
ligt ramavtal upprättade av Volvo Transport i Göteborg. Den ena går till Göteborgs
hamn och den andra går till Helsingborgs hamn, där godset lastas om för vidare tran-
sport ut i världen. Olssons Åkeri hämtar godset hos Volvo Lastvagnar Komponenter
på ett bestämt klockslag och det är alltid för en viss minsta kvantitet som Volvo Last-
vagnar Komponenter debiteras. Skulle däremot Volvo Lastvagnar Komponenters
leverans kräva mer plats blir det aktuellt med en expressleverans. Under en två-
veckorsperiod transporterade Olsson Åkerier exempelvis 1713 ton gods till Volvo
Lastvagnar Komponenter.
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Hos Olssons Åkeri har transportledarna ett stort ansvar när de dirigerar transporterna,
leveranserna skall gå kortaste och snabbaste vägen. Transportledarna följer via satellit
var någonstans lastbilarna befinner sig, men har även daglig telefonkontakt med
chaufförerna. Det gäller för företaget att åka med så fulla transporter som möjligt och
ändå kunna vara flexibla så att kundernas önskningar kan tillmötesgås.

Merparten av Olssons Åkeris turer sker efter beställning, men vissa turer går på en
bestämd slinga. Dessa turer har i stort sett har samma leveranser varje dag och kan an-
ses skötas av sig självt. Företaget har merparten av sina turer i södra Sverige och kör
inte speciellt mycket norr om Kopparberg/Stockholm. De turer som ändå går längre
norr ut är slingturer.

Får Olssons Åkerier en beställning som måste levereras omgående har de ett sam-
arbete med Taxi i Skövde och de har i sin tur kontakt med övrig taxiverksamhet runt
om i Sverige. Taxi i Skövde fixar med hjälp av övriga kollegor så att snabbaste tran-
sportväg används. Detta medför att Olssons Åkeri med hjälp av taxinätverket kan er-
bjuda sina kunder en mycket snabb transport.

Volvo Lastvagnar Komponenter och Olssons Åkerier genomför ett test där de för-
söker att minska ledtiderna. Försöket innebär att Olssons Åkeri har en lastbil nere i
Småland varje morgon. Lastbilen bör i stort sett vara tom, eftersom godset som skall
hämtas under dagen skall få plats. Klockan 10.00 erhåller Olssons Åkeri information,
via telefon, om vad som skall hämtas, för att ingå i tillverkningen dagen efter i
Skövde. När godset är hämtat hos respektive underleverantör, som ingår i försöket, tar
det endast några timmar tillbaka till Skövde och vid 19-tiden samma dag är godset
avlastat och klart för användning i produktionen dagen efter. Den totala ledtiden är på
9 timmar, vilket både Volvo Lastvagnar Komponenter och Olssons Åkeri ser som ett
stort framsteg.
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6 Analys
I detta kapitel kommer jag att analysera det erhållna materialet från besöks-
intervjuerna med hjälp av min bakgrund och utifrån min problemställning.

Företagen som ingår i undersökningen har under en längre tid haft samarbete och som
en naturlig konsekvens har de bildat en leveranskedja. Vid intervjuerna verkade det
som om företagen inte såg varandra som en integrerad helhet och de litade heller inte
riktigt på varandra, utan har en bit kvar till fullständig integrering. Detta är en mot-
sägelse till det Christopher (1998) förespråkar, nämligen det att alla deltagare i Supply
Chain Management-kedjan skall vara integrerade för att erhålla Supply Chain
Management-filosofins konkurrensfördelar (kap 2.1 Utveckling av leveranskedjor).

6.1 Vilken information utbyts?
Den information som sänds mellan företagen är av varierande art och informationen
som utbyts är beroende på var någonstans i kedjan de tillfrågade befinner sig. Inom
Volvokoncernen är informationsutbytet större än vad det är mellan exempelvis Volvo
Lastvagnar Komponenter och Tidamek AB. Internt inom Volvokoncernen sker både
kort- och långsiktigt informationsutbyte.

Från intervjuerna framgår att alla producerande företag baserar sin produktion på både
försäljningsprognoser och faktiska order. Försäljningsprognoserna och de faktiska
order som erhållits bryts ner till leveransplaner/prognoser på leverantörsnivå och
sänds vidare bakåt i kedjan. Denna process upprepas i varje steg, det vill säga att varje
leverantör bryter ner den leveransplan/prognos de erhållit och sänder den vidare som
order till sina leverantörer. Tillverkning mot prognoser strider mot dagens filosofier.
Både Supply Chain Management och JIT förespråkar att produkter endast tillverkas
när det finns ett behov av dem, vilket innebär att produktionen bör vara kundorder-
styrd (Mattsson, 1997). Alla respondenter i undersökningen är medvetna om att det
inte är fördelaktigt att producera efter prognoser, utan efterfrågar bättre prognos-
verktyg för att kunna tillverka de produkter som efterfrågas och på så vis minska sina
lager. Säkrare prognoser borde även medföra en stabilare och jämnare produktion.
Dessvärre har företag efterfrågat bättre prognosverktyg under flera decennier utan
någon större framgång.

Generellt sett är det enbart information som rör produktbehovet som utbyts mellan de
tillfrågade aktörerna. Den enda information som rör strategiska beslut utbyts mellan
VLK och ett fåtal nyckelleverantörer. En av anledningarna till att inte fler strategiska
informationsutbyten sker kan vara att flera företag ingår i samma koncern. Dock
borde företagen våga informera sina kunder/leverantörer om de strategiska besluten
för att bli en konkurrenskraftig kedja.

Under intervjuerna framgick att ingen information om lagersaldo eller annan fakta om
lagerhållning utbyts mellan kedjans aktörer. Däremot håller både Tidamek AB, VLK
och VPV någon form av lager. Företagen använder lagren som en utjämnings-
mekanism av produktionen, samt för att snabbt kunna tillmötesgå sina kunders krav.
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Företagen är dock medvetna om lagerhållningskostnaderna och är noga med att ha en
hög omsättningshastighet av lagren, detta synsätt är samma som Vollmann m.fl.
(1997) och Mullin (1997) representerar i kap 2.3 Konkurrensfördelar med Supply
Chain Management. Företagen skulle kunna förvänta sig en minskning av sina
lagervolymer med ett effektivare informationsutbyte och större tilltro till varandra,
eftersom flera företag inte litar på sina kunders leveransplaner till 100%.

Av de företag som ingår i undersökning är det endast Tidamek AB som själva
beställer transporter från Olssons Åkeri. Av beställningen framgår det vilken vikt
lasten kommer att ha, hur många kollin som skall levereras och vilken volym lasten
väntas ha. Volvokoncernens transporter på den svenska marknaden sköts av Volvo
Transport i Göteborg och merparten av leveranserna sker per automatik, samt baseras
på långsiktiga kontrakt med bland annat Olssons Åkeri. För ett koncernbolag som
Volvo bör det vara en stor ekonomisk fördel att ha gemensamma transportavtal.
Genom transportavtalen kan transportpriserna pressas ner radikalt i jämförelse med att
varje koncernbolag skall upprätta sina egna transportavtal.

Den enda information som går tillbaka till kunden är information som berör leverans-
erna. Kunderna får reda på om leverantörerna har tillräckligt med kapacitet att till-
verka efterfrågade produkter i rätt tid och i rätt kvantitet eller om de bör förbereda sig
på leveransförseningar. Merparten av de undersökta företagens affärsrelationer är
långvariga och har utarbetats under en längre tid, vilket medför att flertalet av leve-
ranserna sker enligt överenskommelse. Det är i alla parters intresse att ha ett så effek-
tivt och korrekt produktflöde som möjligt. Trots de långvariga relationerna har före-
tagen inte tillräckligt med tilltro och förtroende för varandra för att låta informationen
flöda tvärs igenom hela Supply Chain Management-kedjan, vilket Vollmann
m.fl.(1998) förespråkar. En av anledningarna kan vara att kunden inte litar på att
leverantören är lojal, utan är rädd för att konkurrenterna får information om den
aktuella/framtida tillverkningen via leverantören.

Den modell jag avser att göra skall belysa det informationsflöde som äger rum mellan
företagen i undersökningen. Min avsikt är att åskådliggöra informationsflödet på ett
enkelt sätt och därför kommer företagskedjan att presenteras så likt som möjligt som
den kedja vilken har åskådliggjorts i genomförandet (figur 9). Modellens företags-
kedja kommer dock att skilja sig mot genomförandets leveranskedja med avseende på
företagens placeringar. Modellens kedja och genomförandets kedja skiljer sig genom
att Volvo Penta i Göteborg, VPG, och Volvo Penta i Vara, VPV, har delats upp. I
genomförandet var VPG placerat över VPV, men i modellen är de placerade efter var-
andra med VPG närmast slutkunden. Anledningen till att företagen har placerats efter
varandra i modellen och inte har samma placering som i genomförandet är att det
skulle vara svårt att visualisera vems informationsutbyte som avses. En annan skillnad
mellan modellen och genomförandet är att transportören inte finns med i genom-
förandets leveranskedja (figur 13), men är placerad sist i modellens leveranskedja.
Modellen skulle bli mycket rörig om informationsutbytet med transportören skulle
representeras mellan de olika företagen.

Redan tidigare har det nämnts att informationen som utbyts mellan företagen är av
varierande art, vilket gör det svårt att genomföra någon slags kategorisering av
informationsflödena. Detta problem kommer att lösas genom att specificera varje
informationsutbyte samt att namnge respektive informationsflöde.
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6.2 Vem är det som initierar informationsutbytet?
Undersökningen visar att informationsutbytet hittills alltid har skett på det tradi-
tionella sättet, nämligen genom att det är kunden som initierar att det finns ett behov
av produkter. Detta talar mot den trenden som beskrivs i kap 3.1 Hypotes. Trenden
innebär att leverantörerna hämtar information om kundens behov i kundens system.
Vid intervjuerna har det dock framkommit att både Anders Svensson, VPV, och
Sverker Börjesson, VLK, är positivt inställda och ser med tillförsikt fram emot en för-
ändring till den nya trenden, däremot är Tomas Johansson, VPG, och Claes Groening,
Tidamek AB, mer restriktiva till en omdaning.

Anledningen till att Tomas Johansson, på VPG, inte tror att det är möjligt för leveran-
tören att gå in i kundens system och beräkna vilka komponenter som kommer att be-
hövas är att han i dagsläget själv har problem med att uppskatta vilka komponenter
som kommer att behövas och än svårare torde det vara för en underleverantör att göra
det. Tomas Johanssons tvivel är förståeliga, men genom att ändra tillvägagångssätt
borde det vara möjligt att reducera ledtidsgapet. Om leverantörerna endast tillverkar
mot kundorder sker ingen onödig produktion och med kontinuerliga leveranser bör
kunden aldrig stå utan komponenter.

Anders Svensson, på VPV, är däremot positiv till en förändring så att det är leveran-
törerna som initierar informationsutbytet. Anders har i dagsläget bra relationer med
flertalet av sina leverantörer och skulle mycket väl kunna tänka sig att de får tillgång
till VPV:s komponentsaldo, så att leverantörerna kan leverera de komponenter VPV
behöver, utan att VPV lägger en order. Han tror dock på en långsam utveckling, helst
leverantör för leverantör, där bra relationer och kommunikationer upprättas. För att
kunden inte skall stå utan komponenter till en början är det klokt att gå långsamt fram.
Företagen bör se till att allt fungerar från början och att inte en massa merarbete upp-
står. Skulle kunden stå utan komponenter på grund av att leverantörerna inte klarar av
initieringsprocessen kan det medföra negativa konsekvenser för hela kedjan, exempel-
vis vet inte slutkunderna om de vågar lita på att de erhåller slutprodukten enligt över-
enskommelse.

För att på ett enkelt sätt åskådliggöra informationsflödena kommer pilar att användas i
modellen. Det företag som initierar informationsutbytet kommer att ha en pilsända
utan pil och informationen går till det företag som pilen slutar hos. Eftersom den
interna informationen inom Volvo Lastvagnar Komponenter inte initierar något
informationsutbyte kommer den att representeras av linjer i varierande bredd.
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6.3 Vilka tekniska hjälpmedel används vid informationsutbytet?
Under intervjuerna uppenbarades att företagen använder sig av flera olika tekniska
hjälpmedel, men att merparten av affärsrelationerna sköts med hjälp av EDI och fax.
Vilket teknisk hjälpmedel som används, utöver EDI och fax, för att sköta affärs-
kontakterna är beroende av vem inom företaget som ansvarar för kontakten, det vill
säga olika personer föredrar olika hjälpmedel och därför finns det inget enhetligt sätt
att sköta affärskommunikationen på. Den strategiska informationen diskuteras på per-
sonliga möten så där används inga tekniska hjälpmedel, medan mycket av den dagliga
kontakten mellan företagen sköts med hjälp av telefon, mail och ovan nämnda tek-
niska hjälpmedel. Internt inom Volvo Lastvagnar Komponenter finns en databas och
från den hämtas en mängd varierande fakta. Olssons Åkeris transportcentral sköter
kontakten med chaufförerna via mobiltelefon och satellitmottagning.

Alla respondenter är överens om att en förutsättning för det utökade informations-
utbytet är tillgången till tekniska hjälpmedel. Här framgår det att företagen använder
sig av Allnochs (1997) tredje nyckelsteg (kap 2.4 Vad krävs av företag för att utnyttja
SCM konceptet med lyckat resultat?), vilket innebär att företagen nyttjar
informationsteknik för att upprätta närmare affärskontakter. Det är dock inte alla
kommunikationssätt i den undersökta kedjan som är av elektronisk art och vissa av
kommunikationssätten bör kunna förbättras. Vid intervjuerna framgick det exempel-
vis att viss kommunikation sker via brev, vilket borde ta för lång tid, samtidigt som
risken att informationen försvinner på vägen ökar. Sverker Börjesson, VLK, anser att
det inte går att hålla hög frekvens på alla prognoser och förändringar i prognoser utan
tillgång till EDI. Företagen använder sig enbart av Internet vid transportbeställningar,
dock har alla respondenter en positiv inställning till Internet och ser det som ett ut-
märkt verktyg för mindre företag som inte har råd med dyra EDI-investeringar.
Anledningen till att företagen som ingår i undersökningen inte använder sig av
Internet i större utsträckning är att de sedan lång tid tillbaka är EDI-anslutna.

Som nämnts ovan kommer varje informationsutbyte att representeras av en pil. Efter-
som det inte finns något enhetligt sätt för företagen att sköta de olika affärstransak-
tionerna på kommer ett antal olika utformningar och färger att används på pilarna för
att representera vilket/vilka tekniska hjälpmedel som används. Vissa pilar kommer
endast att representera ett teknisk hjälpmedel, vilket innebär att det angivna informa-
tionsutbytet alltid sker med hjälp av angiven teknik. Om en pil representerar flera
olika tekniska hjälpmedel används den teknik som föredras av personen som utför
arbetsuppgiften för tillfället, det vill säga olika personer nyttjar olika tekniker men
samma information utbyts.

6.4 Hur långt i kedjan transporteras informationen?
Både Tomas Johansson, VPG, Anders Svensson, VPV, och Claes Groening, Tidamek
AB, anser att deras företag enbart har informationsutbyte med partners närmast före
och efter i kedjan. Sverker Börjesson, på Volvo Lastvagnar Komponenter, anser sig
däremot ha informationsutbyte med andra företag i kedjan än de närmast före och
efter. Eftersom modellen kommer att vara av enkelt slag kommer det bli svårt att
åskådliggöra hur långt informationen transporteras i kedjan. Bara för att en pil kom-
mer att vara lång i modellen behöver det inte innebära att informationsutbytet är långt.
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En anledning till att en pil kan vara lång utan att informationsflödet är långt är att
företagen ligger långt ifrån varandra i modellen. Om samma information är delad av
flera företag, det vill säga om informationen transporteras långt bakåt/framåt utan
omarbetning, kommer det att beskrivas genom att en pilspets återfinns hos varje före-
tag som erhåller informationen.

Det begränsade engagemanget för informationsutbytet mellan deltagarna kan medföra
en begränsad förståelse för de andra deltagarnas krav och önskemål. På grund av den
begränsade förståelsen, för vad kedjans övriga deltagare har att erbjuda, finns det en
risk att inget helhetsperspektiv erhålls och företagen mister konkurrensfördelen att
vara en kedja mot andra kedjor. Allnoch (1997) förespråkar i sin femte punkt (kap 2.4
Vad krävs av företag för att utnyttja SCM konceptet med lyckat resultat?) att alla
företag som ingår i en kedja skall arbeta integrerat, vilket den undersökta kedjan inte
kan anses göra i tillräcklig stor utsträckning.

En anledning till det begränsade informationsutbytet är att företagen inte riktigt litar
på varandra, vilket kan bero på att de inte valt varandra som strategiska partners,
vilket både Vollmann m.fl. (1997) och Allnoch (1997) förespråkar. Företagen har
bildat kedja som en naturlig konsekvens av det samarbete de haft under lång tid. Det
är lätt att förespråka val av strategiska partners i teorin, men svårare att efterleva i
praktiken. En anledning till att ett företag väljer en speciell leverantör kan vara att
leverantören är den enda på marknaden eller på rimligt avstånd så att det går att få
produktiviteten lönsam. Vid sådana tillfällen finns det två alternativ att välja på,
antingen att ta leverantören som strategisk partner eller att inte producera tänkt
produkt.

Under intervjuerna har det framgått att informationsflödet är större bakåt än framåt,
precis som Christopher (1998) förordar i sin modell (figur 1). Den information som
går framåt (mot slutkund) är enbart bekräftelser eller information om något inte kom-
mer att kunna levereras planenligt. Detta kan ses som en motsägelse till trenden att
leverantören skall initiera informationsutbytet. Informationen måste dock ursprung-
ligen komma från slutkunden och förflyttas bakåt i kedjan, eftersom det är slutkunden
som efterfrågar produkter. Men för att anamma den nya trenden bör det vara
leverantören som hämtar information om komponentbehoven i kundens system, det
vill säga leverantören skall initiera informationsutbytet.

6.5 Övriga aspekter på erhållit material
I undersökningen framkom att företagen inte arbetar så mycket med att korta ned led-
tiderna, utan försöker istället ha 100% leveranssäkerhet. För att uppnå 100% leverans-
säkerhet använder sig företagen av någon form av lager, respondenterna anser att
företagen inte kan hålla så korta ledtider som kunderna kräver utan lager. Resone-
manget kring ledtiderna är motsatsen till Christophers (1998) synsätt, där han före-
språkar att ledtidsgapet måste minska om företagen vill minska sina lager. Företagen
bör kunna minska sina lager med bättre informationsutbyte och större tilltro till var-
andra. Bristen på tilltro till varandra kan ses som en svag länk i kedjan.
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Företagen som ingår i undersökningen har hittills inte tagit vara på Supply Chain
Management-filosofins tankar om förtroende för varandra och kommunikation tvärs
igenom hela kedjan. Exempelvis framkom det vid intervjuerna att Sverker Börjesson,
VLK, anser att leverantörerna skall ha tillgång till all operativ information de önskar,
medan Claes Groening, Tidamek AB, anser att det är svårt att erhålla VLK:s motor-
program. Ett annat exempel på bristande förtroende och kommunikation är att både
Claes Groening och Sverker Börjesson anser att företagen bör upprätta starkare rela-
tioner sig emellan och förbättra samarbetet så att de bättre nyttjar varandras kunskap
och erfarenhet vid konstruktion- och produktutveckling. Detta är två viktiga aspekter
företagen i den undersökta kedjan bör studera närmare för att tillvarata de konkurrens-
fördelar som deltagande i Supply Chain Management-kedjor kan medföra.

VLK eftersträvar att merparten av leverantörerna skall vara systemleverantörer, vilket
medför att företaget behöver färre kontakter med leverantörer eftersom flera leveran-
törer går samman och levererar ett helt system. Här framkommer det tydligt att VLK
använder sig av Allnochs (1997) andra punkt, nämligen att företagen skall utveckla
strategiska relationer med ett fåtal nyckelleverantörer (kap 2.4 Vad krävs av företag
för att utnyttja SCM konceptet med lyckat resultat?). En av anledningarna till att ett
företag skall försöka ha så få leverantörer som möjligt är att det är enklare att upprätta
ett effektivt och korrekt informationsutbyte med ett fåtal leverantörer med avseende
på de elektroniska systemen som bör vara kompatibla. I kap 2.8 (Vad används de
elektroniska systemen till?) framgår det att det är vanligt med egenutvecklad mjuk-
vara eller specialanpassningar, om så är fallet underlättar det genom att bara behöva
anpassa systemen till ett fåtal leverantörer.

6.6 Modell
Med utgångspunkt från ovanstående analys har nedanstående modell sammanställts
(figur 14). I modellen framgår det att en Supply Chain Management-kedja består av
ett nätverk av återförsäljare, tillverkare, leverantörer och distributörer, undersök-
ningen har dock ej med någon råvaruleverantör. Modellen kan jämföras med
Christophers översiktskedja på en leveranskedja (figur 1).

Modellen utläses enligt följande:
Ovanför pilarna kommer det att anges vilken information som utbyts och informa-
tionen går i pilens riktningen. Informationsutbytet initieras av det företag som pilen
går från, med ända utan pil, och går till företaget där pilen slutar. Exempelvis lämnar
regionkontor/återförsäljare information om planerade och faktiska order till Volvo
Penta i Göteborg. Färgen på pilen anger vilket tekniskt hjälpmedel informationen ut-
byts via, med undantag för de personliga mötena som inte kan ses som ett tekniskt
hjälpmedel. I modellen framgår det mycket tydligt att det endast är Volvo Lastvagnar
Komponenter AB som har ett informationsutbyte med alla andra aktörer i den
undersökta kedjan, det vill säga att det endast utgår pilar från VLK som går till alla
andra företag i modellen. De övriga företagen har endast kontakt med de leverantörer
och kunder närmast före och efter i kedjan, samt med transportörerna, vilket även
pilarna visar.
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Olssons Leverantör Tidamek AB Systemlev. Volvo Volvo Penta Volvo Penta Regionkontor

Åkeri Artikellev. Lastvagnar Vara Göteborg Återförsäljare

Komponenter

Försäljningsprognos över industrimotorer

Planerade och faktiska order

Info. om leveransförseningar

Försäljningsprognos över båtmotorer

Möte angående försäljningsprognoser/båtmoto

Info. om mindre prognosförändringar

Mailbekräftelse på prognosförändringar

12-mån. försäljningsprognos

5-årsplan

Försäljningsprognoser och leveransplaner

Info. om leveransförseningar

Extra info. om leverans

Mailbekräftelse leverans

Info. om tillgänglig kapacitet

Informationsbrev

Skriftligt dokument

Fakta hämtad ur databas

EDI

EDI, EDIfax

EDI, fax, brev

 Telefon

Telefon, intern elektronisk post

Mail

Personligt möte

Mail, fax, brev och telefon

Fax

Fax, mail, Internet och telefon

Teckenförklaring
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Olssons Leverantör Tidamek AB Systemlev. VLK VPV VPG Regionkontor
Åkeri Artikellev. Återförsäljare

Leveransinformation

Avisering

Avisering

Leverans- och huvudplan

Tänkt och verklig leveransplan

Aktuell försäljningsstatistik och produktionsutveckling

Erhållna kundorder

Info. om vad kund tänk leverera

 Leveransplan

Försäljningsprognoser

Utvecklingssamtal om lager och kvalitetsinfo,
Framtagande/förändring av produkter

5-årsplan till ett fåtal nyckelleverantörer

Leveransplan

Orderbekräftelse

Info. om vilket gods som skall hämtas

Leveransplan

Leveransinformation

Skriftligt dokument

Fakta hämtad ur databas

EDI

EDI, EDIfax

EDI, fax, brev

 Telefon

Telefon, intern elektronisk post

Mail

Personligt möte

Mail, fax, brev och telefon

Fax

Fax, mail, Internet och telefon

Teckenförklaring
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Olssons Leverantör Tidamek AB Systemlev. VLK VPV VPG Regionkontor
Åkeri Artikellev. Återförsäljare

Figur 14 Modell över informationsflöde i undersökt Supply Chain Management-
kedja

6.6.1 Styrkor och svagheter med modellen
Modellen är av enklaste slag, vilket har för avsikt att den skall vara lätt att använda
och förstå. Detta väger förhoppningsvis upp dess svaghet att det inte går att presentera
modellen på samma sätt som företagen åskådliggörs i genomförandet, med avseende
på att Volvo Penta i Göteborg ligger ovanför Volvo Penta i Vara och Olssons Åkeri
(se figur 9).

En egenskap som både kan ses som en styrka och en svaghet är att endast en kedjas
informationsflöde kan representeras åt gången. I vissa fall kan det vara bra att kunna
studera en specifik kedja och se vilka flöden som behöver förbättras/förändras, medan
det i andra fall skulle vara av intresse att se hur olika kedjors informationsflöden
eventuellt påverkar varandra.

En annan svaghet med modellen är att det kan upplevas som om ett långt informa-
tionsutbyte sker, men i själva verket är det bara ett långt avstånd mellan företagen i
modellen. Exempel på detta är VLK:s relation med både återförsäljare och
transportörer.

Bristorder

Motorprogram

Info. om felaktiga leveranser

Transportbeställning

Kontrollrapport

Skriftligt dokument

Fakta hämtad ur databas

EDI

EDI, EDIfax

EDI, fax, brev

 Telefon

Telefon, intern elektronisk post

Mail

Personligt möte

Mail, fax, brev och telefon

Fax

Fax, mail, Internet och telefon

Teckenförklaring
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7 Slutsats
I detta kapitel kommer mina slutsatser från den erhållna informationen att presenteras.

Den information som utbyts mellan företagen i den undersökta kedjan är av tradi-
tionellt slag, vilket innebär att företagen inte utbyter information som kan anses vara
av känslig karaktär, exempelvis strategisk information. Med ett sådant förfarande kan
inte företagen anses använda öppna system, vilket förespråkas inom Supply Chain
Management. Hela Supply Chain Management-filosofin är baserad på ”win-win” för-
hållande, vilket innebär att alla deltagare i kedjan skall vara med och dela på fram-
gången.

Initieringen av informationsutbytet sker på traditionellt sätt, vilket innebär att det är
kunden som initierar utbytet. För att få till stånd en förändring så att leverantörerna
kan initiera informationsutbytet måste kundernas tilltro till leverantörerna öka. Genom
att lita på sina leverantörer och öppna systemen för dem bör hela Supply Chain
Management-kedjans affärsrelationer stärkas, samt leda till en ökad konkurrenskraft.

Företagen i den undersökta kedjan använder sig av modern informationsteknik, vilket
både Christopher (kap 2 Supply Chain Management – SCM) och Allnoch (kap 2.4
Vad krävs av företag för att utnyttja SCM konceptet med lyckat resultat?) förespråkar,
för att vara ett framgångsrikt företag. Företagen har dock inte låtit systemen omforma
organisationerna eller relationerna med andra organisationer, utan företagen har
cementerat de gamla rutinerna i nya system. Exempelvis säkerhetskontrolleras mer-
parten av den information som skulle kunna gå per automatik. Genom detta förfar-
andet sker inga förbättringar, snarare blir muren kring det egna företaget större.

Företagen i den undersökta kedjan har inget informationsutbyte med andra aktörer än
sina egna kunder och leverantörer, med undantag för VLK. Om VLK:s utbredda
informationsutbyte har ökat deras konkurrenskraft har inte framkommit i under-
sökningen, men tack vare informationen är företaget väl förberett för det som komma
skall. Det inskränkta informationsutbytet mellan aktörerna i den undersökta kedjan
kan resultera i en begränsad förståelse för de andra deltagarnas krav och önskemål.
Genom den begränsade förståelsen, för vad kedjans övriga deltagare kan erbjuda,
finns det risk att inget helhetsperspektiv erhållas och konkurrensfördelen att vara en
kedja mot andra kedjor går om intet. Supply Chain Management-filosofin är ett
relativt nytt begrepp och dess innebörd är inte helt entydig, jämför med kap 2
(definition av Supply Chain Management). För att företag ska ta till sig nya filosofiers
budskap gäller det att de har personal som är intresserade av förändringar på
strategisk nivå.
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En av anledningarna till att informationsutbytet i den undersökta kedjan är så
begränsat kan vara att deltagarna inte är medvetna om att de deltar i en Supply Chain
Management-kedja. Med detta resonemang bör jag ställa mig fråga om den
undersökta kedjan verkligen är en del av en Supply Chain Management-kedja?
Respondenterna själva använde sig inte av begreppet Supply Chain Management och
med min kunskap, hämtad från litteraturen, verkar det som om deltagarna har en bit
kvar innan de kan kalla sig för en Supply Chain Management-kedja, bland annat med
avseende på tilltron till varandra, lagerhållning och produktutveckling. Eftersom
Supply Chain Management är en ganska ny filosofi behöver företagen bättre kunskap
om vad filosofin innebär och hur de ska nyttja dess fördelar.

I dagsläget finns det begränsningar i samarbetet mellan parterna i den undersökta
kedjan med avseende på bland annat den operativa och strategiska informationen.
Genom att förbättra samarbetet inom exempelvis konstruktion- och produktutveckling
skulle företagen kunna dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Ett för-
bättrat/utökat samarbete bör leda till att starkare relationer och konkurrenskraftigare
kedja erhålls.

Flera av respondenterna anser att min hypotes om minskat ledtidsgap tack vare
snabbare informationsutbyte inte går att genomföra, eftersom produktstrukturen måste
brytas ner på respektive leverantörs nivå, exempelvis måste VPG bryta ner sina
prognoser till produktstrukturer på VPV:s nivå. Med stor sannolikhet skulle det gå att
ha ett snabbare informationsutbyte än det som äger rum idag. Om exempelvis VPG
skulle ha tillgång till de produktstrukturer som VPV använder vid sin nerbrytning
skulle VPG även kunna göra VPV:s nerbrytning och skicka informationen två steg
bakåt i stället för ett. Ett annat sätt är att skicka ut rådatan och låta varje leverantör stå
för nedbrytningen av de produkter som de tillverkar komponenter till. Detta är två
olika sätt som skulle kunna leda till kortare ledtider.

I den undersökning Witt (1998) refererar till framkommer det att 86% av de till-
frågade amerikanska företagen anser att Supply Chain Management är en förutsätt-
ning för att lyckas. Den kedja som undersökts i den här rapporten bör vara en av de
kedjor som kommit längst inom svensk industri, men utifrån mitt resultat kan det
endast anses som om företagen har anammat ett fåtal av filosofins konkurrensfördelar.
Detta bör vara en väckarklocka för svenska företag om de vill finnas med och kon-
kurrera på den globala marknaden.

Genom att utnyttja modellen kan företag på ett relativt enkelt och lätt sätt analysera
sina egna informationsutbyten. Utifrån analysen kan företagen upptäcka vilka
informationsutbyten som behöver förbättras/förändras för att stärka relationerna, samt
öka konkurrenskraften i sina egna Supply Chain Management-kedjor. Analysen kan
användas som underlag när företag skall utveckla en Supply Chain Management-
strategi, vilket Vollmann m.fl. (1997) anser vara den kritiska faktorn för att nå de
största konkurrensfördelarna inom Supply Chain Management.
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8 Diskussion
I detta kapitel kommer jag att föra en allmän diskussion där bland annat arbetet sätts
in i ett större perspektiv. Vidare beskrivs mina erfarenheter från arbetet och kapitlet
avslutas med förslag på fortsatta arbeten.

8.1 Allmän diskussion
Under arbetets gång har min förståelse ökat för hur svårt det är att nyttja Supply
Chain Management-kedjans alla teoretiska konkurrensfördelar. Exempelvis före-
språkas det att deltagarna skall välja ut strategiska partners, vilket kan vara nog så
komplicerat. Många affärsrelationer har arbetats fram under lång tid och existerar av
gammal vana. En annan anledning till att relationen finns kan vara att det inte finns
flera leverantörer att välja på, exempelvis behöver VLK vissa komponenter som de
inte kan tillhandahålla via Svenska leverantörer.

En intressant synpunkt från Claes Groening, Tidamek AB, är att det inte spelar någon
roll på vilket sätt informationen utbyts, utan det viktiga är att den kommer ner till
arbetsgolvet där produktionen sker. Jag håller med honom om att det inte spelar någon
roll om hur informationen utbyts, men tror att det är fördelaktigt med ett teknisk
hjälpmedel som EDI, eftersom det medför att endast en person behöver stansa in be-
hovet av komponenter/produkter i datasystemen. Att stansa in uppgifter är inget
stimulerande arbete och risken för fel ökar ju fler personer som är inblandade.

Sverker Börjesson anser att all information finns i systemen, men att de som arbetar i
systemen behöver mer kunskap för att kunna ta fram önskad information. Han
poängterar även att företagen inte får glömma bort att det är människor som skall
arbeta i systemen. Personligen tror jag att företagen vill kunna få ut för mycket in-
formation ur varje system, vilket medför svårigheter för användarna. En annan aspekt
på ett för detaljrikt system är att det går att ta fram så mycket information att perso-
nalen inte vet vad som är viktigt eller ej.

Svenska företag kan använda sig av den enkla modell jag tagit fram, för att kartlägga
och utvärdera hur deras egna informationsutbyten ser ut i dagsläget, samt se vad som
behöver förbättras för att tillvarata Supply Chain Management-filosofins konkurrens-
fördelar. Många svenska företag agerar på en internationell marknad och bör lägga
stor vikt på informations- och kunskapsutbyte. För att reducera ledtidsgapet bör före-
tag som ingår i Supply Chain Management-kedjor nyttja öppna system, där leveran-
törerna kan gå in och se vilka framtida behov som kommer att uppstå.

Från Witts (1998) referat framkommer det att 85% anser att informationsflödet med
handelspartners måste förbättras. Det räcker inte för företag att använda sig av den
senaste tekniken om de nyttjar den på samma sätt som när informationen gick
brevvägen, utan ny teknik måste medföra nya arbetssätt. För att Supply Chain
Management-kedjorna skall bli konkurrenskraftiga gäller det företagsledningarna för
de olika företagen som ingår i leveranskedjan hjälps åt att styra och leda materialet, så
att billigare och mer konkurrenskraftiga produkter erhålls i slutändan.
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8.2 Erfarenheter av arbetet
Mina personliga kunskaper och erfarenheter inom området har givetvis påverkat
undersökningens resultat, eftersom jag lagt in egna tolkningar av erhållen information.
Anledningen till att jag valde besöksintervjuer var för att erhålla en djupare förståelse
för informationsutbytets roll, samt hur informationsutbytet fungerar i en praktisk
kedja. Intervjuerna har gett mig mycket ny kunskap, både om respondenternas arbets-
uppgifter och om hur affärskontakterna mellan företagen sköts. Denna kunskap tror
jag inte att jag hade erhållit om jag använt mig av någon annan metod för att inhämta
kunskap. Respondenterna har givit mig mycket uttömmande svar och förklarat sådant
som varit oklart för mig. Vid intervjuerna har jag erhållit nya intressanta aspekter på
hur Supply Chain Management-filosofins budskap kan användas praktiskt.

När respondenter skall väljas ut är det svårt att på förhand veta om de besitter den
kunskap som behövs för att kunna besvara frågeställningen i undersökningen. Av de
personer jag intervjuade var det vissa som inte hade den kunskap jag förväntade mig,
eftersom de inte arbetade med efterfrågade uppgifter. Jag tror dock inte att avsakna-
den på svar har påverkat mitt resultat nämnvärt, eftersom jag fått den mesta informa-
tionen på annat håll.

I den litteratur jag har använt mig av för att sammanställa min teoretiska referensram
har det inte framkommit några negativa sidor med Supply Chain Management. I de
undersökningsresultat jag läst, undersökningar genomförda i USA, har majoriteten av
deltagarna ansett att Supply Chain Management-konceptet är enda chansen att över-
leva på en allt hårdare global marknad. Anledningen till att inga nackdelar nämnts kan
vara att Supply Chain Management-konceptet är relativt nytt och nackdelarna har
ännu inte hunnit komma fram. Under min undersökning har det dock visat sig att det
inte är så lätt att efterleva Supply Chain Management-filosofin. Det svåraste verkar
vara att upprätta stark tilltro till varandra, något som kan vara specifikt för oss sven-
skar.

8.3 Förslag på fortsatt arbete
Med utgångspunkt från modellen kan företagen i den undersökta kedjan arbeta på att
förbättra relationerna sig emellan, samt försöka få mer längd på informationsutbytet.
En ny undersökning skulle kunna göras om exempelvis ett år för att se vilka föränd-
ringar som skett. Vidare kan modellen jag använt mig av vidareutvecklas, eftersom
den är av enklaste slag. Exempelvis kan en förbättrad modell ta upp hur lång tid det
tar innan informationen sänds vidare bakåt.

Det resultat jag kommit fram till, om vilken information som utbyts, vem som initi-
erar informationsutbytet och vilka tekniska hjälpmedel som används vid informa-
tionsutbyte kan inte generaliseras eftersom det enbart gäller för den specifika kedjan.
Jag kan dock tänka mig att det vore intressant att jämföra denna kedjans informa-
tionsutbyte med en annan kedja som kan anses ha kommit en bit på väg, exempelvis
inom livsmedelsindustrin, för att se vilka skillnader som finns kring informations-
utbytet. Har den andra kedjan ett annat informationsutbyte, använder de sig av andra
tekniska hjälpmedel etc. Genom benchmarking kan den undersökta kedja kanske
finna alternativ så att fler av Supply Chain Management-filosofins konkurrensfördelar
kan erhållas.
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I min undersökning har jag kontrollerat hur informationsutbytet sker, som ett nästa
steg skulle det gå att undersöka hur deltagarna i kedjan kan snabba upp informations-
utbytet och vilken nytta företagen har av ett än snabbare informationsflöde. Behöver
företagen dagsinformation eller måste order frysas så att leverantörerna kan producera
efterfrågade komponenter? Ett annat hinder för företag är att transporttiderna är
mycket långa, vilket i sin tur medför långa ledtider. För att kunna tillmötesgå kunder-
nas krav krävs det lagerhållning, vilket är en motsägelse mot Supply Chain Manage-
ment-filosofin. Frågan som då kan ställas är; hur kan transporttiderna kortas ner så att
ett mindre lager kan erhållas?
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Bilaga 1

I

Stödfrågor vid intervjuer

Vilka har ni informationsutbyte med? Distributörer, kunder, leverantörer,
leverantörers leverantörer, kunders kunder.

Vilken slags information lämnar ni till era samarbetspartners? Order,
faktura, produktionsdata, lagernivåer.

På vilket sätt lämnar ni information? Fax, EDI, mail, telefon.

Vilken information erhåller ni från era samarbetspartners?

På vilket sätt erhåller ni information?

Vilka av intressenterna får informationen?

Vem är det som initierar informationsutbytet?

Har ni ändrat ert informationssystem, datasystem med hänsyn till era
samarbetspartners?

Hur har informationsutbytet påverkats? Oftare, snabbare, säkrare, detaljrikare
etc.

Vad har ni som företag uppnått med det utökade informationsutbytet?

Vad har du för syn på EDI, Internet och mail?

Hur skulle ett snabbare och bättre informationsutbyte påverka er situa-
tion?

Vilka framtida visioner har ni för informationssystemet?

Hur har ert lager påverkats av det utökade informationsutbytet?

Vad använder ni lagret till?


