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Abstract  
Media, society and politicians talk a lot about how to eat more sustainable food and how much 
we waste. In this study the reason to why Kronfågel AB produces more chicken than they need, 
is examined. The aim of the study is to reduce the number of improved products register as “old 
products” by identifying the reason they produce too much. Products registered as “old 
products” can today be sold to customers and staff to a reduced price. Ultimately, if not sold 
they are thrown away. The reason Kronfågel produces too much is divided into forecasting 
errors, overproduction and picking the wrong date. Kronfågel are working with forecasts in the 
production of the improved products. The reason is that they receive the order from the 
customer the same day as the products are sent to the customer while production lead time is 5 
days. This makes it impossible to adapt production to the actual order volume.  
 
Interviews have been conducted with personnel from all processes at Kronfågel, to get inputs 
and thoughts from different perspectives. Furthermore, observations were conducted in order 
to create a better view of the company and be able to identify relevant and realistic reasons to 
the problem. Lastly the data were compiled from internal systems to prove theories from the 
personnel on why “old products” occurs. The data were used to identify the process responsible 
for most of the “old products” and to illustrate different kinds of problems in the business today.  
 
The result of the study is that there are many reasons why “old products” occur. Forecast errors 
are the largest cause, which can be explained with uncertain demand from the customers. 
Improved products have a shelf life of 31 days, which makes it possible for the customer to 
stock the products which may explain why the order volume is very different each day. This 
makes the demand difficult to estimate and what is often different from the actual demand. 
Other results are overproduction which leads to “old products”, since they cannot sell the extra 
products. Sometimes they make picking mistakes at the warehouse, which means they pick the 
wrong date and take a newer date than the oldest they have stocked. The reason to picking errors 
are lack of space combined with lack of organization in the warehouse right now.  
 
The change proposals presented are short term and long term, some proposals might require a 
cooperation with the customers. This factor can affect the possibility to implement the change. 
The recommendation is firstly to start negotiating with the larger customers to see if it is 
possible to change the customer decoupling point to enable production against order instead of 
forecast. The biggest cause to overproduction is forecast errors, which means that even if 
Kronfågel implement the other recommendations, the problem with “old products” will persist. 
Parallel to this work they should focus on the internal problems, firstly on reorganizing the 
warehouse to make it easy to pick the right date. Furthermore, install a scale by the water cutter 
to reduce the overproduction in this process. Finally, communication must be improved within 
the business to create an understanding of their colleagues’ tasks and thus be able to perform 
their work in a better way. This reduces insecurity and creates an understanding of where the 
problem exists and thus allows for focusing on improvement work.  
  



  

Sammanfattning 
I dagens samhälle förs omfattande diskussioner kring matsvinn och hur vi bör äta hållbart. I 
denna studie har orsaken till att det produceras för mycket kyckling på Kronfågel AB 
undersökts. Syftet med studien var att minska andelen förädlade produkter som inte kan säljas 
i det ordinarie flödet och därmed registreras som ”gamla varor”. För att kunna genomföra 
studien identifierades orsakerna till att det produceras för mycket. I dagsläget säljs de produkter 
som registrerats som ”gamla varor” till reducerade priser till kund, personal eller i sista hand 
kasseras. Orsakerna till överprodukt kategoriseras i prognosfel, överproduktion samt plockfel. 
Utifrån de orsakerna föreslogs förändringar som minskar det matsvinn som uppstår när 
kycklingen inte kan säljas till butiker till ordinarie priser. Kronfågel arbetar i dagsläget med 
prognoser på de förädlade produkterna och anledningen till detta är att kundorderpunkten är 
placerad sent i försörjningskedjan. Det gör att de inte kan anpassa produktionen efter den 
faktiska ordervolymen.  
 
Intervjuer har genomförts med de anställda på Kronfågel och för att få allas tankar och åsikter 
kring orsaken till att ”gamla varor” uppstår intervjuades ansvariga personer i de olika 
processerna. Vidare genomfördes observationer för att skapa en uppfattning av verksamheten 
samt identifiera relevanta och realistiska orsaker till problemet. Slutligen sammanställdes data 
från Kronfågels interna system för att kunna bevisa de teorier personalen som intervjuades 
framförde. Denna data användes även för att identifiera vilken process som genererade flest 
”gamla varor” samt att illustrera olika typer av problem som finns i verksamheten idag.  
 
Resultatet av studien var att det finns flera olika orsaker till att produkter registreras som ”gamla 
varor”. Den stora faktorn var prognosfel som beror på kundernas osäkra efterfrågan. Då de 
förädlade produkterna har en hållbarhet på 31 dagar finns det möjlighet för kund att köpa in 
och lagerhålla produkterna, vilket kan vara orsaken till att ordervolymen är ojämn. Det leder 
till att det är svårt att framställa optimala prognoser och oftast skiljer de sig från den verkliga 
efterfrågan. Andra resultat som studien visade är att produktionen ibland producerar mer än 
planerat, vilket leder till att batchen blir större än det förväntade behovet. Det förekommer även 
felplock vid utlastningen, vilket innebär att de plockar senare datum än det äldsta som finns på 
lager. Orsaken till detta är platsbrist kombinerat med dålig ordning vid utlastningen i dagsläget.  
 
Det presenteras både kortsiktiga och långsiktiga förändringsförslag, de långsiktiga förslagen 
gör att det kan krävas samarbete med externa parter som påverkar möjligheten att genomföra 
vissa förändringar. Rekommendationen var att i första hand påbörja förhandling med de stora 
kunderna, som är ICA, Coop & Axfood, kring att flytta kundorderpunkten. Detta för att i större 
utsträckning möjliggöra produktion mot order istället för prognos. Denna rekommendation 
grundar sig i att den överlägset största orsaken till gamla varor är prognosfel, vilket gör att även 
om förändringarna genomförs internt kommer problematiken kvarstå. Parallellt med arbetet 
kring de externa förändringarna bör Kronfågel förbättra den interna verksamheten genom att 
omorganisera utlastningen i syfte att skapa förutsättningar att plocka rätt datum. Vidare bör de 
installera en våg vid vattenskäraren för att minska tillfällena då produktionen producerar mer 
än planerat. Slutligen krävs det att kommunikationen förbättras inom verksamheten, för att 
skapa en förståelse för sina kollegors arbetsuppgifter och på så sätt kunna genomföra sitt arbete 
på ett bättre sätt. Detta minskar osämja samt skapar förståelse för var problemet finns och på så 
sätt kunna fokusera på förbättringsarbete.  
  



  

Förord 
Det här examensarbetet har genomförts vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) 
vid Linköpings Universitet med omfattningen 16 högskolepoäng. Analysen är genomförd på 
uppdrag av Kronfågel AB som är beläget i Valla utanför Katrineholm. Arbetet analyserar 
processen av förädlade produkter i fabriken och identifierar möjliga orsaker till överproduktion, 
för att sedan föreslå förbättringsförslag. Arbetet pågick under våren 2019.  
 
De anställda på Kronfågel har varit avgörande för att möjliggöra studien och därför vill jag 
tacka de inblandade som har bidragit med information, stöttning och idéer genom arbetet. 
Förhoppningen är att resultatet ska vara till hjälp för verksamheten och jag är tacksam för att 
ha fått möjligheten att göra examensarbetet hos dem.  
 
Handledare, Stefan Engevall, har även varit till stor hjälp genom hela arbetet i form av idéer, 
tankar och kritik som fört arbetet framåt. Slutligen även examinatorn, Joakim Ekström, för den 
möjlighet detta gett mig.  
 
Elin Lundh  
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1. Inledning 
Kycklingindustrin är en stor del av den svenska köttindustrin och av den totala slakten mätt i 
antal ton består 29% av fjäderfä, det vill säga, kyckling, höns och kalkon. Kyckling utgör ca 
95% av slakten av fjäderfä (Fransson, 2019). Den svenska kycklingen har ursprungligen sin 
genetiska tråd från avelsdjur från England och USA. Hur aveln går till illustreras i figur 1 där 
ett exempel visar att 15 ägg resulterar i 120 000 ton slaktkyckling. De olika stegen visas samt 
när kycklingen anländer till Sverige. Kycklingen som kommer till fabriken är endast 
slaktkycklingen längst ned i pyramiden och all svensk kyckling som slaktas idag är kläckta och 
uppfödda i Sverige. Uppfödarna finns i mellersta och södra Sverige med närhet till slakterierna.  
 
Uppfödarna ska arbeta ur ett klimatsmart perspektiv samtidigt som stor hänsyn till djurens 
välmående ska tas, exempelvis tillåts det max 36 kilo kyckling per kvadratmeter, vilket 
motsvarar ca 25 kycklingar. Det sista steget i en kycklings liv är när den kommer till slakteriet, 
vilket sker när kycklingen är ca 5 veckor gammal. När lastning och transport av djuren sker 
genomförs det med maskiner för att det ska vara så skonsamt som möjligt för djuren och 
transporten går med lastbilar som är anpassade för levande djur. För att transporten till slakteriet 
ska vara så kort som möjligt, för djurens skull, är uppfödarna belägna nära slakterierna. När 
kycklingarna ankommer till slakteriet kontrolleras de av en veterinär för att undersöka att 
ingenting avvikande upptäcks. En kontroll genomförs även innan den färdiga produkten i form 
av konsumentförpackat kött lämnar fabriken och transporteras ut till kunderna. Avlivningen av 
djuren genomförs efter att de bedövats för att de inte ska lida och därefter töms de snabbt på 
blod och transporteras genom ett så kallat skållbad för att sedan fjädrarna ska kunna plockas 
bort med ytterligare en maskin. (Svensk fågel, u.å.) 
 
 

 
Figur 1. Avelspyramid för slaktkyckling (Hallinder, 2017) 

Kronfågel AB är ett marknadsledande företag inom kyld, fryst och förädlad kyckling. Förädlad 
kyckling är de som tillagas innan de packas, vilket innebär att de är ätfärdiga när det levereras 
till butik. I samarbete med uppfödare, leverantörer och kunder drivs en fabrik utanför 
Katrineholm där Kronfågel tillverkar svensk kyckling till kunder inom dagligvaruhandel, 
storkök och industri. När kycklingen slaktats kontrollerar Kronfågel att alla delar av kycklingen 
tas tillvara där vissa delar går till mataffärer i olika former medan andra säljs till 
industriverksamhet eller exporteras. Det sortiment Kronfågel erbjuder är fryst och kyld 
kyckling. Den frysta kycklingen, består av färsk och färdiglagad styckad kyckling, samt hel 
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fågel. Den kylda kycklingen har en liknande fördelning men med tillägget charkprodukter 
såsom exempelvis kycklingköttbullar, korv, bacon och julskinka. Kronfågel erbjuder även ett 
ekologiskt sortiment av kyld, fryst och förädlad kyckling och detta produceras i en fabrik 
belägen på annan ort. Kronfågel utvecklar ständigt sitt sortiment med nya sorter och nya smaker 
på sina produkter, vilket innebär att sortimentet förändras. (Kronfågel AB, u.å.) 
 
Det slaktas ungefär 200 000 kycklingar varje dag på Kronfågel (Hallinder, 2017), vilket innebär 
att det krävs det en omfattande planering för att tillgodose kundernas behov. Enligt Oskarsson 
et al. (2013) sker planering på tre olika nivåer: huvudplanering, behovsplanering och 
detaljplanering där huvudplaneringen är på lång sikt. Den syftar till att säkerställa att resurserna 
som krävs finns tillgängliga för att därefter kunna genomföra behovs- och detaljplaneringen. 
Vid behovsplanering beslutas hur mycket råvara som krävs för att kunna framställa 
slutprodukterna och i detaljplaneringen, som är på kortare sikt, bestäms hur resurserna och 
råvaran ska utnyttjas på bästa sätt. Här är det också viktigt att veta om företaget producerar mot 
lager eller mot order, så kallade push och pull strategier. (Oskarsson, et al., 2013) 
 

1.1 Problembeskrivning 

För att veta hur mycket som ska produceras av de olika produkterna framställs prognoser och 
utifrån dessa planeras produktionen. När kycklingen är färdigproducerat och packad i 
konsumentförpackningar placeras den kylda kycklingen i ett kyllager i samma byggnad som 
fabriken. Den kyckling som ingår i det frysta sortimentet placeras i en frys för att sedan 
transporteras till ett fryslager i södra Sverige. Trots prognoserna produceras det ibland mer 
kyckling än vad kunderna efterfrågar, vilket är ett problem, eftersom färsk kyckling inte har 
många dagars hållbarhet. För att inte behöva slänga färdigvara kan vissa produkter gå tillbaka 
in i produktionen och frysas. Det kräver att det finns en fryst motsvarighet, vilket det inte gör 
av de förädlade produkterna som studien fokuserar på. Dessa säljs istället till rabatterade priser, 
som personalköp, alternativt kasseras. I perioder är det stora mängder som blir över och 
Kronfågel vet inte vad grunden till detta problem är eller vad som ska göras för att minska 
problemet. Till exempel registrerades 4026 backar med gamla varor bara från förädlingen under 
de första 14 veckorna 2019 och 46% av kostnaderna för gamla varor kan kopplas till de 
förädlade produkterna. Detta är en mycket stor del eftersom förädlingen endast står för 8% av 
Kronfågels totala produktion. Det är många faktorer som kan påverka varför det produceras för 
mycket kyckling. Storleken på djuren som inlevereras, prognosfel, felknappning på 
orderkontoret, produktionsfel och plockfel vid utlastning. Den produktgrupp där problemet är 
som störst är de förädlade produkterna på grund av att de endast produceras mot prognos, är 
dyrast att producera samt att de är spärrade dagen efter produktion på grund av listeriaprov. 
Med spärrade innebär att de inte får levereras ut till kunden. De förädlade produkterna har en 
hållbarhet på 31 dagar plus packdag men Kronfågel får endast skicka produkterna från fabriken 
de första 6 dagarna inklusive dagen provresultatet fås, till följd av att den längsta tiden av den 
totala hållbarhetstiden ska vara hos kund. Produkter som inte lastas ut innan dessa dagar tar slut 
registreras som “gamla varor”, vilket Kronfågel vill ha så lite som möjligt av. Figur 2 illustrerar 
produktionsflödet av de förädlade produkterna samt vad som sker med produkterna varje dag, 
där varje pil motsvarar en dag, med undantag för ”Skicka till kund” som motsvarar 6 dagar. 
Kronfågel har även tillfällen då de inte kan leverera hela volymen som kunden efterfrågar, 
vilket också registreras. Det är inte något studien undersöker men är det något som har påverkan 
på ”gamla varor” och påverkar möjliga åtgärder, som följd av kravet på leveranssäkerhet.  
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Figur 2. Produktionsflöde förädlade produkter 

 
Över- eller underproduktion är ofta resultatet av prognoser som inte stämmer överens med den 
verkliga efterfrågan. Beroende på hur säkra data som finns när prognoserna framställs, finns 
det alltid felmarginaler som måste tas hänsyn till då produktionen planeras efter prognos. (Qian 
& Chan, 2015). Oavsett hur bra prognoser som framställs finns det alltid brister i dem och vissa 
faktorer kan göra att osäkerheten ökar, till exempel förändring i efterfrågan i form av trender, 
säsongsvariationer eller liknande som är viktiga att ta hänsyn till. För att kompensera för de 
osäkra prognoserna kan ledtiden förlängas eller en flexibel kapacitet skapas med hjälp av 
maskiner, personal och liknande. (Oskarsson, et al., 2013) 
 

1.2 Mål 

Målet med studien är att analysera processen från att en prognos framställs till att kycklingen 
transporteras ut som färdigvara från slakteriet i Valla till kunderna för att identifiera orsaken 
till överproduktion av förädlad kyckling. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att minska andelen förädlade produkter som inte kan säljas i det ordinarie 
flödet och därmed registreras som ”gamla varor”.  
 

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningarna bryter ner målet och syftet i mindre delar i form av frågor för att kunna 
planera studien samt skapa förståelse för vad det är som studerats.  
 

- På vilket sätt framställs prognoser i dagens läge? 
Syftet med frågan är att studera om det finns brister i de rutiner som används idag samt att 
identifiera utvecklingsmöjligheter i denna process.  
 

- Hur är processflödet av förädlad kyckling uppbyggt i produktionen? 
Syftet är att studera flödet för att skapa förståelse för produktionen samt identifiera orsaker till 
överproduktion i den delen av kedjan. 
 

- I vilken del av processen uppkommer den största överproduktionen av förädlade 
produkter? 

Syftet är att Kronfågel ska kunna fokusera på den process där problemet är som störst och ta 
tag i det i första hand för att minska andelen ”gamla varor”. 
 

- Orsakar överproduktionen att Kronfågel inte kan leverera det som kunderna efterfrågar 
på andra produkter än de som överproducerats? 

Syftet är att få en förståelse för hur stort problemet är och vilka olika delar som påverkas av 
överproduktionen vid exempelvis kapacitetsbrist.  
 

1.5 Avgränsningar 

Det studerade problemet innefattar inte frysta produkter som produceras i fabriken i Valla och 
sedan transporteras till fryslagret på annan ort. Fokus är de förädlade produkterna, vilket inte 
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inkluderar övriga färska produkter. Studien är också avgränsad från det att kycklingen anländer 
till dess att den färdiga produkten lämnar fabriken. Processer som sker utanför fabriken i Valla 
har därför inte studerats, vilket innefattar produktion som sker i andra länder, produktionen av 
ekologisk kyckling och charkprodukter som köps in av Kronfågel samt uppfödning som sker 
av egna uppfödare. Foodserviceprodukter, vilket är sådana som levereras till 
restaurangbranschen, samt produkter som har utgått ur sortimentet under den tidsperiod som 
undersöks har av olika anledningar avgränsas bort. Studien innefattar inte beräkningar av 
kostnader för aktuellt problem eller för olika förändringsmöjligheter. 
 

1.6 Rapportens disposition 

I kapitel 2 beskrivs metodteori som är relevant för analysen samt vilket tillvägagångssätt som 
använts. Vidare presenteras teori för att kunna besvara syfte och frågeställningar i kapitel 3 och 
i kapitel 4 beskrivs hur företaget arbetar idag inriktat på syfte och frågeställningar. Resultatet 
av datainsamlingen presenteras i kapitel 5 och med hjälp av det presenteras sedan förslag på 
förändringar i kapitel 6. Kapitel 7 innehåller en analys kring teori och praktik som sedan 
diskuteras i kapitel 8. Slutligen presenteras slutsats och rekommendationer till Kronfågel i 
kapitel 9.  
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2. Metod 
I följande kapitel beskrivs de vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt som använts i 
studien.  
 

2.1 Kvantitativ metod  

En kvantitativ metod innebär att kvantifierbara data samlas in och analyseras. För att kunna 
genomföra en kvantitativ analys krävs det att data är överförd till värden. Det beror på att 
jämförelse av olika scenarion är en stor del i den här metoden. Fördelen med en kvantitativ 
metod är att en undersökning av ett urval kan ge resultat även för en större grupp. Om ett tydligt 
arbetssätt följs är ett kvantitativt arbete lätt att sammanställa i slutskedet då det går att förbereda 
dataprogram som gör att en analys av till exempel intervjuer går smidigt. Genom att data är 
sammanställda på ett förståeligt sätt kan analyser genomföras flera gånger för att skapa ett mer 
pålitligt resultat. (Eliasson, 2018). 
 
Vidare diskuterar Eliasson (2018) att undersökningar med hjälp av kvantitativa metoder inte är 
lika omfattande som kvalitativa metoder i form av tid. Anledningen till det är den tydliga 
strukturen som gör att efterarbetet är mindre och arbetet inte kräver lika mycket resurser.  
 

2.2 Kvalitativ metod  

Enligt Bryman (1997) är en kvalitativ metod ett sätt att undersöka normer, händelser, värden 
eller handlingar utifrån perspektivet hos den som genomför studien. Bryman (1997) beskriver 
det som att se den undersökta situationen från olika synvinklar.  
 
Metoden skiljer sig alltså från den kvantitativa eftersom här är syftet att se något ur olika 
synvinklar men ett speciellt sammanhang. Problem som kan uppstå vid den kvalitativa studien 
är om den som studerar inte är medveten om förväntningarna denna har på sig själv eller att 
missuppfattningar uppstår kring vems perspektiv som det studerade tillhör. (Bryman, 1997).  
 

2.3 Litteratursökning 

Det finns olika saker som är viktiga att tänka på vid en litteratursökning enligt Bell & Waters 
(2016) och det är framförallt att framställa en sökstrategi för att kunna sortera bort det som inte 
är relevant för studien. Det kan vara till stor hjälp att prata med personal i biblioteket eller med 
sin handledare för att få vägledning i val av sökord och filtrering. Genom att avgränsa sig till 
det som är publicerat de senaste åren undviks risken för att få alldeles för mycket material. (Bell 
& Waters, 2016) 
 
När material hittats kan det vara en god idé att studera om de källor som använts är relevanta. 
Det ska också studeras om det finns andra författare som kommit fram till liknande slutsatser 
samt genomföras en undersökning kring om det finns en risk för att texten är skriven av en 
partisk person, vilket kan leda till att det som står sjunker i akademiskt värde. De akademiska 
artiklar som finns publicerade är granskade, vilket gör att de ökar i trovärdighet. För att urskilja 
akademiska artiklar från mängden som sökningen resulterar i kan bibliotekarien vara till hjälp. 
(Bell & Waters, 2016) 
 

2.4 Fallstudie 

När en fallstudie genomförs studeras en liten del i ett större sammanhang och syftet med det är 
att kunna gå djupare i sin undersökning men ändå kunna ge en bild av hela verkligheten. Som 
Ejvegård (2009) belyser är det viktigt att vara medveten om att urvalet inte speglar sanningen 
och att slutsatser som dras ska ta hänsyn till det. Halvorsen (1989) bekräftar det Ejvegård (2009) 
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beskriver kring fallstudier men lägger även till att det är en metod som är framgångsrik vid 
studier av processer (Halvorsen, 1989).  
 
Genom att bredda undersökningen alternativt studera delproblemet med hjälp av andra metoder 
kan de slutsatser som framkommit bekräftas från fler håll, vilket gör att de stärks. Vid 
jämförelse med en statistisk analys ger fallstudien en större närhet till det som studeras och tar 
med många olika parametrar. (Ejvegård, 2009) 
 
Enligt Eliasson (2018) är två av de vanligaste metoderna för kvalitativ datainsamling intervjuer 
och observationer vilka kommer att beskrivas vidare i kapitel 2.4.1 samt 2.4.2. De två nämnda 
metoderna samlar in primärdata, vilket är data som samlats in på egen hand och inte funnits att 
tillgå innan undersökningen påbörjades. Det finns även sekundärdata som är sådant som 
tillhandahållits och som någon annan har samlat in i ett tidigare skede, vilket kan vara 
datainsamling från interna system som beskrivs i kapitel 2.4.3. Exempel på sekundärdata kan 
vara tidigare kundefterfrågan som har registrerats i företagets system. (Prada-Ramallal, et al., 
2018) 
 

2.4.1 Intervjuer 

Intervjuer kan genomföras på olika sätt, där det antingen är en person som intervjuas av en 
intervjuare eller så är det en eller flera personer som intervjuas, och då är det en gruppintervju. 
Intervjuaren har ofta några frågor förberedda för att vara säker på att få ut det som förväntas 
men det är också viktigt att lämna rum för diskussioner kring svaren. Fördelen med 
gruppintervjuer är att diskussionerna blir mer levande och intervjuaren kan studera hur 
personerna agerar och vad de kommer fram till utan att vara styrda av frågor. (Eliasson, 2018) 
 
Det är viktigt att dokumentera intervjun på något sätt, både för sitt eget minne men också för 
att det ska vara användbart i framtiden. Inspelning och anteckningar är de vanligaste sätten att 
dokumentera sin intervju. Vid dokumentation är det viktigt att personen som intervjuas är 
medveten om förutsättningarna. Fördelen med att spela in intervjun är att kunna gå tillbaka och 
lyssna igen för att undvika misstolkningar av det som sades eller att olika delar glöms bort. 
Anteckningar är fördelaktiga eftersom det gör att känslor och om det är en viss stämning, kan 
skrivas ned vid intervjun och passar vid korta eller väl strukturerade intervjuer. En kombination 
av anteckningar och inspelning är idealt för att kunna ta med alla olika delar och få ut så mycket 
som möjligt av intervjun. (Eliasson, 2018). 
 

2.4.2 Observationer 

En observation innebär att den personen som är observatör passivt tittar på, deltar vid aktiviteten 
eller en kombination av dessa. Vid endast passiv observation noterar och dokumenterar 
observatören vad som sker vid en situation eller i en miljö. Om observatören däremot ska vara 
delaktig gäller det att både delta men även att observera det som händer under tiden. Även här, 
precis som vid intervjuer, är det viktigt att dokumentation av något slag genomförs. Ibland 
används observationsprotokoll som är framställt innan observationen. (Eliasson, 2018). 
 

2.4.3 Datainsamling från interna system 

Data som någon annan tidigare samlat in kallas för sekundärdata och kan vara en 
sammanställning av efterfrågan från kund eller liknande (Prada-Ramallal, et al., 2018). När 
existerande data ska samlas in är det relevant att undersöka hur aktuell informationen är. Det 
kan finnas risk för att väsentliga saker som påverkar registrerade data har förändrats, vilket kan 
göra att den är oanvändbar. En annan risk som måste tas hänsyn till är att data kan vara 
insamlade i ett annat syfte, vilket kan göra att den avgränsning som genomförts var anpassad 
efter det som var intressant vid tillfället. Den mänskliga faktorn spelar in i form av att alla data 
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eventuellt inte blir registrerade och därmed faller en stor del av säkerheten i undersökningen 
bort eftersom det kan vara svårt att ta reda på vilken data som saknas. Fördelarna med denna 
typ av datainsamling är dock att den är inte lika tidskrävande som en metod som samlar in 
primärdata. Vid undersökningar som involverar en extern part minskar arbetsmängden för 
personen som genomför undersökningen. Insamlingen kan användas i kombination med 
primärdata. (Dahmström, 2011)  
 
Insamling av data från en databas är ett vanligt sätt att få information, vilket är en metod som 
är smidig och bekväm. Många program sammanställer data automatiskt, vilket är 
tidsbesparande men gör också att det kan vara svårt att tänka utanför boxen och hitta nya 
lösningar, vilket försvårar möjligheten att framställa egna analyser. Det kan finnas brister i 
datasystemen som gör att en manuell sammanställning skulle varit säkrare. Exempelvis kan 
system användas för att framställa datoriserade intervjuer men det som går förlorat är reaktioner 
och känslor som personen som intervjuas har. Vid en personlig intervju finns det möjlighet att 
registrera och dokumentera sådana aspekter. (Dahmström, 2011) 
 

2.5 Tillvägagångssätt 

I delkapitlet presenteras hur studien genomförts i detalj och figur 3 beskriver tillvägagångssättet 
i studien där det första steget är att formulera problemet för att få en bild av vad det är som ska 
genomföras. Vidare har en litteraturstudie genomförts kring relevant teori kopplat till problem, 
syfte och frågeställningar. För att samla in data har intervjuer, observationer och insamling av 
data från företagets interna system genomförts för att sedan kunna bearbeta den insamlade 
primär- och sekundärdata. Den delen av data som samlats in via Kronfågels datasystem 
innehåller register på hur mycket som beställs av kund, prognoser samt mängden artiklar som 
registrerats som ”gamla varor”. Slutligen genomfördes en validering av den data som 
sammanställts innan resultatet analyserades för att sedan lämnas över till Kronfågel tillsammans 
med rekommendationerna. 
 

 
Figur 3. Studiens tillvägagångssätt. 

Förädlingen är den produktgrupp där Kronfågel förlorar mest pengar vid ”gamla varor”, på 
grund av att de är dyrast att producera, eftersom det är flest processer i produktionen. 
Förädlingen är också den produktgrupp med störst andel “gamla varor” i förhållande till 
producerad volym och därför var det naturligt att studera de produkterna. Intervjuer och 
observationer som genomfördes användes främst för att kunna skapa en bild av processen och 
företagets nuvarande situation. Vidare användes intervjuerna till att klargöra frågetecken kring 
insamlade data.  
 

2.5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien påbörjades tidigt i studien i samband med planeringsfasen för att skapa en bas 
för den litteratur som användes senare. Litteraturstudien genomfördes främst via sökmotorn 
UniSearch, men även Google Scholar, för att kunna hitta vetenskapligt granskade artiklar. 
Genom att använda olika typer av sökord på olika språk uppnåddes ett brett utbud av litteratur 
relaterade till studien, vilket Bell & Waters (2016) nämner som en viktig aspekt vid 
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litteraturstudier. Här har i möjligaste mån se senaste artiklarna och böckerna som presenterats 
använts för att få en så aktuell information som möjligt. Böckerna som använts har hämtats från 
Linköpings universitetsbibliotek samt kurslitteratur från tidigare kurser under utbildningen. En 
tabell som beskriver sökorden som använts samt vilken utdelning det gav återfinns i tabell 1. 
De sökord och fraser som användes valdes ut för att skapa en teoretisk referensram som är 
relaterad till syfte och frågeställningar och lägger grund för att läsaren ska förstå resultat, 
diskussion och analys senare i rapporten.  
 
För att avgöra vilka artiklar som var relevanta skummades sammanfattning samt vissa delar av 
inledningen igenom på flera artiklar för att säkerställa att materialet relaterade till studiens 
innehåll. Litteraturstudien pågick löpande under första delen av studien, där materialet 
bearbetades parallellt med analys av data från interna datasystem. Detta medförde att nya 
sökord upptäcktes och litteraturen kunde kompletteras med det som behövdes. Litteraturen 
behandlades och bildade den teoretiska referensramen som presenteras i kapitel 3.  
 
Tabell 1. Sökord, träffar samt användning. 

Sökord/ sökfras Databas 
och 
sökdatum 

Antal 
träffar 

Vilka artiklar/böcker etc. kom till användning 

Forecast error in 
production 

UniSearch 
2019-03-26 

3 305 - Effects of forecast errors on optimal utilization 
in aggregate production planning with 
stochastic customer demand 

Production planning UniSearch 
2019-03-26 

173 493 - Robust production planning and control for 
multi-stage systems with flexible final 
assembly lines 

Inventory control UniSearch 
2019-04-18 

159 216 - Inventory control model based on multi-
attribute material classification: An integrated 
grey-rough set and probabilistic neural 
network approach. 

Overproduction of 
food 

UniSearch 
2019-03-26 

2 389 - Hybrid two-stage planning for food industry 
overproduction waste minimization 

 
Durability food UniSearch 

2019-04-18 
5 086 - Evaluation of the shelf life and cooking 

methods of Ascoli‑style olives, an Italian 
specialty food 

Production planning UniSearch 
2019-03-26 

173 494 - A belief-rule-based inference method for 
aggregate production planning under 
uncertainty 

Set-up time UniSearch 
2019-04-05 

114 304 • SMED: for quick changeovers in foundry 
SMEs 

Poultry industry  UniSearch 
2019-04-05 

34 125 - Heat stress in poultry production: Mitigation 
strategies to overcome the future challenges 
facing the global poultry industry 

- The Role of Probiotics in the Poultry Industry 
Chicken production Google 

Scholar 
2019-03-26 

2 050 000 - A compartmentalized model for the estimation 
of the cost of coccidiosis to the world’s 
chicken production industri 

Human errors Google 
Scholar 
2019-03-26 

4 960 000 - Human errors. A taxonomu for describing 
human malfunction in industrial installations 

- Human errors play a remarkable role in sheet 
metal industry 
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Lead time UniSearch 
2019-04-05 

927 880 • From supply chain to demand chain: the role 
of lead time reduction in improving demand 
chain performance 

Customer order 
decoupling point 

UniSearch 
2019-04-05 

796 • The impact of the customer order decoupling 
point on type and level of supply chain 
integration 

 
 

2.5.2 Intervjuer  

Både individuella intervjuer och gruppintervjuer har genomförts, där övergripande 
frågeställningar har formulerats innan intervjun för att styra in på rätt ämne men har sedan 
övergått till en mer förklarande och diskuterande karaktär. Frågorna som förbereddes inför 
intervjuerna var anpassade efter personen/personerna som intervjuades. De första intervjuerna 
syftade till att få en förståelse för problemet samt förstå verksamheten övergripligt i form av 
prognosframställning, orderprocess, produktion samt utlastning. Som Eliasson (2018) 
rekommenderar har intervjuerna dokumenterats genom anteckningar, för att få med känslor och 
uppfattningar genom intervjuerna. På grund av att ett problem skulle identifieras ansågs det 
relevant att ta med intervjupersonernas åsikter och tankar i frågan för att få olika perspektiv på 
var i processen problemet kunde finnas. Då författaren haft en kontorsplats på företaget har 
intervjuer genomförts med de som är stationerade i samma byggnad när det har ansetts lämpligt. 
Vid intervju med säljaren från Stockholm har detta koordinerats med att han hade ett annat 
ärende på fabriken.  
 
Informella intervjuer har även genomförts med personal på företaget löpande, då frågor uppstått 
vid ett senare tillfälle än de inledande intervjuerna. Intervjuerna var till en början koordinerade 
av personalen på Kronfågel för att säkerställa att rätt person kontaktades, senare i studien 
bokades möten av författaren själv när denne fått en uppfattning av vilka personer problemet 
berörde. Informationen som insamlades med hjälp av intervjuerna användes främst för att skapa 
en förståelse för problemet samt att kartlägga nuläget för de olika delarna i processen. Denna 
information grundade sedan den fortsatta studien och gav direktiv var författaren skulle börja 
analysera för att identifiera problemen. I bilaga 2 finns redovisat vilka intervjuer som har 
genomförts med personer som arbetar med försäljning, logistik & planering samt produktion. 
 

2.5.3 Observationer 

I samband med de inledande intervjuerna genomfördes även en passiv observation av 
produktionen, vilket redovisas i tabell 2. Syftet med observationen var att få en bild av hur 
produktionen går till och hur omfattande aktivitet det är under dagarna samt att få se hur stor 
del av verksamheten som är manuell och vad som genomförs med teknisk utrustning. Det var 
viktigt för att kunna presentera åtgärdsförslag som är relevanta och praktiskt möjliga med den 
struktur som Kronfågel har i nuläget.  
 
Den andra observationen som genomfördes var vid utlastningen som är belägen i anslutning till 
produktionen. Här lagras alla färdiga produkter innan de transporteras ut till kund och syftet 
med denna observation var att se hur plockfel kan uppstå och få förståelse för den platsbrist 
som råder i denna del av byggnaden. Observationerna bidrog indirekt till resultatet i form av att 
problem kunde identifieras, exempelvis bristande ordning och platsbrist på lagret. Då 
observationen var av en informell, förklarande karaktär användes inte något 
observationsprotokoll. 
 
Vidare genomfördes mer detaljerade observationer i produktionen där fokus var på de artiklar 
som studien undersöker, det vill säga de förädlade produkterna. När kycklingen tärnas används 
en vattenskärare som observerades i syfte att undersöka om det kunde vara en bidragande 
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aktivitet till att det produceras för mycket kyckling. Nästa observation genomfördes där 
produkterna smaksätts, spettas samt tillagas för att undersöka hur processen går till i detalj och 
identifiera förbättringsmöjligheter. Den sista observationen som genomfördes var en 
kompletterande observation vid utlastningen för att fokusera på ställage med förädlade 
produkter samt placering av de produkter som registrerats som ”gamla varor”. 
 
Tabell 2. Genomförda observationer 

Datum Roll Vad 
2019-03-25 Operationsmanager Översiktlig observation av hela produktionen 
2019-03-26 Terminalchef Observation av utlastningen 
2019-04-23 Arbetsledare 

produktionen 
Observation av vattenskärare 

2019-04-23 Arbetsledare 
förädlingen 

Observation av smaksättning, spetta, stek & ugn samt 
paketering  

2019-04-24 Terminalchef Observation av utlastningen med fokus på placering av 
förädlade produkter samt ”gamla varor” 

 

2.5.4 Datainsamling från interna system 

Som Dahmström (2011) nämner är det viktigt att säkerställa att data som samlas in är aktuell. 
Därför har undersökningen genomförts på de senaste veckornas data för att säkerställa att rätt 
sortiment undersökts och att det inte genomförts några större förändringar i organisationen. 
Data som samlades in var från 2019 och gällde veckorna 1–14 samt enstaka fall där vecka 15 
& 16 är inkluderade. Vecka 15 & 16 inkluderas endast i vissa fall efter önskemål från Kronfågel 
för att kunna ha så aktuell information som möjligt att presentera för sina kunder. Anledningen 
till att detta intervall är lämpligt är att Kronfågels sortiment ständigt uppdateras och det är 
viktigt att få med de aktuella produkterna. Produktionen ökar på sommaren och genom att 
använda data fram till vecka 14 inkluderas en viss del av sommarproduktionen som börjar 
märkas av i vecka 13–14. I dessa veckor inkluderas påskhelgen vilket kan ha påverkat 
volymerna men då det uppstår olika storhelger och kampanjer under hela året så är det ändå 
representativt för Kronfågel och deras produktion/försäljning. För att kunna ta fram underlag 
till de antaganden som genomfördes vid de inledande intervjuerna användes interna datasystem. 
Där användes data kring hur mycket som historiskt prognostiserats varje dag samt hur denna 
process går till. Data samlades även in angående order för samma period i syfte att analysera 
det mot den prognostiserade volymen. Genom att sammanställa denna data kunde författaren 
identifiera hur stora prognosfel som finns i veckoprognosen respektive dagsprognosen. Vidare 
sammanställdes volymen som bör producerats enligt plan samt den volym som faktiskt 
producerades för att kunna analysera dessa. Syftet var att undersöka om det producerades mer 
eller mindre än det som planerades för. Detta kunde sedan undersökas vidare med hjälp av 
intervjuer. Efter observation vid utlastningen identifierades viss risk för felplock, vilket gjorde 
att en sammanställning av andelen felplock var relevant. Genom att hämta data från Dynamics 
AX kring vilka batcher som var plockade vilka datum framgick vilka dagar personalen vid 
utlastningen plockat ett senare datum än det tidigaste som fanns registrerat i lager. Felplock kan 
leda till att det uppstår ”gamla varor” men i förlängningen även brist.  
 
Den interna data som använts är hämtad från olika typer av affärssystem där veckoprognoserna 
är hämtade från Qlikview, medan ordervolym och levererade batcher hämtats från Dynamics 
AX. Övriga data hämtades från Excel-filer som är framställda för interna ändamål. För att 
kunna hämta relevant information genomfördes en filtrering där fokus var de förädlade 
produkterna. Där specifik information om varje produkt var nödvändig hämtades information 
från databasen IBM Lotus Notes. Med hjälp av den data som samlats in genomfördes olika 
typer av sammanställningar. Till att börja med sammanställdes data över ordervolymen för de 
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tre största kunderna samt en total av övriga kunder, gällande veckorna 14–16. I linjediagram 
lades även in total ordervolym och prognoser från säljare och planeringspersonal. Detta för att 
se hur efterfrågesvängningar hos specifika kunder påverkar total volym och hur prognoserna 
stämmer överens med dessa. Syftet var även att använda linjediagram som 
argumentationsunderlag vid förhandlingar med kund. Dessa diagram framställdes för enskilda 
produkter för att efterfrågevolymen på produkterna kan skilja sig kraftigt.  
 
Det framställdes även linjediagram över resultaten från de olika processerna som är 
säljarprognos, prognos från planerare, planerad produktionsvolym, faktisk produktionsvolym, 
order samt levererad volym. Diagrammen avser vecka 14–16, för att studera en period nära i 
tiden.  Syftet med dessa diagram var att se samband mellan olika processer samt att visualisera 
skillnader mellan planerad volym och faktisk volym både i prognoser, produktion och levererat. 
För att kunna analysera dessa diagram mot ”gamla varor” sammanställdes linjediagram för 
dessa gällande veckorna 1–16. Den visuella bilden syftar till att komplettera de data som 
presenteras. Vidare framställdes liknande linjediagram över brist, för att undersöka om det 
fanns ett samband mellan ”gamla varor” och brist. En aspekt som var viktig att tänka på under 
detta moment var att registreringen av ”gamla varor” avser det producerade datumet, vilket 
genererar en viss förskjutning vid jämförelse med bristande volym. Slutligen användes 
insamlade data till att undersöka orsaken till att specifika batcher registrerats som ”gamla 
varor”. Då användes tre olika rubriker som orsaker till ”gamla varor” och dessa är prognosfel, 
överproduktion samt felplock. Anledningen till den fördelningen är att det är de stora 
parametrarna, vidare kan det finnas delorsaker inom dessa kategorier.  
 

2.5.5 Val av källor och validering  

För att säkerställa att valda källor var relevanta och bidrog till syfte, mål och frågeställningar 
ställdes krav på validitet. I studien har det uppfyllts genom att tid lagts på att hitta vetenskapliga 
källor inom ämnet då de anses ha högre tillförlitlighet än övrig litteratur. De vetenskapliga 
källorna har kompletterats med kurslitteratur från biblioteket för att få en bredare syn på teorin 
men också bekräfta fakta med två oberoende källor. För att beskriva kycklingens liv samt hur 
slakten går till användes svenskfagel.se, vilket utgör en risk att viss information är formad. Här 
var det mycket problematiskt att hitta en oberoende källa till denna information. Då källan som 
användes antas framställts av personer med insyn i kycklingindustrin anses informationen 
stämma relativt bra. Det som dock behöver tas hänsyn till är att det kan finnas förmildrande 
formuleringar för att det inte ska avskräcka konsumenter.   
 
För att säkerställa författarens opartiskhet i undersökningen genomfördes intervjuer med alla 
olika avdelningar för att på så sätt ge varje avdelning möjlighet att framföra sin åsikt och sin 
uppfattning kring problemet med “gamla varor”. Informationen som samlats in har 
dokumenterats och använts i intervjuer senare för att ifrågasätta varför processen är uppbyggd 
som den är i dagsläget. I och med att studien är genomförd av en utomstående gör det att det är 
större chans att tillvägagångssätt som är implementerade sedan länge ifrågasätts. Detta beror på 
att en person som inte är insatt försöker förstå varför Kronfågels verksamhet fungerar som den 
gör.  
 
En faktor som kan minska trovärdigheten i studien är att författaren har genomfört studien 
ensam och all datainsamling har skett på egen hand, vilket leder till att information kan 
glömmas bort eller missuppfattas när den inte kan registreras av fler personer. Kontorsplatsen 
som använts var belägen på planeringskontoret och handledaren på Kronfågel är chef över 
planeringen, vilket gör att det finns en risk att viss partiskhet kunnat uppkomma. Det anses inte 
vara en avgörande faktor då personalen på planeringsavdelningen är medvetna om det problem 
som finns och lika intresserade av att finna en lösning som författaren.  
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3. Teoretisk referensram 
I kapitel 3 presenteras den teoretiska referensramen för rapporten där syftet är att ge läsaren en 
förståelse för ämnet och begrepp som senare tillämpas. De olika teorierna som presenteras 
används för att kunna besvara frågeställningarna senare i studien.  
 

3.1 Supply Chain Management 

Supply Chain Management (SCM) är ett brett begrepp och bygger på att koppla ihop processer 
med aktiviteter och intressenter i hela försörjningskedjan. I SCM inkluderas även det som sker 
innan och efter organisationen och genom att se hela försörjningskedjan kan ett samarbete 
inledas som skapar större värde för kund. De olika organisationerna längs kedjan länkas ihop 
med hjälp av flödet av information, pengar och material mellan dem. Christopher (2016) 
definierar SCM som hanteringen av relationen med leverantör och kund för att skapa 
tillfredsställelse hos slutkund till låg kostnad för hela försörjningskedjan. För att uppnå det 
krävs exempelvis att lagernivåerna sänks och att efterfrågan uppfylls. Kedjan drivs av vilken 
efterfråga som finns på marknaden och det är den som avgör hur försörjningskedjan är 
uppbyggd. Genom att organisationerna samarbetar ökar lönsamheten för alla parter på lång sikt 
och det är viktigt att alla organisationer som ingår i samarbetet tjänar på det för att det ska 
fungera. Det som är komplext med den här typen av samarbeten är att det finns många olika 
flöden mellan olika organisationer. (Christopher, 2016) 
 
SCM medför konkurrensfördelar genom att företag kan hålla lägre priser då det kostar mindre 
att ta fram produkter när försörjningskedjan förbättras. En annan fördel är att vid god relation 
med kund och leverantör kan en förhandlingsmöjlighet skapas som gör att företag skapar 
förutsättningar för att kunna driva sin verksamhet. Nyckeln är att inneha kvaliteter som gör att 
kunden väljer det egna företagets varor istället för konkurrenterna. Olika sätt att skaffa sig 
konkurrensfördelar är kostnadsfördelar eller värdefördelar där det handlar om var företag vill 
positionera sig på marknaden. Om fokus är på kostnadsfördelar innebär det att vara det billigare 
alternativet på marknaden som i vissa fall inte kan erbjuda den bästa kvaliteten eller i alla fall 
inte det där lilla extra. Ett exempel på en strategi för att skapa kostnadsfördelar är att tillverka 
stora volymer men inte erbjuda kunden många varianter att välja mellan, vilket gör att 
kostnaderna sprids ut över en större volym. Eftersom stora delar av företags kostnader 
identifieras utanför den egna verksamheten skapas fördelarna med hjälp av SCM. Värdefördelar 
skapas istället genom att företag fokuserar på kvalitet och att tillgodose kunden med tillägg som 
eventuellt inte är kopplat direkt till produkten men som gör kunden nöjd med helhetsintrycket. 
Ett exempel på detta är en god service innan och efter produkten levereras eller att erbjuda 
kunden specialtillverkade produkter som konkurrenterna inte kan eller vill erbjuda kunden. Det 
ideala är att ha fördelar inom båda de här områdena, vilket är svårt men som alla företag bör ha 
som mål för att lyckas på marknaden. (Christopher, 2016) 
 

3.2 Logistik 

Enligt Jonsson & Mattson (2016) definieras logistik som läran om effektiva materialflöden och 
fungerar som ett begrepp för att beskriva hela processen från råvara till färdig produkt och allt 
som sker där emellan. Inom logistik ingår planering, organisering och styrning av aktiviteter 
för att skapa konkurrenskraft och tillfredsställa kunden på bästa sätt. En stor del handlar också 
om att genomföra det till så låg kostnad som möjligt genom att exempelvis minska ledtiden och 
effektivisera aktiviteterna längs hela kedjan. En god logistik kräver inte bara effektivitet inom 
företaget utan även mellan företag för att kunna ge kunden bästa möjliga service. Här kommer 
exempelvis externa transportföretag in samt underleverantörer som tidigare nämndes under 
SCM. Ett producerande företags logistik innefattar vanligtvis tre centrala delar och de är 
materialförsörjning, produktion och distribution. Inom de här delarna ingår många 
förflyttningar och placeringar i olika typer av lager, vilket gör att det är mycket att samordna 
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och hålla reda på. Logistiken ska även ta hänsyn till hållbarhetsmässiga mål, vilket inkluderar 
aspekter kring ekonomi, miljö och socialt som ska vägas in vid arbetet. De sociala aspekterna 
syftar till att säkerställa att exempelvis jämställdhet och goda arbetsförhållanden uppfylls. 
Beroende på vilken verksamhet det gäller är människor involverade olika mycket, vilket 
innebär att de sociala aspekterna varierar i omfattning. Komplexiteten inom logistik är att det 
omfattar ofta hela världen, vilket gör att det finns olika kulturer och normer i andra länder som 
behöver tas hänsyn till. (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 
Logistik är något som hela tiden utvecklas och i dagens samhälle är den en stor och drivande 
del i att skapa konkurrensfördelar i en bransch. Då handlar det till största delen om att minska 
ledtiden samt ha en hög leveranssäkerhet. Nyckeln till det är att ha ett optimalt flöde i 
verksamheten som är anpassat efter kundens önskemål. När företag arbetar med sin logistik är 
det viktigt att få med hela verksamheten för att på så sätt optimera hela flödet och inte bara en 
viss del. Genom detta minskas risken för problem på ett annat ställe i flödet och osämja i form 
av att olika avdelningar skyller på varandra. (Oskarsson, et al., 2013) 
 
Logistik handlar om att leverera de produkter/tjänster som kunden vill ha i rätt tid, till rätt plats, 
i rätt skick och till en rimlig kostnad. Det här innebär att företaget måste hålla kostnaderna nere 
men ändå inte sänka kundtillfredsställelsen. Enligt Oskarsson et al. (2013) uppstår ofta en tvist 
kring var företagets fokus ligger. Produktionsavdelningen vill uppnå så hög effektivitet som 
möjligt medan säljarna vill uppnå den högsta möjliga kundnöjdheten. För att få ett mått på om 
ett företag har en god logistik kan de totala logistikkostnaderna studeras. De totala 
logistikkostnaderna inkluderar kostnader från flera olika avdelningar, syftet är att undersöka 
och analysera hur olika förändringar påverkar kostnaderna för de olika avdelningarna. Genom 
jämförelsen skapas underlag för att kunna ta lämpliga beslut kring vilken förändring som ska 
genomföras för att öka företagets totala lönsamhet. Kostnader som ingår i de totala 
logistikkostnaderna är lagerföring, lagerhållning, transport, administration samt övrigt. Det är 
även viktigt att ta hänsyn till den kvalitet som företaget vill ha på sina produkter/tjänster vid 
jämförelse av förändringar. Tänket kring helheten och att ställa olika kostnader mot varandra 
är grundläggande inom logistik. (Oskarsson, et al., 2013) 
 

3.2.1 Kundorderpunkt 

Kundorderpunkten är då order inkommer till företaget och efterfrågan blir känd. Var 
kundorderpunkten ligger i processen avgör hur stor del av produktionen som behöver ske mot 
prognos. Prognoser används som en metod för att estimera kommande kundefterfrågan och 
innehåller alltid vissa prognosfel. Ju tidigare order kommer in desto mer kan styras efter vad 
som faktiskt efterfrågas, men det medför också att ledtiden för kunden blir längre, vilket är 
negativt ur kundsynpunkt. Kundorderpunkten kan vara placerad på olika ställen beroende på 
vad det är för typ av produkt som produceras, vilket figur 4 illustrerar. Enligt Wikner och 
Rudberg (2005) är det en teoretisk beskrivning som i viss mån inte speglar verkligheten men 
som ger en förståelse för vilken problematik som producerande företag står inför beroende på 
när i processen som kunden lägger sin beställning. Var kundorderpunkten är placerat bestäms 
enligt överenskommelse mellan kund och leverantör. (Oskarsson, et al., 2013) 
 
Även om kundorderpunkten kan tidigareläggas finns det i de flesta fall komponenter som 
behöver köpas in mot prognos. Exempelvis vid tillverkning av en dator kanske den byggs ihop 
efter kundens önskemål efter att order inkommit, men de delar som krävs beställs mot prognos 
och lagerhålls hos företaget. Enligt Jonsson & Mattson (2016) är kundorderpunkten placerad 
på olika ställen beroende på vilken typ av företag det gäller. Konstruktion mot kundorder 
innebär att endast enklare komponenter och råmaterial köps in innan order finns tillhanda. Vid 
tillverkning mot kundorder ligger kundorderpunkten senare i kedjan och innebär att vissa delar 
produceras mot prognos och de senare detaljerna av produktionen genomförs mot kundorder. 



 14 

Det finns även montering mot kundorder och där är nästan hela processen genomförd innan 
kundorder kommer in och det är bara den sista monteringen som sker mot order. Slutligen finns 
alternativet att leverera färdiga produkter från lager där kunden inte har möjlighet att påverka 
produktens utformning vid orderläggning. (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 
 

 
Figur 4. Illustration av placeringen av kundorderpunkten, baserad på Wikner & Rudberg (2005) pp.623–641 

 

3.2.2 Produktion 

Vid planering av produktion måste det tas hänsyn till flera olika typer av behov, vilket betyder 
behovet hos kunden som efterfrågar färdigvara samt behovet av råvara hos produktionen för att 
kunna producera. Planeringen sker i olika steg där huvudplaneringen kontrollerar att det finns 
tillräckligt med resurser, i form av till exempel personal och maskiner. Behovsplaneringen ska 
tillgodose behovet som kan vara både internt och externt. Det innebär att säkerställa att behovet 
av råvara i produktionen tillgodoses alternativt att de produkter som ska köpas in har tagits 
emot innan de ska levereras vidare till slutkund. Detaljplaneringen sker med kort sikt och där 
är det exempelvis fokus på i vilken ordning produktionen ska producera olika artiklar samt 
vilken personal som krävs till vilket skift. (Oskarsson, et al., 2013) 
 
Studien fokuserar på livsmedelsproduktion och mer specifikt överproduktion. Överproduktion 
beror på att det producerats mer än det som efterfrågas, vilket förekommer i alla typer av 
producerande företag som använder sig av prognoser. Vissa livsmedel har kort hållbarhetstid, 
vilket gör att produkten blir känslig för osäkerhet i efterfrågan då det är svårt att hinna sälja det 
som blir över. En kort hållbarhet gör också att det är viktigt att ha korta ledtider för att det ska 
vara så mycket tid som möjligt kvar när produkten levereras till butik och sedan köps av 
konsumenten. Överproduktion kostar mycket pengar och genererar en resursanvändning av 
råvara, personal och maskiner som är onödig. Trots det producerar många företag för mycket 
för att kunna möta kundernas efterfråga och vara flexibla genom att hantera ökningar av order. 
Osäkerheten i efterfrågan kan bero på olika saker, där exempelvis väder och årstid spelar en 
stor roll vid produktion av livsmedel. (Darlington & Rahimifard, 2007) 
 
Produktion kan ske mot lager eller mot order, vilket enligt Qian och Chan (2015) brukar kallas 
för push respektive pull-strategier. Innebörden av dessa är att vid push producerar företaget i 
fråga för att bygga upp ett lager, medan vid pull försöker man så mycket som möjligt att endast 
producera det kunden efterfrågar just nu. Vid livsmedelsproduktion, samt om företaget önskar 
minska sitt lager, är pull en bättre metod. Risken som uppstår då är att eftersom produktionen 
sker efter att efterfrågan är känd skapas en längre ledtid från att kunden lägger order till att 
produkten är levererad. (Qian & Chan, 2015). När kunden lägger en order kallas det för 
kundorderpunkt och beroende på var den är placerad i processen påverkar det hur företaget 
måste planera sin produktion. (Oskarsson, et al., 2013). 
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3.2.3 Ställtid 

Ställtid är den tid det tar att ställa om en resurs från tillverkning av en produkt till en annan 
(Olhager, 2013). Den här tiden är någonting som inte går att använda till något annat, som till 
exempel underhållsaktiviteter. För att kunna minska på ställtiden, som inte bidrar till företagets 
lönsamhet men som ändå är nödvändigt, har en en teknik som ska minska ställtiden framställts. 
Singh & Khanduja (2010) beskriver den här tekniken och den är baserad på att fokus ska vara 
på den resurs som är en flaskhals i produktionen, det vill säga resursen som är den svagaste 
länken i kedjan. Tekniken kallas för SMED och är uppdelad i tre olika rekommendationer för 
att minska ställtiden. Den första handlar om att dela upp aktiviteterna i vad som kan utföras 
samtidigt som den tidigare produkten körs och vad som måste göras när resursen står stilla. 
Enligt artikeln kan detta reducera ställtiden med upp till 50%. Nästa steg är att undersöka om 
det finns möjlighet till att förbättra tillvägagångssättet vid installation av maskinerna, med hjälp 
av teknisk utrustning. Till sist tar Shingo & Khanduja (2010) upp vikten av att effektivisera de 
två olika aktiviteterna som nämndes tidigare, genom att förenkla och standardisera dessa. 
Genom att följa de olika rekommendationerna kan den totala tiden en resurs står stilla för 
omställning minskas med upp till 90%. (Singh & Khanduja, 2010) 
 
Även Oskarsson et al. (2013) beskriver olika sätt att reducera den totala tiden för en produkt att 
framställas, genom att eliminera aktiviteter som inte direkt bidrar till lönsamheten. De tar även 
upp att sammanslagning av två aktiviteter är en god strategi där det är möjligt att arbeta på olika 
ställen av en produkt på samma gång. Kommunikation och tydlighet är två ledord för att det 
inte ska uppstå oklarheter som gör att ineffektiviteten ökar. (Oskarsson, et al., 2013) 
 

3.2.4 Lagring & lagerstyrning 

Det finns olika syn på lager beroende på vilken avdelning i en organisation som tillfrågas. 
Oavsett om ett lager är nödvändigt eller inte kostar det pengar i form av att det binder kapital 
samt genererar en hanteringskostnad för personalen. På grund av detta är det viktigt att tänka 
på att lager kan dölja problem som företag har. Det gör att det bör användas när det inte finns 
någon annan lämplig lösning. Beroende på var i processen ett lager är placerat har det olika 
funktion och kan benämnas olika saker, exempelvis kallas lagret innan produktion som 
innehåller råmaterial eller halvfärdiga produkter för råvarulager eller materialförråd. Det lager 
som är beläget efter produktionen är ofta ett färdigvarulager och därifrån lastas produkterna för 
transport ut till kunderna. De inkuranta produkterna som inte kan säljas till ordinarie pris kan 
placeras i ett lager som ofta kallas inkuranslager. Med inkuranta produkter menas att de är 
skadade, har passerat sista förbrukningsdag eller liknande som gör att de inte kan säljas till 
kunderna som ordinarie produkt. Lager som bildas mellan olika stationer i produktionen 
benämns oftast inte som lager utan anses vara buffertar som gör att effektiviteten i produktionen 
ökar. (Oskarsson, et al., 2013) 
 
Lagring medför även risker i form av att produkterna kan skadas, tappas bort eller att lagret 
utsätts för inbrott eller översvämning. En annan aspekt är att färska produkter inte kan lagras 
hur länge som helst utan att de, som nämnt tidigare, blir inkuranta. De minskar då i värde och 
kan tvingas kasseras alternativt säljas till reducerat pris. Beroende på företagets situation kan 
detta vara något som orsakar stora kostnader. Lagerräntan som kan användas vid olika 
beräkningar ökar på produkter med exempelvis hög risk för inkurans. Lagerränta är den 
procentsats som används för att beräkna priset för produkter som finns i lager. Det finns ett 
samband mellan ökad risk och ökad lagervolym då det är fler produkter som utsätts för riskerna 
som nämnts tidigare. Hur stort lager ett företag vill ha beror på hur stor leveransservice som 
erbjuds kunden. Fördelen med att ha ett lager är som nämnts att en större leveransservice kan 
uppnås men även att det medför stordriftsfördelar i form av att maskinerna inte behöver ställas 
om lika ofta. (Oskarsson, et al., 2013) 
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Som tidigare nämnt är hanteringen av lagret en av de kostnaderna som ett lager medför, på 
grund av det har olika modeller framtagits för att effektivisera den delen av processen. Det 
handlar om att underlätta för personalen genom att planera för hur artiklar ska plockas då en 
stor brist här handlar om de fel som uppstår på grund av mänskliga faktorn. Grosse et al. (2016) 
anser att dessa mänskliga faktorer kräver mer uppmärksamhet för att kunna utveckla effektiva 
arbetssätt kring hantering av lager. (Grosse, et al., 2016) 
 
För att förbättra effektiviteten på lagret nämner Zhang et al. (2019) att lagerstyrning är viktigt. 
Många företag väljer att ha större lager än vad som egentligen behövs, vilket gör att onödiga 
resurser utnyttjas både i produktionen och på lagret. För att undvika att ha för mycket produkter 
kan en klassificering användas som bygger på att produkterna delas in i klasser beroende på hur 
mycket som säljs samt hur mycket företaget tjänar på produkten. Genom att ha ett större lager 
av de viktigare produkterna kan lagerstyrningen förbättras och det är lättare att acceptera om 
brist uppstår på en mindre viktig produkt. För att kunna genomföra en klassificering är det 
viktigt att det genomförs på ett grundligt sätt då det kan försämra lagerstyrningen om det till 
exempel blir för detaljerat. Genom att ha kontroll på sitt lager kan bättre flöden skapas som 
minskar ledtid och framförallt kostnader i form av att den onödiga kapaciteten som används 
reduceras. Följden av att få koll på lagret är att produktionen kan fungera smidigare då de inte 
behöver producera i onödan samt att fokus kan ligga på de viktiga produkterna även där. Genom 
att hålla lager på de produkter som har en hög efterfråga kan korta ledtider uppnås trots att det 
eventuellt finns en osäker efterfråga. (Zhang, et al., 2019) 
 
Vid lagerhållning av livsmedel är det viktigt att metoden FIFO (First-In-First-Out) tillämpas då 
produkterna har en kort hållbarhetstid. FIFO innebär att de produkter som anlänt till lagret först 
ska skickas ut till kund först. Om denna metod inte används så ökar risken för att produkter blir 
inkuranta trots att de inte behövde bli det. Denna metod är komplicerad att tillämpa vid lagring 
av produkter om de, till exempel placeras ovanpå eller bakom varandra. (Jonsson & Mattsson, 
2016) 
 
Vendor managed inventory (VMI) är en metod där kunden och leverantören samarbetar kring 
lagring. Definitionen innebär att leverantören får information kring kundens behov för att på så 
sätt kunna leverera i rätt tid och ha ansvar över att det kunden behöver finns när de behöver det. 
Informationen som krävs är, volymen på befintligt lager och hur det förändras samt information 
kring säljvolymerna. Denna information gör att leverantören kan kontrollera kundens 
säljmönster och med hjälp av det kunna producera rätt volym i rätt tid. Ett VMI lager behöver 
inte innebära att leverantören äger kundens lager, endast informationen kring volymerna. 
Fördelen med VMI lager är att servicen för kunden ökar i form av kortare leveranser samt 
mindre risk för brist. Det skapar förutsättningar för en jämnare produktion för leverantören till 
följd av att informationen kan komma tidigare. (Vendor Managed Inventory, 2019)  
 

3.2.5 Leveransservice 

Leveransservicen bestäms av leverantören eller i en dialog mellan leverantör och kund för att 
kunden ska veta vad som kan förväntas före, under och efter en leverans. En god leveransservice 
kan skapa konkurrensfördelar i och med att kunden kan få leveransen snabbare eller att 
organisationen är mer flexibel inför förändringar än sina konkurrenter. Beroende på vilken typ 
av verksamhet företaget har ställer det olika krav på leveransservice och ofta krävs det att 
företag förbereder för kundbehovet med hjälp av prognoser för att kunna uppfylla den 
leveransservice som önskas. De olika delarna som förknippas med leveransservicen är ledtid, 
leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, information samt flexibilitet. 
(Oskarsson, et al., 2013)  
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Som leverantör är det viktigt med en god leveransservice, för att behålla sina kunder samt för 
att ha ett rykte som medför att potentiella kunder blir intresserade av att välja företaget som 
leverantör. Begreppet tar in flera delar som handlar om exempelvis transport och 
leveransprecision, man kan säga att i leveransservicen ingår de delar som är kopplade till de 
fysiska flödet mot kund. (Lumsden, 2012)  
 
För att skapa en god leveransservice handlar det om att möta kundens förväntningar genom att 
hålla det som utlovats. För att kunna uppfylla kraven används ofta tidsintervall för leveranser 
och företag försöker att inte ha för snäva löften eftersom irritation lättare uppstår när leveransen 
inte kommer som utlovat än om överenskommen ledtid är lite längre från början. (Lumsden, 
2012) 
 

3.2.6 Ledtid 

Ledtid definieras enligt Oskarsson et al. (2013) som tiden från orderläggning till att kunden 
mottagit leveransen. Det finns olika typer av ledtid beroende på vilken del i processen som 
studeras, dock är den tidigare definierade ledtiden som kunden ser. Inom begreppet ledtid finns 
det även en plockledtid som räknas från interna order och fram till att produkten kan packas i 
nästa processteg. Kopplat till ledtid finns också  genomloppstid som är den tid det tar för en 
produkt att passera genom en viss process och mäts från att aktiviteterna börjar till att de är 
avslutade. Den totala genomloppstiden är produktspecifik och genom att antingen mäta den 
längsta eller ta ett genomsnitt kan det mätas hur lång genomloppstiden är för ett företag.  
(Oskarsson, et al., 2013).  
 
Treville et al. (2004) tar upp vikten av att prioritera ledtidsminskning för att kunna förbättra 
försörjningskedjan. En annan metod för att förbättra försörjningskedjan är att utveckla 
kommunikationen kring efterfrågan för att kunna skapa säkrare prognoser att producera efter. 
(Treville, et al., 2004) 
 

3.3 Planering 

Planering är en nödvändig del i alla företag för att kunna ta beslut och informera olika 
intressenter i processen om vad som kommer att ske. Vid planering är det viktigt att veta vad 
som är målet och beroende på vilken nivå som ska planeras finns det olika typer av mål, som 
alla ska vara kopplade till företagets strategiska mål. Att tillfredsställa kunden är ofta företags 
primära mål, vilket innebär att det inom planering ingår att förutspå kundernas efterfrågan. 
(Oskarsson, et al., 2013) 
 
Produktionsplanering är något som är komplicerat eftersom det kräver flexibilitet när 
ordervolymen ändras. När något oväntat händer i verksamheten krävs det att planeringen 
förändras för att kunna säkerställa att produkterna kan levereras. Denna flexibilitet krävs för att 
organisationer ska kunna vara konkurrenskraftiga och behålla en hög leveranssäkerhet och en 
kort ledtid. Produktionsplanering handlar om att omvandla behovet från kunden till den volym 
som ska produceras i produktionen med hänsyn till kapacitet i form av personal och utrustning. 
En robust produktionsplanering klarar av vissa störningar i produktionen och för att motverka 
känslighet finns det olika metoder som används, där säkerhetslager är en av dem. Producerad 
volym kan skilja sig från planerad volym, vilket påverkar leveransmöjligheten och 
lagernivåerna. Vid exempelvis maskinhaveri kan ett underskott uppstå som gör att kunderna 
inte får det som beställts och då har inte planeringen varit tillräckligt robust. För att kunna skapa 
en planering som klarar av svängningar kan det bli kostsamt, då man till exempel kan planera 
för outnyttjad kapacitet för att klara av en oväntad ökning av efterfrågan. (Gyulaia, et al., 2016) 
 
Lia, et al. (2011) tar upp svårigheten med planering av produktion vid mycket osäker 
efterfrågan och att det har gjort att metoder tagits fram för att underlätta arbetet. Ett exempel på 
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en sådan metod är ”hierarchial belief-rule-based inference method” som bygger på att 
underlätta vid planering av produktion, arbetskraft och lagernivå. Tanken med metoden är att 
den ska kunna hantera osäkerheter i efterfrågan och intervall av olika slag. Det här ska skapa 
en jämnare produktion för att kunna planera för sina resurser av personal och maskiner på ett 
bättre sätt. Artikeln använder aggregerad produktionsplanering som ett samlingsnamn för 
planering av produktion, arbetskraft och lagernivå och föreslår en planeringshorisont på ett 
halvår upp till ett år där den föreslagna metoden hanterar alla tre delar. En modell eller ett 
verktyg som inte tar hänsyn till osäkerheter av olika slag anses vara opraktisk då det skapar 
sämre beslut gällande planeringen. Då produktlivscykeln ständigt förkortas samt innovationen 
på marknaden ökar, gör det att efterfrågan varierar ännu mer och informationen som finns är 
osäker. De flesta modeller för att hantera osäkerhet som används idag, kan bara hantera en 
osäkerhet i taget. Detta innebär att det inte är en spegling av praktiken och därmed kommer 
resultaten inte vara tillräckligt bra. (Lia, et al., 2011)  
 

3.3.1 Prognoser 

I många situationer inom planering är inte efterfrågan känd, men för att veta ungefär hur mycket 
som ska tillverkas använder sig företag av prognoser. Prognoser används för att minska ledtiden 
från att kunden lägger sin order till att den är levererad, genom att vissa delar i produktionen är 
genomförda innan order läggs. Prognoser krävs i alla olika nivåer av planering för att kunna se 
hur olika trender förändras som påverkar utbyggnationer, nyanställningar eller avskedande av 
personal. De tre faktorer som prognoser baseras på enligt Oskarsson et al. (2013) är 
orsakssamband, bedömning av experter samt historik & databaserat. Orsakssamband innebär 
exempelvis att konjunkturen påverkar försäljningen av en stor del av produkterna som 
planeringen behöver ta hänsyn till. Bedömningen av experter är att någon med mycket 
erfarenhet lägger prognoser utifrån egen kunskap. Vid användning av historiska data genomförs 
en analys kring tidigare efterfrågan för att se olika mönster i tidigare kundbehov. Mönster som 
finns i efterfrågan kan vara, jämn, cyklisk, trend eller slumpmässig beroende på vilka typer av 
produkter som produceras. Vid prognosframställning används olika mycket av alla de tre 
metoder som nämnts och även en noggrann framställd prognos innehåller fel som inte gick att 
förutspå. (Oskarsson, et al., 2013)  
 
Tratar (2014) bekräftar det Oskarsson et al. (2013) säger kring att prognoser syftar till att 
försöka förutse kundefterfrågan och framställs genom exponentiella utjämningsmetoder. 
Vidare beskriver han att vid framställningen av prognoser arbetas mycket med att minska 
medelkvadratfelet (MSE) och en användbar metod är den så kallade HW-metoden som tar 
hänsyn till trend och säsong. Metoden är dock inte tillräckligt utvecklad för att kunna hantera 
den verklighet som innebär stora variationer. Genom att utveckla den nämnda metoden kan 
försörjningskedjan optimeras och kostnader minskas i och med att prognosfelet minskar. 
(Tratar, 2014) 
 
För en produktionsverksamhet ökar kostnaderna avsevärt vid prognosfel. Genom att förbättra 
kommunikationen och samarbetet med intressenter i försörjningskedjan kan en noggrannare 
prognos framställas. (Altendorfer, et al., 2016). Vid för stora prognosfel finns en risk att 
lojaliteten från kunderna minskar eftersom väntetiden på att få sina produkter kan bli längre. 
Chen & Chan (2015) presenterar en studie som bygger på en kombination mellan två metoder 
som kallas push och pull-strategier. Resultatet av undersökningen visar att det är viktigt att 
intressenter kan komma med feedback på ett enkelt sätt samt att ett starkt varumärke som 
representerar kvalitet är viktigt för att skapa en god förhandlingsposition. (Chen & Chan, 2015) 
 
Anledningen till att företag måste använda sig av prognoser är det ledtidsgap som finns. 
Ledtidsgapet är skillnaden mellan den tid det tar för företaget att ta hem råvara, producera en 
färdig produkt och sedan leverera den till kund, och den tid som kunden är villig att vänta på 
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sin produkt. Det här gör att företaget tvingas förbereda en stor del av den kedjan innan den 
faktiska efterfrågan är känd, för att kunna möta konsumentens höga krav på kort ledtid. Dels 
kan företaget välja att producera så att produkten är halvfärdig eller producera den till 
färdigvara. Det alternativ som lämpar sig bäst är beroende på hur lagringsmöjligheterna är för 
halvfärdiga respektive färdiga produkter. Produktionen mot prognos kan leda till 
överproduktion som nämnts tidigare i denna studie. Det finns olika sätt att hantera osäkerhet, 
där fokus antingen kan läggas på att skapa säkrare prognoser eller på att minska ledtidsgapet. 
(Christopher, 2016)  
 

3.3.2 Kapacitetsplanering 

Kapacitetsplanering handlar om att få den kapaciteten som behövs för att uppfylla behovet hos 
kund att stämma överens med den kapacitet som finns tillgänglig. Den maximala kapaciteten 
innebär att verksamheten skulle vara igång konstant, vilket inte är vanligt medan den så kallade 
nominella kapaciteten är det som faktiskt används. Nominell kapacitet innebär att man planerar 
för att viss kapacitet inte kommer att utnyttjas. För att beräkna den tillgängliga kapaciteten, som 
är den som faktiskt kan användas vid planeringen, krävs det att hänsyn tas till bortfall i form av 
till exempel underhållsaktiviteter och maskinhaveri. (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 
Planeringen genomförs i olika nivåer där sälj och verksamhetsplaneringen som tar hänsyn till 
verksamhetens långsiktiga mål. Huvudplaneringen tittar på de produktionsvolymer som är 
planerade för, vilket innebär att båda dessa nivåer baserar sin planering på prognoser. Nästa 
nivå är orderplanering, där faktiska order har kommit in, och eftersom detta är närmare den 
faktiska produktionen finns det inte lika mycket möjligheter att påverka den tillgängliga 
kapaciteten. Här kan beslut tas kring hur arbetskraften ska fördelas och om övertid behöver 
användas. Planeringshorisonten kan vara på ungefär någon eller några månader. 
Verkstadsplaneringen genomförs endast någon vecka framåt och där är fokus på att försöka 
anpassa den tillgängliga kapacitet som redan finns. Detta för att besluta kring i vilken ordning 
produkterna ska produceras. (Jonsson & Mattsson, 2016). Oskarsson el at. (2013) hävdar att 
om företaget ska kunna tillämpa en flexibel kapacitet krävs det att resurser inte utnyttjas lika 
mycket då efterfrågan blir mindre än den planerade.  
 

3.4 Mänskliga faktorn 

Den mänskliga faktorn är fel som uppstått på grund av att en människa gjort fel och inte på 
grund av andra faktorer som väder eller maskinhaveri. Beroende på hur mycket manuella 
moment som finns ger det olika mycket utrymme för att göra misstag och eftersom maskiner 
inte har denna typ av svaghet finns inte risken på samma sätt vid användning av tekniska 
hjälpmedel. (Ollikainen & Varis, 2006) 
 
I en producerande miljö uppstår olika typer av fel och en metod för att öka effektiviteten i 
produktionen är att arbeta mycket med att identifiera och motverka att fel uppstår. 
Grundorsaken till att mänskliga fel uppstår kan vara svåra att identifiera men några saker som 
tas upp av Ollikainen & Varis (2006) är exempelvis att personalen är ointresserad eller okunnig 
inom sitt yrke. Slutsatsen som kan dras utifrån deras studie är att de flesta av misstagen som 
uppstår går att koppla till de mänskliga faktorerna. Det föreslås därför att mycket fokus ska 
läggas på att utbilda sina medarbetare samt att arbeta med organisationen för att minska på 
dessa produktionsfel. Genom att arbeta med de mänskliga felen kan effektiviteten öka och 
därmed medföra stora kostnadsminskningar. (Ollikainen & Varis, 2006) 
 
Rasmussen (1982) tar upp vikten av att ha en god organisationsstruktur för att minska de 
mänskliga felen. Genom att göra grundliga studier kring situationer där felen uppstår skapas en 
förståelse kring karaktären på problemen och därmed kan också en förbättringsåtgärd påbörjas. 
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Artikeln tar upp att den här typen av studier behöver genomföras mer kontinuerligt för att 
möjliggöra en förändring. (Rasmussen, 1982) 
 

3.5 Flödeskartläggning 

Flödet av aktiviteter som genomförs när en produkt framställs för att skapa tillfredsställelse för 
en kund är definitionen av en process enligt Ljungberg och Larsson (2001), vilket illustreras i 
figur 5. Oskarsson et al. (2013) beskriver att kartlägga flöden kan genomföras på flera olika sätt 
där syftet kan vara att få en bättre bild av hur en produkt rör sig genom fabriken från råvara till 
en färdig produkt. En flödeskarta ritas upp med hjälp av olika symboler som står för exempelvis 
lager, aktivitet eller information. Beroende på om det är information eller produkter som flödar 
i kartan används till exempel streckade pilar för information och heldragna för material. 
(Oskarsson, et al., 2013) 
 

 
Figur 5. Exempel på flödeskartläggning 

Processer finns i nästan alla typer av verksamheter och genom att skapa förståelse för dem ger 
det företag möjlighet att uppnå ökad lönsamhet. För att kunna fortsätta använda den 
kartläggning som framställts   krävs det att den uppdateras kontinuerligt i takt med att företaget 
utvecklas. Många företag är uppdelade i olika avdelningar och genom att framställa flödeskartor 
skapas en integration mellan dem som kan vara till grund för bättre samarbete. En viktig del är 
att få med de detaljer som är avgörande för verksamheten eftersom detta kan innebära att flera 
kartor måste framställas för att skapa förståelse för hela kedjan. (Ljungberg & Larsson, 2001) 
 

3.6 Hållbarhet & Livsmedelshantering 

Det begreppet hållbarhet syftar på i rapporten är tiden från att produkterna packas till sista 
förbrukningsdag. Frysta produkter har i regel längre hållbarhet än kylda, och för studien är det 
även relevant att nämna att förädlade produkter har längre hållbarhet än det övriga kylda 
sortimentet. På Kronfågel har de förädlade produkterna en hållbarhetstid på 31 dagar.  
 
Kvalitet och säkerhet på livsmedel är något som konsumenter uppmärksammar när de handlar 
sina varor. Anledningen till att det är uppmärksammat är risken för mikroorganismer, som inte 
får förekomma under något tillfälle av hållbarhetstiden. Det är de tillverkande företagen som 
har ansvar över detta, vilket ställer krav på att lagarna följs och studier genomförs för att 
säkerställa att säkerheten uppfylls under hållbarhetstiden. En riskfaktor som finns vid 
livsmedelsproduktion är en felaktig värmebehandling som gör att bakterier kan förekomma. 
Enligt Petruzzelli et al. (2018) medför en termisk behandling att smakligheten och 
livsmedelssäkerheten förhöjs. Vidare tar de upp att undersökningar genomförs för att förstå 
organismernas beteende och hur de reagerar när nya processer och produkter framställs. 
Efterfrågan på ätfärdiga livsmedel ökar, vilket medför utmaningar för företagen som tillverkar 
dessa produkter i form av innovation och hög kvalitet. Idag finns det ett brett utbud ätfärdiga 
produkter. Utveckling i form av skyddande förpackningar kan förlänga hållbarhetstiden något, 
men i all typ av livsmedelsproduktion krävs det att vetenskaplig dokumentation framställs som 
syftar till riskbedömning och verifiering av processerna. (Petruzzelli, et al., 2018) 
 
Inom livsmedelsbranschen finns det alltid risker för att bakterier kan få fäste och kan göra att 
konsumenter blir sjuka. På grund av det finns det restriktioner kring listeria som producerande 
företag behöver ta hänsyn till. Listeria monocytogenes är en bakterie som kan finnas i färdiga 
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produkter med lång hållbarhetstid, den orsakar en infektion hos människor. Den kan sprida sig 
genom att den finns i produktionsmiljöer som på exempelvis utrustning. På grund av att 
bakterien dör vid upphettning är det en större risk vid produktion av kött som är ätfärdigt, detta 
på grund av att konsumenten tillagar det råa köttet innan de äter det. (Livsmedelsverket, 2019) 
 
Lutful Kabir (2009) tar upp att produktionen av fågel har ökat, vilket medfört att risken för 
problem i form av sjukdomar också ökar. För att minska påverkan av sjukdomarna framställs 
veterinärmedicinska läkemedel. Risken som finns med behandling mot olika typer av bakterier 
är att de blir resistenta och på grund av det bör inte antibiotika användas i första hand. Genom 
att studera fjäderfänas foder kan sjukdomar minska och forskning inom bioteknik gör skillnad. 
Att skärpa foderproduktionen underlättar arbetet samt djurens mående. (Lutful Kabir, 2009)  
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4. Nulägesbeskrivning 
Kapitlet redogör för Kronfågels organisation samt en beskrivning av vilken befattning de som 
involveras i studien har. Kapitlet innehåller även en beskrivning av verksamheten och hur det 
fungerar med order, produktion, utlastning samt planering & prognostisering.  
 

4.1 Beskrivning av verksamheten 

Kronfågel AB ingår i Scandi Standard som är nordens största producent av kyckling, med 
verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Danmark samt Irland. Kronfågel är marknadsledande 
i Sverige och i företaget ingår även SweHatch som är ett kläckeri som levererar kycklingar till 
uppfödare både i Sverige och utomlands. Kronfågels huvudkontor ligger i Stockholm men 
produktionsanläggningen är belägen i Valla utanför Katrineholm. Där produceras hel och 
styckad kyckling som är fryst, kyld eller förädlad. I sortimentet finns även ekologiska produkter 
som är frysta, kylda eller förädlade. Produktionen av det ekologiska sortimentet och 
charkprodukter, som består av exempelvis korv och köttbullar, sker på annan ort. Vissa delar 
produceras i Danmark i samarbete med företaget Danpo som också ingår i Scandi Standard. De 
produkter som produceras på annan ort köps in av Kronfågel och har samlingsnamnet ”inköpta 
artiklar”. Kronfågel har vunnit priset årets leverantör vid flera tillfällen, senast år 2018, till följd 
av att företaget har som mål att ha en leveranssäkerhet på minst 98%. I den leveranssäkerheten 
är alla kunder och alla produkter inkluderade, vilket gör att en viss variation tillåts. Vid brist 
utformas en prioritetsordning av hur stor andel av de produkter som kan levereras som skickas 
till de olika kunderna beroende på kampanjer och liknande.  
 
Organisationen är uppbyggd enligt figur 6 där VD är ytterst ansvarig för Kronfågel och under 
honom finns ansvariga för varje område. De delar som rör logistik & planering samt försäljning 
och därmed prognoser har förtydligats eftersom det är de delarna studien berör. 
  

 
Figur 6. Organisationsschema över ledningsgrupp inklusive rapporterande chefer. 

Den avdelning som har mest kunskap kring möjliga orsaker till ”gamla varor” är i första hand 
logistik & planering. Därinom finns chefer över huvudplanering, operativ planering samt 
orderkontoret men även en operationsmanager som ansvarar över projektarbeten. I figur 7 
presenteras hur logistik & planeringsavdelningen är uppbyggd, där handledaren för studien är 
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chefen för operativ planering. Hans team består av tre produktionsplanerare samt en 
intransportplanerare och det är dessa personer författaren haft mest kontakt och hjälp av.  
 

 
Figur 7. Organisationsschema över relevanta delar inom logistik & planering 

Kronfågel slaktar 200 000 kycklingar varje dag och av dem styckas ungefär 150 000 till delar 
och resterande paketeras som helfågel. De fåglar som redan är insatta hos uppfödaren måste 
levereras till fabriken efter ungefär 5 veckor. Det gör att om Kronfågel får information om att 
order kommer att sjunka veckan därpå tvingas Kronfågel ändå producera kycklingen. Det är 
aktivitet i fabriken dygnet runt eftersom produktionen producerar tvåskift och lokalerna städas 
på natten. Det gäller även röda dagar, vilket kan skapa problem med personalbrist till följd av 
att många vill vara lediga då. 
 
Vissa delar av kycklingen är svårare att sälja i Sverige, exempelvis kycklingfötter och huvuden. 
De produkterna säljs istället till Asien där fötter är en delikatess och fjädrar och blod säljs till 
företag i Danmark som tillverkar djurfoder. (Kronfågel AB, u.å.) 
 
Efterfrågan på det vita köttet, där kyckling ingår, ökar och forskning har visat att det är ett 
hälsosammare alternativ till rött kött som exempelvis fläskfilé eller nötfärs enligt Kronfågel. 
Denna medvetenhet leder till att allt fler väljer kyckling och det gör att efterfrågan ständigt ökar 
och leder till att produktionen måste anpassa sig efter detta. (Kronfågel AB, u.å.) 
 

4.2 Förädlade produkter 

Studien undersöker Kronfågels förädlade produkter och de består av 10 olika produkter som är 
indelade i två olika produktgrupper. Av dem är det 6 produkter som kallas för minutkyckling 
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och dessa finns i smakerna caesar, bbq, naturell och peppar & paprika som visas i figur 8. Sorten 
naturell finns i två olika förpackningar där den stora förpackningen packas både i backar och i 
kartonger beroende på vilken kund de ska skickas till, det gör att den produkten har två olika 
produktnummer i studien. De andra 4 produkterna är spett och finns i smakerna sweet chili, 
mango & jalapeño, bbq och honey & chipotle. Dessa produkter presenteras i figur 9.  
 

 
Figur 8. Konsumentförpackade förädlingsprodukter, minutkyckling 

 

   
Figur 9. Konsumentförpackade förädlingsprodukter, spett 

De förädlade produkterna utgör ungefär 8% av Kronfågels totala produktion men på grund av 
att det är fler processer som krävs för att ta fram dessa produkter kostar de företaget mycket 
pengar och kräver resurser i form av maskiner, personal och material. Dessa produkter är en 
liten del av Kronfågels totala produktion men på grund av den höga kostnaden samt efterfrågan 
är de viktiga produkter för verksamheten.  
 

4.3 Nuvarande orderprocess av förädlade produkter 

Kronfågels arbete kretsar kring vilken efterfråga som finns från kund och deras största kunder 
är Ica, Coop och Axfood och efterfrågan från dessa styr en stor del av verksamheten. Order 
inkommer till Kronfågel samma dag som varan transporteras till kund. Förädlade produkter har 
en hållbarhet på 31 dagar, vilket gör att kunden kan köpa in och lagra i butik alternativt i 
centrallager. Detta kan skapa svängningar i efterfrågan som gör att det är svårt att förutse hur 
mycket kunden kommer att beställa. Orderflödet för de inköpta produkterna är annorlunda 
eftersom det är en ledtid på tre dagar som beror på att produkterna ska hinna fraktas från 
Kronfågels leverantör till Valla för att sedan paketeras om och transporteras vidare till kund.   
 

4.4 Nuvarande sätt att producera förädlade produkter 

När kycklingen inkommer till produktionen vägs den och de kycklingar som väger mindre 
paketeras som helfågel och de större djuren styckas. Slaktbiprodukter plockas bort innan 
kycklingen transporteras in i produktionslokalen. De hela kycklingarna delas upp beroende på 
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viktspann, då det är olika produktnummer på olika vikter. De större djuren transporteras runt i 
produktionen och styckas till de olika delarna som finns i sortimentet, till exempel bröstfilé 
eller vingar. När sorteringen av delarna är klar lagerhålls de i ett råvarulager tills dagen därpå 
då produkterna smaksätts och skivas. För att smaken ska sätta sig lagras produkterna över natten 
och dagen därpå steks kycklingen och/eller sätts på spett beroende på produkt. När produkterna 
transporterats genom stek-maskinen kommer de till ett rum som är isolerat för att undvika 
bakterier, som exempelvis listeria, som kan finnas i livsmedel. De förekommer främst i 
ätfärdiga produkter. I det rummet paketeras produkterna i konsumentförpackningar och läggs 
sedan i backar där även prover för listeria tas som skickas iväg för granskning. Listeriaprovet 
gör att produkterna är spärrade för försäljning dagen efter de paketerats. Kronfågel får tillbaka 
provet klockan 10 två dagar efter paketering och om provet visar att produkterna inte innehåller 
listeria kan de börja skicka produkterna till kund. Flödet för produkterna illustreras i figur 2 
som finns i problemformuleringen i kapitel 1.1. I backarna ryms olika antal konsumentpaket 
beroende på konsumentpaketens storlek. Det är antalet backar som beräkningarna i studien är 
baserade på och det är också den enhet som kunden beställer i. Det går alltså inte att beställa 
fem konsumentpaket om det ryms fyra i varje back, då avrundas det till fyra eller åtta 
konsumentpaket. Backarna staplas på en pall och plastas in för att undvika att pallen rasar vid 
förflyttning inom fabriken eller under transporten till kund.  
 

4.5 Nuvarande orderplock av förädlade produkter från utlastningen 

När en pall är full med backar förflyttas den till utlastningen, som används som färdigvarulager 
på Kronfågel. Där klistras en etikett på pallen med datum och produktnummer. Därefter 
lagerhålls pallen i ställage sorterat på produktnummer. Order plockas med hjälp av truck och 
handdatorer och i datorerna står det hur mycket kunden beställt av varje produkt. Genom att 
skanna streckkoden på pallen registreras det i systemet att personalen plockat från den batchen, 
vilket gör att det går att se vilket produktionsdatum kunden fått levererat. Det syns dock inte i 
handdatorerna hur mycket som finns på lager, varken total volym eller volymen på varje batch. 
Eftersom det kommer in nya produkter till lagret innan det tidigare datumet tagit slut krävs det 
att personalen som plockar order kontrollerar vilket datum som är äldst då det ska plockas först. 
På grund av platsbrist på lagret är det inte uppdelat på datum utan varje produkt har en plats där 
alla datum placeras. Detta gör att personalen ibland plockar senare datum än det tidigaste som 
finns på lager, vilket leder till plockfel då FIFO ska användas på Kronfågel. Varje natt 
genomförs en inventering av färdigvarulagret av aktuella och ”gamla varor” för att säkerställa 
att antalet som finns i systemet stämmer överens med det som finns fysiskt. I samband med 
inventeringen förflyttas de produkter som inte får säljas till ordinarie pris, och då blir ”gamla 
varor”, till ett annat ställe på lagret. Personalen flyttar även de ”gamla varorna” i systemet till 
ett annat lagerställe för att det inte ska finnas någon risk att det skickas till kund, eller att 
planeringen tror att det finns på lager av aktuella produkter. Personalen som inventerar skannar 
etiketterna på det som fysiskt finns i lager och för sedan över det manuellt till en fil, för att 
planerarna ska kunna få med sig den historiska lagervolymen vid planering av framtida 
produktion. I samband med inventeringen registreras de varor som inte får säljas dagen därpå. 
Orderkontoret har också tillgång till den här filen för att veta vad som kan säljas till kund till 
reducerat pris vilket beskrivs ytterligare i kapitel 4.5. 
 

4.6 Hantering av ”gamla varor” 

När produkterna registrerats som ”gamla varor” kan de säljas till rabatterade priser till olika 
kunder. Orderkontoret försöker sälja produkterna till så höga priser som möjligt men beroende 
på hur stor volym kunden köper och hur många dagar det är kvar till sista förbrukningsdatum, 
påverkar det priset kunden är villig att betala. De förädlade produkterna är dyrast att framställa 
och Kronfågel får i de flesta fall betalt för ungefär hälften av vad det kostar att ta fram produkten 
när de säljer ”gamla varor”. Personalen på orderkontoret ringer runt till kunder för att försöka 
sälja produkterna, de försöker sälja så stora volymer som möjligt för att spara tid både på 
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orderkontoret men även för personalen som plockar ihop order vid utlastningen. Om 
produkterna inte kan säljas till kund får personalen möjlighet att köpa produkterna, vilket ger 
mindre betalt än vid försäljning till kund. För att personalen ska få möjlighet att köpa, krävs det 
viss administrativ tid för att koordinera försäljningen, som till exempel att sätta upp lappar där 
personalen får skriva i hur mycket de vill ha av varje produkt. Detta sammanställs sedan för att 
kunna lägga in i ordersystemet och skicka ut fakturor alternativt dra av från lönen. Om 
produkterna inte går att sälja till kund eller till personalen kasseras de och en hanteringskostnad 
uppstår för personalen vid utlastningen, som måste transportera bort produkterna.  
 

4.7 Nuvarande prognostisering & planering 

Planeringsprocessen illustreras i figur 10 och börjar med att det kontinuerligt genomförs en 
affärsplan 5 år framåt i tiden. Den bygger på hur stor efterfrågan förväntas vara framåt gällande 
trender och marknadens utveckling. Planen blir början på den planeringsprocess som pågår hela 
vägen fram till att varan levereras till kund. Kronfågel genomför även en långsiktig planering 
som gäller 15 månader framåt i tiden. Anledningen till att den behöver sträcka sig långt framåt 
är att de som planerar för kycklingarnas far- och morföräldrar ska få fram tillräckligt med 
föräldradjur för den produktionsvolym som efterfrågas. På grund av ständiga förändringar 
uppdateras huvudplanen var tredje månad. I nästa steg genomförs en kvartalsplan som avgör 
vilka djur som ska sättas in och därmed vilken volym som kommer att produceras i fabriken. 
Detta kan inte ändras för den planerade 12-veckorsperioden. Systemet som används för att 
genomföra de prognoserna är Optimity som tar fram behovet utifrån huvudplanen. I 
kvartalsplanen planeras även för tänkta lanseringar av nya produkter i sortimentet. Veckoplanen 
genomförs varje fredag och där är fokus på nästkommande vecka, men till viss del även 
framtida veckor om det är något speciellt såsom röda dagar eller liknande. Från systemet 
Qlikview hämtas underlag från kvartalsplanen över vad som bör produceras, utifrån det 
undersöks vilken kapacitet som finns tillgänglig och om det finns några aktiviteter i form av 
kampanjer. Här tas även hänsyn till de inkommande djurens förväntade storlek och antal. 
Slutligen är det den dagliga planeringen som genomförs av personalen på planeringen och den 
planen presenteras på ett möte med ansvarig personal. Mötet hålls två gånger varje dag, på 
morgonen och på eftermiddagen, och tar upp om det är någonting som gör att produktionen inte 
kan producera som vanligt veckan därpå eller övriga faktorer som avviker från det normala. 
Dessa möten är av informativ karaktär och handlar om att planerarna presenterar sin plan samt 
att produktionen berättar om det finns några problem eller oklarheter.  
 

 
Figur 10. Processbeskrivning över planeringen. 

På grund av att kundorderpunkten är placerad efter att produktionen måste påbörjas krävs det 
att prognoser framställs. I samband med kvartalsplanen framställs prognoser av säljarna där de 
har ansvar för sin egen handelskedja, dvs den kundgrupp säljaren är ansvarig för. Säljaren 
sköter kontakten med sina kunder gällande priser, kampanjer och uppskattade ordervolymer.  
Prognosen som framställs i kvartalsplanen är baserad på den huvudplan som finns, tänkta 
kampanjer men även på historik kring vad som beställts tidigare under samma period. 
Prognosen påverkas även av säljarens erfarenhet och känsla kring förväntat behov. Prognoserna 
framställs på veckonivå eftersom det sker långt innan produktionen ska genomföras. Det skapar 
möjlighet för personalen på planeringen att anpassa prognosen efter ordersvängningarna de 
senaste dagarna när prognoserna bryts ned på daglignivå. Vid kampanjer ökar ordervolymerna 
och detta börjar märkas av ungefär en vecka innan kampanjen startar i butikerna, till följd av 
att kunden vill hinna få produkterna levererade innan kampanjens startdatum. Det är viktigt att 
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inkludera kampanjer i prognoserna. Det är systemet Qlikview som används vid prognostisering 
på veckonivå och i dagsläget finns det inte någon funktion som väger in parametrar som till 
exempel helger, väder eller lanserade nyheter. På grund av bristen på systemstöd krävs mycket 
manuellt arbete och eftersom prognoserna läggs långt fram i tiden är det i dagsläget inte möjligt 
att få med de parametrarna manuellt heller. Det som tas hänsyn till när prognoserna framställs 
är historik samt inplanerade kampanjvolymer. Dock fastställs butikspriset på kampanjen i ett 
senare skede, vilket gör att de estimerade ordervolymerna kan förändras beroende på 
butikspriset. 
 
Ungefär 1–4 veckor innan produktion framställs prognoser på daglig nivå. Personalen på 
planeringen hämtar då veckoprognoserna som säljarna framställt från Qlikview för att sedan 
bryta ner prognosen till dagsnivå med hjälp av fördelningsnycklar. Fördelningsnycklarna är en 
procentsats som är produktspecifik som visar hur mycket som prognostiseras varje dag. Med 
hjälp av Excel används säljarnas prognos, historik på dagsnivå samt egen erfarenhet för att 
prognostisera förväntad efterfråga varje dag. Utifrån prognosvolymen på dagsnivå planeras hur 
mycket som ska produceras vid varje tillfälle. Förädlade produkter har en lång hållbarhet i 
förhållande till övriga färska produkter och på grund av kapacitetsbrist produceras inte alla 
produkter varje dag. Varje produkt produceras ungefär två gånger i veckan, vilket innebär att 
den producerade volymen ska räcka tills provsvaret återkommit på nästa batch och visat att det 
inte innehöll listeria. För att säkerställa att den producerade volymen räcker till läggs den 
prognostiserade ordervolymen ihop för tre dagar framåt. Det gör att det finns en dag som 
säkerhet ifall ordervolymen går upp oväntat mycket. Den planerade produktionsvolymen kan 
redigeras beroende på vad som sker i den dagliga verksamheten, till exempel om ordervolymen 
ökar kraftigt så att lagervolymen sjunker och produktionsvolymen behöver höjas. Detta kan ske 
fram till att produktionen startar med smaksättning och beskäring men då krävs det att 
planeringen tar hänsyn till arbetade timmar för att ta hänsyn till övertid för personalen. 
 

4.8 Analys av nulägesbeskrivning 

I det arbetssätt Kronfågel använder idag finns det en del faktorer som försvårar arbetet med 
effektiva flöden och kort ledtid som Gyulaia et al. (2016) belyser som en viktig del inom logistik 
& planering. På grund av att kundorderpunkten ligger efter att produktionen har påbörjats 
tvingas all produktion ske mot prognos, det gör att prognosfel leder till över-/underproduktion 
som kostar företaget mycket pengar. Problemet är att det är svårt att förhandla med kund kring 
detta då en förlängd ledtid är negativt ur deras synvinkel, vilket även Oskarsson et al. (2013) 
tar upp som ett allmänt problem för producerande företag. Det positiva med att tidigarelägga 
kundorderpunkten vore att volymen som inte kan levereras till kunden med största sannolikhet 
skulle minska, vilket i sin tur leder till färre tomma hyllor i butikerna.  
 
Enligt avtal med kund får Kronfågel endast leverera produkterna i sex dagar från och med att 
provsvaren återkommit och visat att batchen inte innehöll listeria, vilket innebär att även om 
det är lång hållbarhet på produkterna vill kunden ha produkterna tidigt. Det gör att även om 
produkterna har lång hållbarhet kvar och skulle hinna transporteras till butikerna och säljas i 
god tid innan sista förbrukningsdatum, får de inte levereras till kunderna till ordinarie pris. Detta 
trots att det innebär att kunden inte får hela sin order levererad.  Säljarna har pågående 
diskussioner kring denna problematik med motiveringen att det kan vara bättre att ha lite kortare 
tid till sista förbrukningsdatum än att inte få full leverans. Vid framställning av prognoser finns 
inte något avancerat systemstöd i dagens läge, vilket gör att trenderna inte fångas upp i den 
utsträckning som eventuellt skulle önskas. Oskarsson et al. (2013) uppmärksammar att oavsett 
hur bra en prognos är kommer den alltid att innehålla fel som inte gick att motverka. För att 
kunna skapa så bra prognoser som möjligt är det lämpligt att ta med orsakssamband, 
expertkunskap samt historik. På grund av saknat systemstöd är det i dagsläget svårt för 
Kronfågel att ta hänsyn till orsakssamband i form av trender och väder. I samband med de 
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saknade systemstöden sker mycket arbete manuellt, vilket förekommer i flera delar av 
verksamheten. Vid mycket manuella processteg ökar risken för misstag och Ollikainen & Varis 
(2006) belyser vikten av att identifiera och fokusera på att motverka att dessa typer av misstag 
uppstår. En metod är att digitalisera verksamheten då maskiner inte har den mänskliga 
svagheten, vilket även Ollikainen & Varis (2006) nämner.   
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5. Resultat 
I kapitel 5 redovisas resultaten av datainsamlingen, en sammanställning har genomförts för att 
kunna redovisa de delar som kopplar till syfte och frågeställningar.  
 

5.1 Beskrivning av processer 

Inom Kronfågel finns flera olika processer och för att resultatet ska vara tydligt att förstå 
förklaras de olika processerna. Prognoser framställs i två olika former som är långsiktigt på 
veckonivå av säljarna, vilket sedan personalen på planeringen använder för att framställa 
dagsprognoser på kort sikt. Utifrån de dagliga prognoserna planeras hur mycket som behöver 
produceras för att kunna tillgodose den estimerade efterfrågan tre dagar framåt. Produktionen 
ska producera enligt den planerade volymen men av olika anledningar produceras det ibland 
mer eller mindre, vilket då registreras som den faktiska produktionen. Slutligen lagras det som 
producerats vid utlastningen och plockas sedan till kundorder, vilket ska ske enligt FIFO-
metoden. Vidare i studien presenteras produkterna med produktnummer för att skapa enkelhet 
och det är den kommunikationen Kronfågel använder sig av.  
 

5.2 Prognos vs order  

För att få en uppfattning av hur mycket prognosfel som uppstår sammanställdes skillnaden 
mellan prognos och order för veckorna 1-14 2019. I tabell 3 redovisas en sammanställning i 
antal backar av det säljarna har prognostiserat, ordervolymen och till sist differensen där 
emellan. De produkter som redovisas är de som ingår i det förädlade sortimentet på Kronfågel. 
Differensen visar hur mycket ordervolymen har ökat eller minskat i förhållande till den prognos 
säljarna framställt. Som tabellen visar skiljer det sig mycket mellan olika produkter och de fyra 
sista produkterna i tabellen är de som i regel är svårast att prognostisera enligt den intervju som 
genomförts med säljaren.  
 
Tabell 3. Sammanställning av prognos från säljare för vecka 1-14 2019 

TOTALT Veckoprognos 
(backar) 

  

Produkt Prognos 
(sälj) 

Order Differens 
(%) 

Differens 
(backar) 

4050 24 096 25 693 7% 1 597 
4051 20 393 21 124 4% 731 
4052 28 414 30 979 9% 2 565 
4056 13 269 11 613 -12% -1 656 
4072 5 736 5 237 -9% -499 
4151 5 556 5 660 2% 104 
4431 10 115 7 795 -23% -2 320 
4432 3 612 2 148 -41% -1 464 
4434 6 908 5 648 -18% -1 260 
4437 3 607 3 735 4% 128 

 
I tabell 4 redovisas skillnaden mellan prognos och order för den prognos som personalen på 
planeringsavdelningen genomfört. Skillnaden mellan säljarnas prognos och personalen på 
planeringens prognos illustreras i tabell 5. Tabellen visar att planeringens prognos ligger lägre 
än säljarnas på grund av att de fokuserar på fabrikens effektivitet medan säljarna vill kunna 
skicka full volym vid varje leverans. Säljarna anser att det är bättre att få produkter över medan 
planerarna anser att det är bättre att inte kunna leverera om prognoserna inte stämmer. Enligt 
intervjuer med säljare och produktionsplanerare är detta en intressekonflikt inom Kronfågel. 
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Tabell 4. Sammanställning av prognos från planerare för vecka 1-14 2019 

TOTALT Dagsprognos 
(backar) 

  

Produkt Prognos 
(plan) 

Order Differens 
(%) 

Differens 
(backar) 

4050 22 241 25 693 16% 3 452 
4051 18 701 21 124 13% 2 423 
4052 27 095 30 979 14% 3 884 
4056 10 609  11 613 9% 1 004 
4072 5 174 5 237 1% 63 
4151 4 891 5 660 16% 769 
4431 8 501 7 795 -8% -706 
4432 2 650 2 148 -19% -502 
4434 5 723 5 648 -1% -75 
4437 3 048 3 735 23% 687 

 
Tabell 5. Skillnaden mellan säljarprognos och planeringsprognos för vecka 1-14 2019 

Skillnad sälj & Planering 
(backar) 

   

Produkt Prognos (sälj) Prognos 
(Plan) 

Differens 
(%) 

Differens 
(backar) 

4050 24 096 22 241 -8% -1 855 
4051 20 393 18 701 -8% -1 692 
4052 28 414 27 095 -5% -1 319 
4056 13 269 10 609 -20% -2 660 
4072 5 736 5 174 -10% -562 
4151 5 556 4 891 -12% -665 
4431 10 115 8 501 -16% -1 614 
4432 3 612 2 650 -27% -962 
4434 6 908 5 723 -17% -1 185 
4437 3 607 3 048 -16% -559 

 
För att förtydliga problematiken med att bryta ned veckoprognosen till dagsprognos redovisas 
veckoprognosen för produkt 4051 i tabell 6. Orsaken till att produkt 4051 valdes är för att den 
tydligt visar stora skillnader mellan olika veckor. Övriga produkter har samma problematik i 
olika utsträckning, det vill säga att det skiljer sig mycket från dag till dag och vecka till vecka.  
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Tabell 6. Prognos- och ordervolym för produkt 4051 

Vecka Prognos (sälj, 
backar) 

Order 
(backar) 

Differens 
(%) 

Differens 
(backar) 

1 1 026 1 137 11% 111 
2 1 840 1 451 -21% -389 
3 1 394 1 404 1% 10 
4 1 394 1 973 42% 579 
5 1 394 1 537 10% 143 
6 1 506 1 355 -10% -151 
7 1 506 1 339 -11% -167 
8 1 506 1 484 -1% -22 
9 1 663 1 601 -4% -62 

10 1 078 1 629 51% 551 
11 1 503 1 390 -7% -113 
12 1 553 1 466 -6% -87 
13 1 478 1 588 7% 111 
14 1 553 1 770 14% 217 

 
I tabell 7 finns en sammanställning av produkt 4051 över samma period men där ett exempel 
från onsdagen varje vecka är presenterad samt att prognosen är den dagliga som är framställd 
av planeraren. Tabellen syftar till att visa hur samma produkt kan skilja sig mellan två olika 
veckor trots att det är samma veckodag. Till exempel gick order upp med 30% mot prognos 
vecka 8 men i vecka 9 gick order ner med 37% mot prognos, vilket troligtvis kan förklaras med 
att planeraren valde att dra upp prognosen på grund av brister under veckorna innan. En viktig 
faktor att ta upp är att studien visat att veckoprognoserna stämmer, vilket tabell 6 illustrerar där 
differensen är omkring 10% de flesta veckorna. Efterfrågan på dagsnivå varierar från dag till 
dag, vilket enligt intervju med planerare skulle kunna bero på att kunden kan lagerhålla 
produkten några dagar.  
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Tabell 7. Prognos- och ordervolym för produkt 4051 (onsdag) 

Vecka 
(onsdag) 

Prognos 
(plan, 

backar) 

Order 
(backar) 

Differens 
(%) 

Differens 
(backar) 

1 242 258 7% 16 
2 236 294 25% 58 
3 255 355 39% 100 
4 358 344 -4% -14 
5 358 314 -12% -44 
6 210 259 23% 49 
7 210 298 42% 88 
8 210 272 30% 62 
9 315 197 -37% -118 

10 328 197 -40% -131 
11 245 227 -7% -18 
12 216 201 -7% -15 
13 233 326 40% 93 
14 266 344 29% 78 

 

5.3 Planerad produktion vs faktisk produktion 

För att undersöka om produktionen producerar det som har planerats, och inte för mycket/lite 
genomfördes en sammanställning över skillnaden mellan planerad produktion och faktisk 
produktion. Likt tidigare tabeller är även tabell 8 baserad på vecka 1-14 2019 och beräkningarna 
redovisas i antalet backar. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan planerad och faktisk 
produktion. Orsakerna till att de producerat för lite kan bero på maskinhaveri, personalbrist 
eller liknande. Orsakerna till att de producerat för mycket är enligt intervju med processledaren 
att de har fått för mycket råvara från tidigare steg i produktionsprocessen, där kycklingen tärnas 
eller skivas. När produkterna kommer till processen där de smaksätts, spettas samt tillagas 
producerar de den totala volymen som har tärnats/skivats, vilket gör att de inte kan påverka 
över-/underproduktion. Dock finns det 3% avvikelse vid tillagningen av produkterna som beror 
på olika faktorer i processen. Det kan vara att broskdelar på kycklingen plockas bort som gör 
att vikten på de färdiga produkterna minskas eller att temperaturen i ugnen tar bort vätska, vilket 
resulterar i att vikten minskar. Det finns också en viss felmarginal på vågarna som för att vikten 
kan skilja sig från tidigare processer. Dessa faktorer gör att det inte kan bli exakt antal backar 
som planerat för och där har Kronfågel en acceptans i att det kan skilja några backar.  
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Tabell 8. Sammanställning mellan planerad och faktisk produktion 

Produkt Planerad 
produktion 
(backar) 

Faktisk 
produktion 
(backar) 

Differens 
(%) 

Differens 
(backar) 

4050 23 856 23 783 0% -73 
4051 20 678 19 728 -5% -950 
4052 28 838 27 544 -4% -1 294 
4056 10 936 10 464 -4% -472 
4072 5 352 6 185 16% 833 
4151 4 950 4 951 0% 1 
4431 8 121 8 972 10% 851 
4432 2 996 3 323 11% 327 
4434 5 384 5 856 9% 472 
4437 2 992 3 611 21% 619 

 

5.4 ”Gamla varor” & brist  

För att få en bild av vilka artiklar Kronfågel har störst problem med redovisas en 
sammanställning i tabell 9. Andelen ”gamla varor” av den producerade volymen presenteras 
samt andelen brist av den totala ordervolymen för veckorna 1-14 2019. Det skiljer en viss del 
mellan produkterna när det gäller hur mycket som blir ”gamla varor” och hur mycket som inte 
kan levereras. Den produkt som sticker ut mest av de ”gamla varorna” är produkt 4432 där 27% 
av det som produceras registreras som gammalt. Orsaken till det är att det är en produkt som 
det inte är så stor efterfrågan på, vilket gör att det är svårt att planera och producera de låga 
volymerna som krävs. Det är svårt att producera låga volymer på grund av att Kronfågel 
behöver ta hänsyn till ställtider och maskinkapacitet. Av produkter där Kronfågel inte kan 
leverera full volym är det produkterna 4050 och 4051 som det är störst problem med. På grund 
av studiens avgränsning gällande att inte studera orsaken till brist i leveranser undersöks inte 
detta vidare.   
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Tabell 9. Sammanställning av "gamla varor" & brist 

Produkt Brist 
(backar) 

Gamla 
varor 
(backar) 

Order 
(backar) 

Prod. 
(backar) 

Andel gamla 
av 
producerat 

Andel brist 
av order 

4050 2 964 1 006 25 693 23 783 4% 12% 
4051 907 98 24 372 19 728 0% 4% 
4052 2 533 48 22 711 27 544 0% 11% 
4056 1 217 317 22 238 10 464 3% 5% 
4072 122 394 21 166 6 185 6% 1% 
4151 572 116 20 871 4 951 2% 3% 
4431 368 519 21 387 8 972 6% 2% 
4432 87 909 21 372 3 323 27% 0% 
4434 454 121 21 050 5 856 2% 2% 
4437 687 127 20 502 3 611 4% 3% 

 
För att kunna hitta ett samband mellan ”gamla varor” och brist framställdes linjediagram för att 
se hur brist och ”gamla varor” påverkar varandra. Figur 11 redovisar de ”gamla varorna” och 
figur 12 redovisar bristen för veckorna 1–16. För att undersöka aktuella veckor utökades studien 
i denna del till att även inkludera vecka 15 och 16. Det tydligaste sambandet som hittas mellan 
dessa två diagram är att det var mycket brist och få ”gamla varor” under veckorna 13, 14 och 
15, vilket gjorde att Kronfågel ökade sin produktion vecka 16 och det resulterade i att andelen 
”gamla varor” ökade kraftigt på samtliga produkter. Resultatet av det var att de sänkte 
produktionsvolymerna kraftigt, vilket eventuellt kan generera ytterligare veckor med brist i 
veckor som ej täcks av studien. Det gör att svängningarna i produktionen är större än 
svängningarna i efterfrågan, vilket är ett problem i dagsläget. 
 

 
Figur 11. Sammanställning av "gamla varor" på förädlingen 
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Figur 12. Sammanställning av brister på förädlingen 

 

5.5 Felplock 

En tänkbar orsak till att det uppstår ”gamla varor” är att personalen vid utlastningen plockar 
senare datum än det äldsta som finns i lager. Detta gör att de äldre produkterna inte hinner 
levereras ut innan de registreras som ”gamla varor”. Detta fel skulle även kunna innebära att 
brist uppstår då volymen i den senare batchen inte räcker så långt som det var tänkt vid 
planering. Det gula fältet i figur 13 symboliserar de datum Kronfågel får leverera produkterna 
till kund. För att undersöka om detta är ett problem på Kronfågel genomfördes inledningsvis 
observationer. Där kunde det konstateras att lagret är rörigt och trångt, vilket medför att 
produkter placeras i gångarna framför ställagen. Detta medför en risk för att de äldre datumen 
hamnar bakom senare, så att de äldre inte syns när personalen ska plocka order. Vidare 
genomfördes en spårning av vilka produkter som plockats vilka dagar med fokus på de datum 
där det uppstått ”gamla varor”. I figur 13 presenteras ett exempel på ordervolymen av produkt 
4052 ett visst datum samt vilken volym av vilka batcher som är plockad till den. Här syns det 
att personalen har plockat av batch 2019-03-14 innan batch 2019-03-12 var slut, det vill säga 
felplock. Resultatet av detta var att 48 backar ”gamla varor” registrerades natten till 20 mars, 
vilket också är orsaken till att ett exempel från denna produkt presenteras.  
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Figur 13. Exempel på felplock av produkt 4052 

Felplock har identifierats på flera produkter där det antingen genererat ”gamla varor” alternativt 
ingen konsekvens. Det som bör nämnas i samband med detta är att det som syns här är det som 
skannats in som att det är plockat, vilket inte alltid stämmer överens med det som plockats 
fysiskt. Av det totala antalet backar som registrerats som ”gamla varor” under perioden vecka 
1–14 är det ca 11% som kan kopplas till felplock. Det är främst de produkter som Kronfågel 
producerar störst volymer av som felplock förekommer, vilket beror på att det är trångt vid 
utlastningen och svårare att kontrollera att rätt datum plockas.  
 

5.6 Osäker efterfrågan 

En av orsakerna till ”gamla varor” är den osäkra efterfrågan som gör att det är svårt att förutse 
hur mycket som behöver produceras för att tillgodose behovet. För att undersöka efterfrågan 
sammanställdes diagram över de tre största kunderna samt en summering av övriga kunder i 
syfte att kunna använda som argumentationsunderlag mot kund för att förklara Kronfågels 
problematik kring ”gamla varor” och brist. Syftet var även att få en uppfattning för om 
problemet är internt eller externt. Sammanställningen genomfördes för vecka 14, 15 och 16 där 
en parameter som bör tas hänsyn till är påskhelgen som kan påverka ordervolymen i just dessa 
veckor. I figur 14 presenteras ett exempel på efterfrågan hos kunderna av produkt 4050, vilket 
visar att order från ICA svänger från dag till dag medan de andra kunderna beställer mer jämnt. 
Då ICA är Kronfågels största kund påverkar deras order den totala ordervolymen mycket och 
kräver att planeringen anpassar prognosen efter dessa svängningar. Figuren visar också att 
planeringens prognos är högre än säljarnas vilket kan förklaras med att information som 
framkommit senare gjort att planeraren kunnat förutse efterfrågan på kort sikt och då kunnat 
höja prognosen för att det skulle stämma bättre med förväntad ordervolym. 
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Figur 14. Efterfrågediagram för produkt 4050 

För att följa upp resultatet att 27% av det som produceras av produkt 4432 registreras som 
”gamla varor” redovisas ett liknande diagram som i figur 14 även av produkt 4432. Resultatet 
av sammanställningen redovisas i figur 15 och även där gäller det vecka 14, 15 och 16 där 
prognoskurvorna ligger både högre och lägre än orderkurvorna. Prognosen som säljarna 
framställer är den gröna kurvan som ligger något högt i jämförelse med total ordervolym men 
planeringens prognoser ligger ännu högre, vilket kan vara orsaken till ”gamla varor” under 
denna period. Orsaken till att planeringens prognos ligger högt kan bero på att de höjt 
prognosvolymen med 20% på grund av bristen under vecka 13–15.  
 

 
Figur 15. Efterfrågediagram för produkt 4432 
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5.7 Sammanställningar & jämförelser 

För att illustrera vilken volym en produkt har genom de olika processtegen presenteras ett 
exempel på produkt 4437 i figur 16. Figuren visar prognosvolymen från säljarna, 
prognosvolymen från planeraren, den verkliga ordervolymen samt den volym som sedan 
levererades till kund. Figuren presenterar även den planerade produktionsvolymen och den 
faktiska produktionsvolymen. Syftet med detta diagram var att visa den skillnad som uppstår 
mellan de olika stegen som gör att det blir brist eller ”gamla varor”. Här syns det att prognosen 
som framställs av säljarna ligger högre än order, samt att prognosen från planeringen är lägre 
än order de flesta dagarna. Utifrån figuren kan också utläsas att det som produceras inte alltid 
stämmer överens med det som var planerat, vilket belystes i kapitel 5.2. De dagar produktionen 
producerar mer än planerat finns det risk att ”gamla varor” registreras. Som nämndes tidigare 
registrerades brister under vecka 14 och 15, vilket också visas i figur 16, där den gröna linjen 
är lägre än den ljusblå, vilket innebär att den levererade volymen är lägre än ordervolymen.  
 

 
Figur 16. Volymer av produkt 4437 genom olika processer 

Resultatet som presenterats visar att det finns felaktigheter och svårigheter både internt och 
externt för Kronfågel som bidrar till ”gamla varor”. De interna problemen som finns är, de 
manuella processerna som gör att mänskliga misstag lättare uppstår, överproduktion i form av 
att produktionen producerar mer än planeringen har bestämt samt felplock vid utlastningen. De 
externa svårigheter som identifierats är den osäkra kundefterfrågan, vilket gör det svårt att 
framställa prognoser för produkterna när ordervolymerna pendlar kraftigt från dag till dag. 
Eftersom förädlade produkter endast produceras mot prognos finns stor risk för ”gamla varor”. 
En aspekt som inte visas i dessa tabeller och figurer är att säljarna kan be planeraren att höja 
sin prognos med en viss procent under en begränsad period när de tror att produkterna kommer 
att sälja mer än vanligt. Sådana höjningar som kopplas till väder eller övriga externa faktorer 
behandlas som tillfälliga kampanjer som säljarna inte har hunnit få med i sina prognoser, och 
därför läggs det på som en procentsats. På grund av avancerade beräkningar i Excel undviker 
planeraren att ändra i formler som beräknar förväntad efterfråga, vilket gör att det är enklare 
med en procentsats. Exempelvis höjdes prognosen med 20% under vecka 16 på grund av att 
ordervolymen förväntades öka, på grund av att volymen inte ökade resulterade det i väldigt 
mycket gamla varor. Det här förklarar att planerarens prognos ligger högre än säljarens i 
exemplet med produkt 4437 under vecka 16. Ett annat problem som upptäckts är att säljarnas 
prognoser ändras i efterhand, vilket gör att när undersökningar genomförts historiskt kan det se 
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ut som att prognosvolymen stämmer bättre överens med ordervolymen än vad de gjorde när 
produkterna producerades. Detta problem har lyfts upp och säljarna undersöker varför värdena 
ändras i efterhand, det besked som författaren fått är att det kan vara ett systemfel som innebär 
att Qlikview ändrar värdena automatiskt när order kommer in.  
 
Slutligen genomfördes en studie kring orsaken till att specifika batcher, under perioden vecka 
1-14 2019, inte tagit slut. Syftet var att undersöka hur stor del som kunde kopplas till prognosfel, 
överproduktion eller felplock. Genom att använda de sammanställda filerna kring felplock och 
när faktisk produktion var större än planerad produktion undersöktes om orsaken kunde kopplas 
dit. När det inte fanns någon koppling till dessa faktorer undersöktes prognosfel, men då detta 
kan påverkas långt tillbaka i tiden var det i vissa fall svårt att hitta konkreta bevis på att orsaken 
kunde kopplas dit. Trots att det inte fanns konkreta bevis på att orsaken var prognosfel 
kategoriserades batchen under det ändå vid de tillfällen när det inte var plockfel eller 
överproduktion. Vissa batcher kunde kopplas till två orsaker och eftersom båda orsakerna kan 
ha påverkat att det blev ”gamla varor” antecknades båda orsakerna, likt exemplet i figur 17 där 
orsakerna till ”gamla varor” för produkt 4434 presenteras.  
 

 
Figur 17. Orsaker till "gamla varor" för produkt 4434 

För att undersöka hur stor del varje kategori är till det stora problemet sammanställdes antalet 
backar där orsaken var prognosfel, överproduktion och felplock. För dem batcher som kunde 
kopplas till två orsaker räknades de backarna med i båda sammanställningarna. Exempelvis för 
både kategorin överproduktion och prognosfel i figur 17. Detta gör att resultatet blir med än 
100% sammanslaget. Anledningen till att sammanställningen genomfördes på detta sätt var att 
det inte skulle vara någon batch som inte räknades med som eventuellt kunde vara viktig i det 
stora sammanhanget, till exempel med ett stort antal backar. Resultatet blev att andelen felplock 
var ungefär 11 %, vidare genererade överproduktion ungefär 10% och prognosfel 87%. Detta 
visar att prognosfel är den stora orsaken utan tvivel och till följd av det är det prognosfelen 
Kronfågel bör fokusera mest på.  
 
  

Datum Antal (backar) Orsak

2019-01-01 8 Felplock

2019-01-14 4 Prognosfel/Överproduktion

2019-02-04 39 Prognosfel

2019-02-08 24 Prognosfel

2019-02-11 31 Prognosfel

2019-02-18 15 Prognosfel
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6. Förändringsförslag 
Utifrån de resultat som presenterats i kapitel 5 har olika typer av förändringsförslag framställts. 
Förslagen presenteras utifrån om de är förändringar som kan genomföras på kort eller lång sikt 
beroende på tidsåtgång och kostnad.  
 

6.1 Kort sikt 

För att kunna utnyttja den kompetens som finns inom företaget är det viktigt med 
kommunikation. I ett stort företag som Kronfågel finns det risk för att varje person arbetar med 
det som den personen är bäst på och man är övertygad om att ens eget sätt är det som är optimalt. 
För att kunna lära av varandra samt att uppnå det bästa totala resultatet krävs det 
kommunikation mellan avdelningar, personer och företag. I Kronfågels fall är uppfattningen att 
en ökad kommunikation mellan säljare och planerare skulle öka förståelsen för varandras 
arbetsuppgifter och på så sätt skapas säkrare prognoser. Detta baseras på intervjuer som är 
genomförda med säljare samt planeringsavdelningen.  
 
Utifrån de observationer som genomförts konstaterades att det är rörigt på lagret, framförallt då 
det blir mycket artiklar. Det gör att det är svårare för personalen att plocka rätt datum, vilket 
medför att risken ökar för att produkter registreras som ”gamla varor”. För att åtgärda problemet 
behöver lagret ”städas” i form av att de produkter som ska ha mycket plats faktiskt får det samt 
att produkter som ska kasseras tas bort i tid för att personalen ska kunna placera annat där som 
är aktuellt. För att veta vilka produkter som ska ha vilken plats behöver en analys genomföras 
där produkternas högsta lagernivå samt genomsnittslager beräknas. Detta för att veta hur 
mycket plats den behöver för att det ska vara genomförbart att plocka rätt. FIFO är viktigt för 
alla lager men är ännu viktigare vid lagring av livsmedel med kort hållbarhet.  
 
En av de förädlade produkterna är 4432 som är den produkt som det produceras minst av, av 
de produkter som undersökts. Den produceras i dagsläget två gånger i veckan men förslaget är 
att minska produktionen av produkt 4432 till ett snitt på 1,5 gånger i veckan alternativt en cykel 
på 4 dagar som gör att det finns en säkerhet vid ökad efterfrågan. Tankesättet är att den 
produceras två gånger ena veckan men bara en gång veckan därpå, och sen fortsätter det på 
liknande vis. Det innebär att batcherna kommer bli större vilket underlättar för både för 
produktionen och för personalen vid utlastningen. Förslaget är att producera produkten på 
fredagar de veckor den bara produceras en gång, på grund av att det inte levereras ut någonting 
till kund på lördagar, eftersom batchen vara spärrad utan att det uppstår brist. Sedan kan 
produkterna levereras ut alla dagar, som sista dag fredag, då det produceras en ny batch. 
Anledningen till att en cykel är fördelaktigt är att om batchen skulle ta slut på onsdagen finns 
det möjlighet att leverera innan helgen vilket det inte skulle göra om produkten endast 
producerades fredagar. Detta är endast applicerbart på denna produkt på grund av dess låga 
produktionsvolymer, om efterfrågan på produkten ökar bör förslaget ses över.  
 
En annan viktig aspekt som framkommit under analysen är svårigheten att spåra olika batcher 
bakåt i tiden för att undersöka om olika processer har genomförts rätt. Detta bör undersökas i 
syfte att hitta en uppföljningsmetod som lämpar sig för de olika processerna. Följden av detta 
är att det blir lättare att korrigera felaktigt utförda processer eller arbetsuppgifter. 
 
För att minska skillnaden mellan det som är planerat och det som faktiskt produceras bör det 
finnas någon form av våg vid maskinen som tärnar och skivar kycklingen innan den behandlas 
med krydda och liknande. I dagsläget grundas volymen som tärnas/skivas i personalens 
kunskap och ögonmått, vilket blir känsligt om det står en person där som inte är van eller som 
anser att det underlättar att producera lite för mycket. Genom att ha en våg vid maskinen kan 
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personalen kontrollera att det kan bli näst intill exakt rätt kilo som placeras i 
förädlingsprodukternas råvarulager i väntan på nästa processteg.  
 

6.2 Lång sikt 

För att genomföra de förändringar som föreslås kan kompletterande analyser krävas då de kan 
involvera parter som Kronfågel inte kan styra över och som kan ha en åsikt som påverkar om 
det är möjligt att genomföra förändringen. Till följd av att resultatet visade att 87% av de gamla 
varorna kan kopplas till prognosfel bör Kronfågels fokus vara på de långsiktiga förändringarna. 
Dock kan dessa kräva tid vilket skapar möjlighet att genomföra de kortsiktiga förändringarna 
under tiden förhandlingarna pågår.  
 
Kronfågel har i dagsläget många manuella moment, vilket ökar risken för mänskliga fel. För att 
minska på dessa fel föreslås en digitalisering av framförallt lagret för att underlätta för 
personalen när de plockar order. Här krävs det att det finns ett verktyg som visar vilket datum 
som ska plockas först, samt att systemet varnar om personalen försöker plocka av en batch som 
är senare än det som finns på lager. Det här skulle spara mycket tid och pengar i form av att 
antalet felplock minskar, samt att ett arbetsmoment tas bort när systemet talar om vad som finns 
och personalen inte själva behöver kontrollera att rätt datum plockas.  
 
Förhandlingar med kund pågår ständigt och det som behöver fokuseras på vid diskussion kring 
”gamla varor” och brist är att försöka få kunden att lägga order i ett tidigare skede. Detta för att 
minska antalet processer som genomförs mot prognos och på så sätt minska svinn och brister. 
Det här bör vara en win-win situation för kunden och för Kronfågel i form av att andelen 
förlorad försäljning minskar för båda parter. Beroende på hur kundens beställningssystem 
fungerar kan detta vara en möjlighet att ändra på kort sikt efter en dialog. Kronfågels största 
kunder beställer centralt, vilket gör att de är beroende av att deras butiker har skickat sina order 
till dem innan de kan skicka sin order till Kronfågel. För att denna förändring ska var möjlig 
behöver risktagande diskuteras. I dagsläget tar Kronfågel en risk i att det blir ”gamla varor” och 
för kunden är risken dels att det som köps in blir gammalt och tvingas kasseras, men även risken 
i att Kronfågel inte kan leverera och det uppstår tomma hyllor. Vid en tidigare orderläggning 
bör riskerna minska för båda parter i form av att produktionsvolymerna är säkrare, dock ökar 
risken för ”gamla varor” hos kunden eftersom de tvingas köpa in mer mot prognos.  
 

Ett fokus bör vara digitalisering vid utlastningen, som nämnts tidigare, samt studera den teknik 
som används vid utlastningen idag, för att undersöka om det finns någon annan teknik som 
lämpar sig bättre för denna typ av verksamhet. Det är mycket som sker manuellt och som 
överförs mellan olika system och genom att hitta något som fungerar för flera olika 
arbetsuppgifter kan dessa steg reduceras. Det är något som skulle kunna spara väldigt mycket 
tid i alla olika processer och som Kronfågel skulle kunna spara in mycket pengar på i längden. 
I dagsläget använder säljarna och planerarna inte samma program utan planeraren för över 
information från säljarnas system, Qlikview, till Excel där planeraren framställer sina 
prognoser. Genom att ta bort momentet när planeraren för över säljarnas prognoser manuellt 
samt ha ett system som ger stöd i prognosframställningen skulle det underlätta mycket.  
 
Ett projekt som är pågående på Kronfågel och som författaren anser bör läggas mer energi på 
är att förlänga tiden som de får sälja produkten till kund i det ordinarie flödet. På grund av 
produkternas långa hållbarhet finns det möjlighet att Kronfågel kan få någon eller några dagar 
extra att leverera produkterna i ordinarie flöde. Detta utan att det gör att det blir få dagar för 
kunden att hinna distribuera produkterna ut till sina butiker eller att hinna få konsumenterna att 
köpa produkterna. Detta är något som troligen skulle minska andelen gamla varor. 
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7. Analys 
I kapitlet analyseras hur Kronfågels processer fungerar i dagsläget samt de föreslagna 
förändringarna i kapitel 6. Detta för att kunna analysera teorin med praktiken. 
 

7.1 Nulägesanalys 

Som Oskarsson et al. (2013) nämner är det kundorderpunkten som styr hur mycket som tvingas 
produceras mot prognos. Detta innebär att det i Kronfågels fall, där kundorderpunkten ligger 
samma dag som produkterna ska levereras ut, krävs att all produktion körs mot prognos. Detta 
är något som både kan generera brist och ”gamla varor”. Genom att tidigarelägga 
kundorderpunkten kan enligt Jonsson och Mattson (2016) vissa processer genomföras mot 
order medan vissa, som exempelvis planering av insättning, sker mot prognos. Christopher 
(2016) tar upp problemet med ledtidsgapet som gör att företag tvingas använda sig mycket av 
prognoser. Överproduktion är något som alla typer av produktionsföretag som använder 
prognoser arbetar med, enligt Darlington & Rahimifard (2007), vilket alltså uppstår när 
företaget producerar mer än det kunden efterfrågar. Kronfågel producerar alla förädlade 
produkter endast mot prognos och detta i kombination med den korta hållbarheten på kyckling 
gör att problemet är aktuellt. Enligt Darlington & Rahimifard (2007) är orsaken till 
överproduktionen att ett företag vill vara flexibel för svängningar i kundens efterfrågan, vilket 
är det som Kronfågel uppger kopplat till sitt krav på leveranssäkerhet.  
 
Enligt Oskarsson et al. (2013) medför lagring kostnader av olika slag, vilket gör att lagret ska 
hållas så litet som möjligt. Ett lager kan vara nödvändigt trots kostnaderna eftersom det är en 
säkerhet för svängningar i efterfrågan. Kronfågel, som arbetar med produkter med en hållbarhet 
på 31 dagar tvingas arbeta ytterligare med att sänka lagernivåerna då produkterna blir inkuranta 
efter bara några dagar. Som beskrivs i kapitel 5 är resultatet av observationer att lagret är rörigt 
och det är lätt att plocka fel datum. Jonsson & Mattson (2016) belyser vikten av att använda sig 
av FIFO vid hantering av livsmedel och det är något som Kronfågel har som grundtanke men 
som inte alltid fungerar som det ska i dagsläget. Sammanställningen kring felplock visar att det 
ibland förekommer felplock som kan göra att ”gamla varor” uppstår. Det är ca 11% av den 
totala volymen som kan kopplas till felplock. Kronfågel har många manuella moment, vilket 
enligt Ollikainen & Varis (2006) ger utrymme för att mänskliga fel uppstår. De belyser också 
vikten av att identifiera dessa fel för att kunna motverka att de uppstår.  
 
Planering och prognosframställning är baserade på en estimerad kundefterfrågan och för att 
framställa dessa använder Kronfågel sig av historisk kundefterfrågan, säljarnas expertkunskap 
kombinerat med kampanjer. Gyulaia et al. (2016) nämner komplexiteten inom 
produktionsplanering i form av att hänsyn behöver tas till svängningar i ordervolym samt 
oväntade händelser som maskinhaveri. Det är dessa problem som Kronfågel arbetar med 
dagligen och då det är en mycket känslig bransch, i form av att det är levande råvara och 
livsmedel, krävs det att råvaran används till någonting och att så lite matsvinn som möjligt 
uppstår. Enligt Oskarsson et al. (2013) baseras prognoser på orsakssamband, bedömning av 
experter samt historik & data, vilket är de delar som Kronfågel också använder sig av. Dock 
saknas någon form av systemstöd som automatiskt kan kombinera olika prognoskomponenter 
och ta hänsyn till exempelvis orsakssamband, vilket skulle underlätta genom hela 
försörjningskedjan. Altendorfer et al. (2016) skriver att kommunikation och samarbete mellan 
olika intressenter kan medföra säkrare prognoser. Kommunikationen mellan säljare och 
planerare behöver förbättras för att skapa en förståelse för varandras arbete och kunskap kring 
hur hela verksamheten arbetar.  
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7.2 Analys av föreslagna förändringar 

När det gäller de föreslagna förändringarna som tas upp i kapitel 6 är de uppdelade i kortsiktiga 
och långsiktiga förändringar. Till att börja med föreslås en digitalisering för att minska antalet 
manuella moment, och på så vis även de mänskliga felen, eftersom maskiner inte har den 
mänskliga svagheten enligt Ollikainen & Varis (2006). Mänskliga fel uppstår både vid 
utlastningen, i form av felplock, samt i prognoser då det inte finns något systemstöd som hjälper 
till med orsakssamband. Vid felplock förekommer fel som innebär att personalen anser att de 
plockar mer än batchen innehåller, vilket inte skulle vara möjligt om det fanns ett system som 
sa ifrån när personalen försökte skanna en batch som var slut. Om detta inte åtgärdas och brist 
uppstår i hög grad belyser Chen & Chan (2015) risken att lojaliteten från kunden minskar, då 
de inte kan vara säkra på att få sina produkter levererade.  
 
Genom att ha en dialog med kund kan Kronfågel eventuellt flytta kundorderpunkten för att 
kunna producera mer mot order och på så sätt minska över-/underproduktion. Detta är positivt 
för både Kronfågel och kund. Oskarsson et al. (2013) tar upp detta kring placeringen av 
kundorderpunkten men belyser också problemet i att ledtiden blir längre vid en tidigarelagd 
kundorderpunkt. Till följd av det tvingas kunden lägga order i större utsträckning mot prognos 
än de gör i dagsläget. På grund av att Kronfågel har ett liknande avtal gällande de artiklar som 
benämns ”inköpta artiklar” i studien bör det finnas goda möjligheter att få igenom ett avtal 
kring en tidigarelagd kundorderpunkt även för de förädlade produkterna. Denna förändring är 
inte någon som påverkar antalet dagar på hållbarheten i butiken.  
 
De system Kronfågel använder i dagsläget behöver uppdateras. De använder även olika system 
för olika processer vilket inte är optimalt. Genom att satsa på att få dessa system att interagera 
med varandra alternativt ha ett samlat system skapas färre manuella moment och moment som 
innefattar förflyttningar mellan system. Detta kan kopplas till det Ollikainen & Varis (2006) tar 
upp kring vikten av att arbeta med att minska mänskliga fel genom digitalisering och utbilda & 
motivera personalen.  
 
Christopher (2016) diskuterar vikten av god relation med kund och leverantör. I de föreslagna 
förändringarna tas förändringar upp som endast är genomförbara vid samarbete med kund. 
Exempelvis att det skulle underlätta att få skicka produkterna i ordinarie flöde 2 dagar extra 
innan produkterna registreras som ”gamla varor”. En annan föreslagen förändring är att 
undersöka möjligheten att börja med ett VMI-lager hos ICA för att på så sätt få mer information 
kring deras behov. Genom att ha VMI-lager förbättras kommunikationen mellan intressenter, 
vilket enligt Christopher (2016) är nyckeln inom SCM.  
 
Förändringarna på kort sikt involverar inte någon extern part, vilket gör att de är lättare att 
genomföra sett till tid och kostnad. Den första förändringen handlar om kommunikation mellan 
intressenter inom företaget för att kunna se hela flödet, vilket Oskarsson et al. (2013) tar upp 
som en viktig aspekt inom logistik och effektiva materialflöden. Genom en god kommunikation 
minskas osämja och risken att olika avdelningar skyller på varandra, vilket Oskarsson et al. 
(2013) också tar upp. Genom studien har det upptäckts att avdelningarna inte riktigt förstår 
varandras arbete och därför skyller på varandra när problem uppstår.  
 
Grosse et al. (2016) belyser de kostnader i form av hantering och kapitalbindning som ett stort 
lager medför. Vidare nämner de att det är viktigt att underlätta för personalen för att de ska 
plocka i rätt ordning, vilket är det som den tänkta förändringen kring en digitalisering handlar 
om. Genom att förbättra ordningen på lagret är det lättare för personalen att plocka batcherna i 
rätt ordning och tillämpa FIFO.  
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Den produkt som procentuellt sett genererar flest ”gamla varor” är 4432 och när studien 
genomfördes konstaterades att det är möjligt att endast producera denna en dag i veckan utan 
det uppstår brist någon veckodag. Detta kan dock medföra vissa brister vilket innebär att det 
kan vara bättre med en 4 dagars cykel. Genom att genomföra denna förändring minskar även 
ställtiden, som är tid som inte bidrar till företagets lönsamhet enligt Singh & Khanduja (2010), 
till följd av att större batcher produceras. På grund av att det är kapacitetsbrist i produktionen 
under vissa perioder är detta en viktig aspekt. 
 
Vid studiens genomförande hämtades data från Kronfågels interna system och utifrån det 
konstaterades att Kronfågel inte följer upp alla processer. Detta är något som föreslås förändras 
då en uppföljning kan vara lämplig även internt för de som arbetar vid utlastningen. Orsaken 
till att uppföljningar är viktiga är att problemen kan identifieras i ett tidigt skede. Det skapar 
möjligheter att åtgärda problemet omgående, vidare kan det även vara ett bevis på att en 
genomförd förändring har gjort skillnad och medfört en förbättring för verksamheten.  
 
En av orsakerna till att den faktiska produktionen är större/mindre än den planerade som studien 
identifierat är att det inte finns någon våg vid vattenskäraren. Detta innebär att personalen 
chansar på hur många kilo det finns i baljan och när de sedan väger kan det vara för mycket 
eller för lite. Om det då är för mycket kan de inte ta bort kyckling eftersom den redan är tärnat 
och klar efter vilken slutprodukt det ska bli. Genom att installera en våg vid denna process kan 
korrekt antal kilo tärnas, vilket gör att det inte uppstår över-/underproduktion där. Processerna 
efteråt kan inte redigera antalet kilo eftersom de kryddar, spettar och tillagar allt som 
tärnats/skivats. Detta för att det inte finns någon alternativ användning av den tärnade/skivade 
volymen.  
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8. Diskussion 
I kapitel 8 diskuteras den metod som använts i studien inkluderande källkritik, resultat, tänkta 
förändringar samt samhälleliga och etiska aspekter som studien och dess resultat medför.   
 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden som använts har anpassats till den tid som funnits till att genomföra studien, i form av 
att vissa produkter avgränsats bort samt att analysen inte har gått in på detaljnivå. Om mer 
resurser funnits i form av tid hade en mer djupgående analys kring mer detaljerade orsaker 
kunnat genomföras, alternativt att fler produktgrupper kunnat inkluderats i studien. Det som 
fungerade med metoden var att många intervjuer genomfördes tidigt i studien, vilket resulterade 
i att författaren fick en överblick över problemet och Kronfågels verksamhet. Genom att med 
hjälp av kunskapen från intervjuerna identifiera vilken data som behövdes samlas in, slösades 
ingen tid på att söka efter irrelevant fakta. En brist i genomförandet var att det var svårt att ställa 
relevanta följdfrågor vid de inledande intervjuerna. Detta på grund av att författaren inte var så 
insatt innan studien började. Om viss datainsamling genomförts innan intervjuerna hade kunnat 
resultera i en högre bättre kvalitet på intervjuerna och författaren hade kunnat få ut mer av tiden 
med personalen. Om samma studie genomförts med metoden hade det resulterat i ett liknande 
resultat om den genomfördes under samma tidsperiod. Eftersom sortiment och arbetssätt 
ständigt förändras medför det att om studien genomförs igen om ett år kan resultatet bli 
annorlunda.  
 
I litteraturstudien har vetenskapliga artiklar använts i första hand men då det inte fanns lämpliga 
förklaringar alternativt inte någon relevant information användes kurslitteratur. Vissa artiklar 
som använts var äldre, vilket gör att teorierna som tas upp kan ha förändrats, vilket gör att 
informationen inte är lika aktuell. Genom att skumma igenom många olika sammanfattningar 
skapades en överblick över olika artiklar innan någon som passade hittades. Detta gjorde att 
författaren fick en övergripande bild av ämnet. I flera fall användes olika artiklar som 
kompletterade alternativt, sa emot varandra för att skapa en bredare förklaring av teorin.  
 

8.2 Diskussion om resultat 

Resultatet som presenteras kan ha påverkats främst av att order, prognos samt levererad volym 
kunde hittas på flera olika ställen, med olika värden, och för att veta att rätt värden användes 
krävdes hjälp från personalen på Kronfågel. Då dessa värden inkluderade olika saker finns det 
risker att fel värden använts eller att värdena uppdaterats efter att författaren använt dem som 
gör att det blir felaktigt. En annan aspekt i värdena är att mycket är registrerat manuellt, vilket 
gör att fel lätt uppstår. Dessa fel som beror på manuella felknappningar anses dock inte vara av 
stor vikt, relaterat till de prognosfel som uppstår, då majoriteten antas vara rätt. Felknappningar 
kan resultera i stora problem men relaterat till de problem som prognosfel orsakar så är det en 
liten del.  
 
Resultatet utgår från ett visst tidsspann och på grund av att prognosfel kan påverkas av saker 
långt tillbaka i tiden gör det att det kan vara svårt att göra en fullständig analys av det resultat 
som framkommit. Den planerare som är ansvarig för förädlingen har exempelvis varit borta 
under större delen av de undersökta veckorna, vilket innebär att personal som är mindre van 
vid arbetsuppgifterna har hjälpt till. Detta kan påverka prognosens precision då det är en viss 
del av arbetet som sköts med hjälp av känsla och erfarenhet.  
 
Vid de inledande intervjuerna märktes att de olika avdelningarna på Kronfågel inte har vetskap 
om vad de andra avdelningarna gör. Detta skapar irritation mellan avdelningar. Genom att 
sammanställa data skapar det tydlighet i var problemet finns och hur stort problemet är i de 
olika processerna. Det gör det lättare att ta upp en diskussion kring det tillfället och undersöka 
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vad som kan ha orsakat ”gamla varor” vid det tillfället. Det blir tydligare vid användning av 
exempel både för att på så sätt visa att problem förekommer och i vilken utsträckning. Det 
medför även att personalen själva kan studera historik och genomföra en egen uppföljning. 
 
Studien har fokuserat mycket kring de datum ”gamla varor” har uppstått men det som inte 
inkluderas är de tillfällen där det uppstått fel men konsekvenserna mot kund inte varit påtagliga. 
Detta gör att de problemen som inte ger konsekvenser inte syns lika tydligt i resultatet. En annan 
aspekt som är viktig att nämna är att många gånger fungerar verksamheten bra och med tanke 
på den volym som Kronfågel producerar är det en stor del som inte resulterar i ”gamla varor”.  
 

8.3 Diskussion kring tänkta förändringar 

Förändringarna som föreslås är baserade på resultatet från datainsamlingen av interna systemen 
samt intervjuer. De interna förändringar som föreslås, är förändringar som Kronfågel lättare 
kan ändra på för att förbättra sin fabrik, dock är det de externa förändringarna som troligtvis 
kan leda till den största förbättringen. Den förändring som författaren själv tror mest på är att 
förhandla med kund för att kunna tidigarelägga kundorderpunkten. På grund av att 
ordervolymerna ändrar sig mycket från dag till dag är det svårt att förutse kundbehovet. Detta 
gör att det är svårt att framställa en bra prognos och med tanke på att de har en hög 
leveranssäkerhet är det inte konstigt att det blir ”gamla varor”. Detta på grund av att för att 
kunna möta svängningar i efterfrågan är lager den metod som används enligt Oskarsson et al. 
(2013). Förändringarna kan medföra att Kronfågel tvingas sänka priset på sina produkter för att 
kunden ska vara villig att genomföra förändringar. Detta gör att en analys krävs för att 
undersöka om värdet av en lägre inkomst på sålda produkter verkligen är större än de kostnader 
som uppstår i dagsläget på grund av brist och ”gamla varor”. Problemet med de externa 
förändringarna är att det kan finnas avtal som ligger kvar som är svåra att ändra på trots att 
förutsättningarna ser annorlunda ut idag i jämförelse med hur de såg ut när avtalen framställdes. 
Det som Kronfågel bör göra är att ta fram underlag för att kunna bevisa att denna förändring 
kommer att minska brister i leveranser och därmed resultera i tomma hyllor. Detta är något som 
både leverantörer, kunder och konsumenter tjänar på.  
 
Kronfågel är marknadsledande inom kycklingindustrin i Sverige och då krävs det att de har 
förutsättningar att producera de höga volymerna. Genom att digitalisera fabriken kan ökad 
effektivitet uppnås, vilket gör att de kan klara ytterligare ökning av produktion, då 
kycklingindustrin troligtvis kommer fortsätta ha en uppåtgående trend. Digitaliseringen 
kommer troligen att minska de mänskliga felen som uppstår och göra att arbetsuppgifterna går 
smidigare för alla avdelningar. Det kan också medföra en bättre kommunikation mellan 
avdelningar då det förhoppningsvis blir lättare att söka efter historik samt att studera vad 
avdelningen innan och efter har gjort om det är någon arbetsuppgift som inte utförts på rätt sätt. 
Det gör också att alla i företaget har en gemensam bild av verksamheten och dess syfte. Då flera 
i personalen har arbetat inom företaget under lång tid kan det finnas en viss företagskultur som 
gör att de vill göra som de alltid har gjort, vilket kan försvåra förändringar. 
 
Något som är viktigt att komma ihåg är att Kronfågel arbetar med levande råvara, vilket innebär 
att även om man har en väl fungerande fabrik med optimala processer kommer det alltid uppstå 
problem som inte gick att förutse. Livsmedel är också en bransch som ständigt förändras och 
det kan ske fort om till exempel en skandal kommer ut kring bakterier eller liknande som gör 
att konsumenterna väljer att till exempel äta annat kött. Detta gör att förändringar som verkar 
lovande i dagsläget kanske inte är aktuella om några månader.  
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8.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

Resultatet av att genomföra de föreslagna förändringarna är att arbetsklimatet förbättras för 
personalen då vissa arbetsmoment försvinner, vilket medför att arbetsbördan minskar. Detta 
resulterar i mindre stress som gör att Kronfågel kan bli en mer attraktiv arbetsplats. I dagsläget 
uppstår irritation då personalen tvingas arbeta övertid när produkterna sedan inte kan säljas till 
kunderna. Genom förändringarna kan risken för detta minska, vilket gör att irritationen i 
samband med det minskar. En problematik med att kunna genomföra förändringar är den 
företagskultur som nämns kring att de anställda vill göra som de alltid har gjort. Detta gör att 
det kan ta ett tag innan en förändring visar resultat samt att det är viktigt att presentera 
förbättringen för alla parter för att på så sätt motivera de anställda att vilja genomföra 
förändringen.  
 
Matsvinn är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, vilket gör att det är naturligt att arbeta med att 
minska andelen varor som inte kan säljas till kunderna. Att producera mer än behovet är negativt 
ur miljösynpunkt då maskinerna är igång i onödan och på så vis drar el och liknande. Då 
kycklingproduktion likt all annan animalisk produktion bidrar till utsläpp av växthusgaser är 
också en faktor som talar för att minska överproduktion. Risken finns att när kunden får köpa 
produkterna billigare köper de stora volymer och sedan kan de inte sälja det och får slänga det 
i nästa led. Detta är inte heller optimalt även om Kronfågel får viss betalning är det en viktig 
aspekt att ta upp. Ur konsumentens perspektiv är de föreslagna förändringarna också till en 
fördel, eftersom ett jämnare flöde gör att det uppstår mindre tomma hyllor och kunden kan köpa 
det som de tänkt när de gick till butiken. Genom denna kundnöjdhet ökar förtroendet för både 
butiken samt Kronfågel då kunden vet att de båda parterna kan leverera enligt förväntan.  
 
Kronfågels fokusområden är människan, kycklingen och planeten och genom att genomföra de 
föreslagna förändringarna skapar det bättre förutsättningar för alla tre komponenter vilket gör 
att det är mycket fördelaktigt. Fokus i studien var att studera problemet och syftet att minska 
andelen ”gamla varor”. Orsaken till att arbetet genomfördes var dels att minska kostnader för 
Kronfågel och öka tillfredsställelsen hos deras kunder, men även att förbättra verksamhetens 
hållbarhet. Genom att minska onödig produktion och specificera kundbehovet gör det att även 
planeten och kycklingen mår bättre i form av att färre kycklingar slaktas och istället kan leva 
kvar på gårdarna. En minskning av tomma hyllor kan medföra att konsumenter i större 
utsträckning väljer kyckling istället för rött kött, vilket har en större negativ påverkan på miljön.  
 

8.5 Resultatets trovärdighet 

De data som redovisas är hämtade från Kronfågels interna datasystem samt från intervjuer med 
personalen. Som nämnt tidigare är det många moment som genomförs manuellt, vilket gör att 
det finns en risk att den data som använts inte är korrekt. Det här är ett problem som Kronfågel 
är medvetna om och som bör tas hänsyn till vid användning av resultatet. Det finns dock inte 
någonting som författaren kunnat göra för att förbättra säkerheten i data med de system som 
används i dagsläget. Perioden som studeras är relativt kort, 14 respektive 16 veckor, vilket gör 
att trender beroende på årstid inte inkluderas i studien så för att kunna dra relevanta slutsatser 
som skulle kunna påverkas av detta krävs det att tidsintervallet utökas. Trots det anses att det 
tidsspann som valts ut är ett representativt urval då det tar med en högtid i form av påsk, vilket 
är en av flera som Kronfågel påverkas av under ett år. Anledningen till att ett äldre tidsintervall 
inte använts är att sortimentet förändras kontinuerligt och flera artiklar ur det förädlade 
sortimentet slutade tillverkas i början av 2019. 
 
Författarens egen sammanställning är genomförd manuellt, vilket även där gör att fel kan ha 
uppstått i form av att fel värden överförts. Trots dessa olika faktorer kring data samt manuella 
moment anses resultatet vara användbart då det ger en bild av problemets omfattning och var 
Kronfågel kan börja arbeta samt att de artiklar som säljs i dagsläget är inkluderade. Eftersom 
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författaren suttit på företaget har oklarheter kunnat klaras upp omgående för att rätt volymer av 
prognoser, order samt producerat användes. Exempelvis var det viktigt att det endast var 
ordinarie order som inkluderades och inte de ”gamla varorna” som säljs till rabatterade priser. 
Resultaten som presenteras i kapitel 5 är ett underlag för vidare studier inom området ”gamla 
varor” på Kronfågel och de kan även användas av andra intressenter.  
 

Svårigheter med resultaten är att eftersom en procentsats använts vid jämförelse kan det bli 
missvisande eftersom volymerna skiljer sig mellan olika produkter. Ett par backar kan leda till 
en stor differens för en produkt med liten volym och väldigt lite för en produkt med stor volym. 
En annan faktor är att prognosfel kan påverka långt fram i tiden beroende på olika faktorer. Ett 
exempel är då Kronfågel inte kunnat leverera full volym under en så tid reagerar kunderna, 
vilket får säljarna att vilja öka produktionen. Om order ligger på en normal nivå alternativt har 
sjunkit veckan därpå leder det till att det blir produkter kvar. Resultatet är att det blir kraftiga 
svängningar i produktion, vilket försvårar för alla inblandade. Detta problem gör även att det 
är svårt att spåra om ”gamla varor” på en specifik batch beror på prognosfel eller något annat. 
För att lösa det problemet har orsaken kopplats till prognosfel när det inte funnits någon annan 
förklaring i överproduktion eller felplock. En annan aspekt är att överproduktion kombinerat 
med att ordervolymen sjunker kan göra att batcherna efter registreras som ”gamla varor”. Vid 
undersökningen som genomfördes över orsakerna till specifika batcher är detta en viktig faktor 
att ta hänsyn till. Resultatet blir att batchen räcker längre än planerat och då börjar personalen 
på utlastningen plocka av den senare än planerat.  
 
Om flödet fungerar som det ska internt på Kronfågel genom alla processer finns det 
förutsättningar att trots ett visst prognosfel ändå kunna leverera samt inte få stora mängder av 
”gamla varor”. Det är kombinationen av fel som uppstår samt de stora skillnaderna mellan 
prognos och order som skapar problemen. Fel kommer alltid att uppstå men ett ständigt arbete 
för att minimera dessa krävs.  
 

8.6 Vidare studier 

För att bygga vidare på denna studie kan vidare analys vara nödvändig innan förändringarna 
genomförs, vilket främst syftar till de långsiktiga där externa parter är involverade. Studien har 
endast fokuserat på de förädlade produkterna och för att kunna få en helhetsbild av problemets 
omfattning krävs det att även övriga färska produkter samt de inköpta artiklarna studeras. Detta 
avgränsades bort i syfte att ha tillräckligt med resurser för att kunna genomföra en djupare 
analys än om alla artiklar i sortimentet inkluderats.  
 
Studien nämner olika förändringsförslag för att öka ordning och effektivitet vid utlastningen 
men då platsbristen är ett växande problem till följd av att kycklingindustrin ökar krävs det att 
en studie genomförs kring möjliga lösningar till platsbristen. Genom att genomföra en 
undersökning inom en snar framtid medför det att Kronfågel klarar av framtida ökningar på ett 
effektivt sätt, vilket kan medföra ökade konkurrensfördelar.  
 
Något som inte undersökts vidare i denna studie men som ändå är relevant att ta upp då det 
skulle underlätta kommunikationen genom hela kedjan är att kommunicera med Kronfågels 
stora kunder som exempelvis ICA för att se över möjligheten att implementera VMI-lager. Det 
innebär att Kronfågel ansvarar för att det finns produkter på ICA:s centrallager. För att det ska 
vara möjligt krävs det att Kronfågel får information om hur orderprocessen går till hos kund 
och i bästa fall direkt få information om vad kunderna köper i de olika butikerna för att kunna 
producera i rätt tid, och på så sätt inte ha några tomma hyllor. Det är något som är positivt för 
alla parter inklusive konsumenten. Likt förändringen kring en tidigarelagd kundorderpunkt 
krävs även här en diskussion kring risktagande och hur riskerna skulle omfördelas om en VMI-
lösning skulle vara möjlig.  
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Studien har inte fokuserat på att beräkna kostnaden för olika förändringar, vilket kvarstår för 
Kronfågel att undersöka innan beslut kan fattas.  
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9. Slutsats 
Slutsatsen av studien är att det inte finns en enskild orsak till att ”gamla varor” uppstår på 
Kronfågel, och att vissa orsaker inte kommer att kunna förändras eller inte förändras utan långa 
förhandlingar med externa aktörer. Flera olika orsaker till ”gamla varor” har identifierats och 
genom studien har dessa orsaker sammanfattats i tre kategorier vilka är, prognosfel, 
överproduktion samt plockfel. Inom dessa kategorier finns det flera delorsaker som gör att 
”gamla varor” uppstår. Det finns delorsaker som kan uppstå en gång om året, till exempel att 
IT-systemet havererar, och därför har de olika delorsakerna samlats ihop under dessa tre 
kategorier. Med hjälp av de föreslagna förändringarna kommer andelen ”gamla varor” att 
minska. Rekommendationen är att Kronfågel i första hand fokuserar på de förändringar som 
kan genomföras internt då de kräver mindre tid och genererar en mindre kostnad. Dock bör en 
förhandling inledas med de stora kunderna för att se om möjligheterna finns att genomföra de 
större förändringarna i framtiden.  
 

9.1 Frågeställningar 

För att återkoppla studien till de frågeställningar som presenterades i kapitel 1 besvaras de här 
av en sammanfattande karaktär då de utförliga beskrivningarna finns i nulägesbeskrivningen 
alternativt resultatkapitlet.  
 

- På vilket sätt framställs prognoser i dagens läge? 
 
Vidare beskrivs processen kring prognostisering och planering mer detaljerat i kapitel 4.6. Figur 
11, som återfinns i kapitel 4.6, illustrerar processbeskrivningen som leder till de dagliga 
prognoserna, vilka sedan är grunden till det som produceras på Kronfågel. Prognoserna 
framställs utifrån en långsiktig affärsplan som sträcker sig 5 år framåt i tiden, utifrån den 
framställs sedan en huvudplan som är på ungefär 15 månader. Den huvudplanen ligger till grund 
för den prognostisering som säljarna gör som kallas för kvartalsplan och sträcker sig 12 veckor 
framåt. Där prognostiseras behovet på veckonivå och är baserat på kampanjer, historik samt 
säljarnas kunskap och erfarenhet. Till sist använder personalen på planeringen prognoserna som 
säljarna har framställt och bryter ned dem till dagsnivå, med hjälp av fördelningsnycklar, 
historik, lagernivå och egen expertis. I dagsläget ankommer kundorder på förädlade produkter 
till Kronfågel när produkten är färdigproducerad, vilket gör att all produktion sker mot prognos.  
 

- Hur är processflödet uppbyggt i produktionen? 
 
Processflödet illustreras i figur 2 som återfinns i kapitel 1. Till att börja med delas kycklingen 
upp beroende på vikt på helfågel och de som styckas. De styckas sedan till de olika delarna 
innan de tärnas eller skivas beroende på vilken produkt det är som produceras. Dessa kryddas 
och/eller spettas för att sedan tillagas i en ugn samt stekas, vidare paketeras de i konsumentpaket 
och etiketter klistras på innan de placeras i backar. Backarna staplas sedan på en pall som plastas 
in och transporteras till utlastningen där den spärras fram till listeriaprovet är godkänt. Slutligen 
plockar personalen på utlastningen efter kundorder och produkterna transporteras till kund.  
 

- I vilken del av processen uppkommer den största överproduktionen? 
 
Den största orsaken till överproduktionen är prognosfel utifrån den sammanställning som 
genomfördes av de batcher som blivit ”gamla” under perioden vecka 1–14, baserat på antalet 
backar. Av de tre kategorier som nämndes kring detta kan 87% av de ”gamla varorna” kopplas 
till prognosfel, dock är det också den orsak som är mest komplicerad att följa upp och 
undersöka. Detta kan bero på att det är levande parametrar när prognoser framställs, vilket 
betyder att oavsett hur bra de är framställda kommer prognosfel alltid att förekomma. Det gäller 
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för alla företag och branscher men inom livsmedel och levande råvara är det ännu mer känsligt 
för förändringar på olika sätt.  
 

- Orsakar överproduktionen att Kronfågel inte kan leverera det som kunderna efterfrågar 
på andra produkter än de som överproducerats? 

 
Baserat på intervjuer kan överproduktionen medföra att maskinkapaciteten inte räcker till 
övriga produkter, vilket gör att Kronfågel inte kan leverera hela ordern. Uppfattningen är dock 
att detta inte förekommer ofta. Under sommarperioderna används all kapacitet i produktionen, 
vilket gör att då överproduktion förekommer finns det alltid risk för att det är en annan produkt 
som inte kan levereras till full volym. Vid planering tas hänsyn till kapaciteten, vilket gör att 
om kapaciteten inte räcker till planerar de om och väljer att producera produkten dagen därpå 
eller liknande.  
 
Detta gör att om mer produktion hade kunnat genomföras mot order eller om prognoserna varit 
säkrare hade detta problem inte funnits då de planerar så att alla produkter ska kunna produceras 
för att täcka det förväntade kundbehovet. Slutsatsen är att problemet förekommer och det kan 
vara så att bristen upptäcks på produkter som inte täcks av studien och därför har detta inte 
undersökts djupare.   
 

9.2 Rekommendationer 

Efter studiens genomförande är rekommendationen att omgående inleda diskussion med kund 
kring att tidigarelägga kundorderpunkten till samma skede som för de inköpta artiklarna. I dessa 
förhandlingar bör belysas effekten av den långa ledtiden i fabriken som leder till brister och 
”gamla varor”. Orsaken till att denna förändring är den som bör prioriteras är att de stora 
volymerna av ”gamla varor” orsakas av prognosfel där de kraftiga svängningarna i efterfrågan 
är en stor faktor.  
 
Parallellt med förhandlingarna med kund rekommenderas att de förändringar som kan 
genomföras internt påbörjas där fokus bör vara vid lagret vid utlastningen. Där krävs det att en 
undersökning genomförs för att ta reda på hur mycket plats varje produkt kräver för att kunna 
skapa goda förutsättningar för att personalen plockar rätt datum. Då kundefterfrågan ökar under 
sommarperioden krävs det att en förändring genomförs då det är bristande ordning vid 
utlastningen redan i dagsläget. Övriga förändringar som kan påbörjas är att installera en våg vid 
vattenskäraren och sedan utvärdera effekterna av detta samt att undersöka möjligheterna att 
digitalisera flera delar av verksamheten. En förändring som föreslås som inte kräver några 
resurser i form av kostnader är en ökad kommunikation genom verksamheten. Där skulle fokus 
vara på att förstå varandras arbete samt hela försörjningskedjan, vilket skapar förutsättningar 
för att kunna genomföra sina egna arbetsuppgifter på bästa sätt. Genom att alla har samma bild 
av verksamheten och arbetar mot samma mål, ökar förståelsen och en bättre service mot kund 
kan uppnås.  
 
Vidare krävs det övriga förhandlingar med kund kring möjligheten till att få sälja produkterna 
i ordinarie flöde två dagar extra, vilket gör att Kronfågel kan sälja produkterna till kund i totalt 
åtta dagar istället för sex. Detta skulle underlätta för alla parter då fler produkter kan säljas utan 
det extra arbetet kring försäljning av ”gamla varor” samt att utlastningen inte behöver flytta 
omkring lika mycket produkter, eftersom de säljs innan de registreras som ”gamla varor”. 
Kronfågel bör även undersöka om det finns möjlighet till att börja diskutera med kund hur en 
VMI-lösning skulle fungera.  
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Bilaga 1 
 

Datum Roll Ämne 
2019-03-25 Planerare Planeringsprocessen av 

förädlingsprodukter 
2019-03-25 Planerare Genomgång av fil för sammanställning 

av ”gamla varor” 
2019-03-26 Terminalchef, processledare, 

lagcoach terminal 
Arbetssätt utlastningen 

2019-03-27 Orderchef Orderprocessen 
2019-03-27 Ansvarig helfågel (kväll) Produktionsprocessen 
2019-03-28 Ansvariga helfågel (dag) Produktionsprocessen 
2019-03-29 Chef huvudplanering Huvudplanering 
2019-03-29 Ansvarig säljare för Coop Prognostisering lång sikt 
2019-03-29 Operationsmanager Qlikview 
2019-05-07 Processledare förädling Förädlingsprocessen 

 


