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Sammanfattning 
Slut i hyllan-problematiken är en fråga som aktualiserats i dagligvaruhandeln i allt 
högre grad det senaste året. I takt med att konkurrensen ökar och marginalerna 
minskar måste lagernivåer pressas. Det här sker så småningom på bekostnad av 
servicegraden. Problemet har visat sig särskilt stort i samband med kampanjer. Syftet 
med detta examensarbete är att kartlägga informationsflödet i försörjnings-
planeringen mellan en leverantör och en grossist i dagligvarubranschen samt att se 
hur detta flöde kan förbättras för att hög servicegrad ska kunna uppnås utan alltför 
höga lager. Arbetet är utfört som en fallstudie på Findus och Ica med Findus laxfilé 
naturell som modellprodukt. 

Kartläggningen av informationsflödet i planeringsprocessen har visat på ett 
komplext flöde där många personer och funktionella enheter från båda företag är 
inblandade. Undersökningen har också identifierat ett antal svagheter som gör att 
servicegrad och kostnadseffektivitet försämras. 

De problem vi ser grundar sig främst i de ingående aktörernas bristande 
medvetenhet om försörjningskedjans förutsättningar och begränsningar. Detta leder 
till att förståelse för vilken information som är viktig att förmedla saknas. Vidare 
saknar processen en tydlig struktur där flera prognoser görs oberoende av varandra 
med olika underlag och med olika syften. Resultatet blir en hög osäkerhet vilken 
måste hanteras med säkerhetslager. Undersökningen har visat att kostnadsfokus är 
svagt i förhållande till servicegrad vilket riskerar försörjningskedjans kostnad-
seffektivitet 

Vi tror att en ökad integration i en enkel och tydligt strukturerad planeringsprocess 
skulle kunna förbättra servicegraden och kostnadseffektiviteten. En ökad 
medvetenhet om försörjningskedjans förutsättningar och kostsamma flexibilitet 
skulle göra fördelarna med informationsdelning tydligare. Att använda balanserade 
styrmått som belyser försörjningskedjans synkronisering såväl som kostnads-
effektivitet minskar risken för att problem döljs med höga lager.  

Våra slutsatser visar att det finns en klar förbättringspotential i informationsflödet; 
förändringar skulle bidra till en högre servicegrad till en lägre kostnad. 
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Abstract  
During the last year the issue with articles being out of stock has been raised by 
several suppliers and retailers in the grocery industry. Lower margins and tougher 
competition have pushed inventories down to a point where the service level has 
been affected, a problem which has been more commonly observed during market 
activities. The purpose of this thesis is to analyze the information flow between a 
supplier and a retailer during the planning process and to recommend 
improvements allowing lower inventories while keeping a high service level. We 
have done a case study focusing on the relationship between Ica and Findus and the 
planning process of a certain product, namely Findus Salmon fillet. 

The analysis shows a complex process involving several people and functions in both 
companies. We have also found a number of weaknesses causing lower service level 
and reduced efficiency. 

The lack of awareness of the dynamics and limitations of the supply chain has been 
identified as one of the main causes of the weaknesses, resulting in reduced 
understanding of information needs in other parts of the supply chain. In the 
unstructured process, forecasts are made independently, based on individual 
knowledge and with different purposes. These issues are leading to increased 
uncertainty incurring high costs of safety stock or lost sales as a result of the reduced 
service level. 

To address these issues, we have formulated a number of recommendations. We 
believe the usage of a simple, integrated and structured planning process would 
improve the performance of this supply chain with respect to service level and cost 
efficiency. A widespread awareness of the restrictions of the supply chain would 
make the benefits of information sharing clear. Performance measures need to reflect 
a balanced view of the supply chain’s synchronization and efficiency, reducing the 
risk of problems being concealed by high inventory levels. 

We conclude that improvements in the information flow will result in a higher 
service level to a lower cost. 
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1  Inledning  
De svenska priserna på dagligvaror har sedan mitten på 80-talet blivit allt lägre 
jämfört med konsumentprisindex (DLF 2006). På senare tid har minskningen även 
synts i reella tal; mellan oktober 2004 och december 2005 sjönk de med 2,4 procent. 
En avgörande förklaring till de sjunkande matpriserna är den förändrade 
konkurrenssituationen på den svenska marknaden. Det faktum att svenska 
dagligvaruhandeln har varit, och fortfarande är, Nordens mest koncentrerade kan 
komma att förändras i och med intåget av nya lågprisaktörer som Lidl och Netto. 
(Konkurrensverket 2005) 

För att möta den ökande konkurrensen har de etablerade handlarna utvecklat en 
hårdare konceptstyrning, ökat kostnadskontrollen, ökat andelen egna märkesvaror 
och pressat priserna. Dessa åtgärder ger direkt påverkan på leverantörer med lägre 
markandsandelar och minskade marginaler som följd. (Johansson 2005) 

Handelns förmåga att sätta press på leverantörerna har förstärkts i och med den 
maktförskjutning som samtidigt har ägt rum. Grossisterna har gått från att sälja det 
som erbjuds av leverantörerna till att diktera villkoren för vad som ska produceras 
(Towell 2005). Flera faktorer har drivit på den här utvecklingen. Koncentrationen av 
distributörer har en grundläggande betydelse; butikerna på hörnet har ersatts av 
större butikskoncept utanför staden. Den ökande andelen egna märkesvaror har gjort 
att handelskedjorna nu tagit kontrollen över viktiga funktioner som prissättning, 
lagerstyrning, kampanjaktiviteter och sortimentsplanering och är en annan orsak till 
maktförskjutningen. Vidare har handelns övergång till en centraliserad 
varuanskaffning gjort att handelskedjorna har tagit över den insyn i konsumenternas 
beteendemönster som leverantörerna tidigare hade tillgång till. Det ökade 
användandet av sofistikerad informationsteknologi gjort att de stora handels-
kedjorna kunnat skaffa sig kostnadsfördelar på bekostnad av tillverkarna. (Ramsey 
2006) 

Prispressen inom dagligvaruhandeln har tvingat leverantörerna till kostnads-
besparingar, bland annat genom reducerade lagernivåer. För att inte lägre 
lagernivåer ska leda till sämre servicegrad krävs att leverantörerna även 
effektiviserar den övriga verksamheten. Givet de nuvarande förutsättningar finns det 
en teoretisk gräns för hur långt denna rationaliseringsprocess kan fortgå innan 
ytterligare kostnadsbesparingar måste göras med avkall på servicegraden.  

Vi har alltså en situation där tillverkarnas förmåga att leverera varor försämras, 
samtidigt som handeln har skaffat sig bättre tillgång till information kring 
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Inledning 

konsumentbeteende och efterfrågemönster. Vi frågar oss om denna information kan 
användas för att stärka producenternas förmåga att leverera rätt varor i rätt tid till ett 
lågt pris och på så sätt öka intäkterna för både handel och leverantörer. Vår uppgift i 
denna rapport är att se om och i så fall hur detta kan göras möjligt. 

1.1  Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga informationsflödet i planerings-
processen mellan en leverantör och en grossist i dagligvarubranschen samt att se hur 
detta flöde kan förbättras för att möjliggöra optimal servicegrad till låg kostnad.  

1.2  Ti l lvägagångssätt  

Rapporten ska bidra till att skapa en generell förståelse för hur informationsflöden 
mellan grossister och leverantörer kan förbättras. För att uppnå detta kommer 
studien att utgå ifrån informationsflödet mellan ett modellföretag, leverantören 
Findus, och en av deras kunder, grossisten Ica. För att kunna göra en detaljerad 
analys kommer kartläggningen att utgå från en specifik modellprodukt.  
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2  Modell företag och model lprodukt 
För att ge läsaren en översiktlig bild av modellföretagen följer i detta kapitel en kort 
presentation av respektive företag samt den studerade modellprodukten. 

2.1  Findus AB 

Findus AB är moderbolaget i Finduskoncernen där ett tiotal dotterbolag i främst 
europeiska länder ingår. Sedan mars 2006, är koncernens största ägare det brittiska 
riskkapitalbolaget FoodVest Ltd, se Figur 1 nedan. Finduskoncernen producerar 
huvudsakligen frys- och kolonialvaror inom livsmedelssektorn till handeln, 
storhushåll och industrin med kunder i framförallt Europa. Under 2004 förändrades 
företagets strategi till att huvudsakligen fokusera på Frankrike och de nordiska 
länderna där Findus är marknadsledande. Detta ledde till att bolag som tidigare 
funnits i Spanien och England, Tyskland och Australien avyttrades under 2005. 
Utöver de länder med störst marknadsandel fokuserar även strategin på de snabbt 
växande länderna i central- och östeuropa. (Findus Årsredovisning 2006) 

 

Figur 1 – Findus Sverige organisationsstruktur  (Persson, R. 2006, egen bearbetning) 

I verksamhetsberättelsen berättas att Findus upplevt en ökad prispress under det 
senaste året, främst på grund av den ökade andelen Egna märkesvaror (EMV) i 
handeln. Vidare har även omstruktureringar i verksamheten utförts i samband med 
den nya strategin som valdes 2004. Dessa förändringar har lett till kostnads-
besparingar i verksamheten. 
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Modellföretag och modellprodukt 

2.1.1  Företagets  s tor lek  

Under 2005 omsatte hela Finduskoncernen 4 612 mkr (5 096 mkr, år 2004). 
Minskningen på 10 procent beror enligt årsredovisningen på de ovan nämnda 
avyttringarna. På de kvarvarande marknaderna har omsättningen ökat med drygt 2 
procent. Findus produktionsbolag i Sverige, Findus Sverige AB, omsatte under året 
2 529 mkr (2 547) med ett medelantal anställda på 1065 personer. 

2.1.2  Produkt ionsnätverk  

Findus har sex produktionsanläggningar varav tre i Sverige (Loftahammar, 
Helsingborg, Bjuv), en i Frankrike, en i Thailand och en i Norge. Med undantag för 
Norge är produktionsanläggningarna specialiserade med specifika produktionslinjer. 
Thailandfabriken utför personalintensiv produktion av våt fisk som torsk, lax och 
skaldjur och anläggningen i Frankrike tillverkar enbart panerad fisk. Fabriken i 
Norge tillverkar huvudsakligen för den norska marknaden och slutför flera 
produkters produktion. Anledningen är att undkomma de höga norska import-
avgifterna. (Dorninger 2006) 

Huvuddelen av alla varor som produceras eller kommer in till Sverige skickas till 
lagret i Helsingborg. Viss lagerhållning finns även i fabriken i Bjuv och i Norge. 

2.2  Ica AB  

Ica AB är ett av nordens största detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. 
Moderbolaget ägs till 60 procent av holländska Royal Ahold och resterande 40 
procent av Hakon Invest. År 2005 omsatte moderbolaget 71 663 mkr (73 334 mkr år 
2004). Under Ica AB finns för närvarande sex helägda dotterbolag och ett delägt 
enligt organisationsstrukturen i Figur 2 nedan (Ica 2006a, Ica 2006d). Under 2007 
planeras ägarandelen i Nettobolaget att minskas till fem procent (Ica 2006c) samt 
dotterbolaget Etos att avyttras (Ica 2006e).  
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Figur 2 – Ica-koncernens organisationsstruktur 
 (Ica 2006b, Ica 2006d, Ica 2006e, egen bearbetning) 

2.2.1  Varuförsör jn ing  är  en av  fy ra  centra la  
koncernfunkt ioner   

Verksamheten under moderbolaget Ica AB är uppdelad i de övergripande 
funktionerna Ekonomi, Detaljhandel Varuförsörjning. Övriga specifika funktioner 
finns i varje enskilt dotterbolag; Ica Sverige och Ica Norge 

Varuförsörjning är för den här rapporten den centrala funktionen i Ica AB. 
Funktionen hanterar IT, logistik och inköp på en central nivå till distributions-
enheterna i Västerås, Kungälv och Växjö. Syftet är att skapa vinster genom att 
samordna inköp till Ica Sverige och Ica Norge. Varuförsörjning driver logistik-
utvecklingsfrågor men jobbar också med att effektivisera sortimentet för att sänka 
kostnader.  

Ica genomdriver nu en förändring av distributionsnätet som ska vara klar under 
2008. Satsningen innebär att antalet distributionsenheter totalt sett minskar. I 
satsningen ingår två nya lager i Västerås respektive Helsingborg. Utöver det ska 
vissa lager byggas ut medan andra stängs helt. (Ica 2006b) 

2.2.2  I ca  Sver ige  är  huvudleverantör  t i l l  I cahandlarna 

Förutom Varuförsörjningsfunktionen kommer organisationen Ica Sverige att vara 
fokus i rapporten. Ica Sverige är ett rent försäljningsbolag med ansvar för drift, 
försäljning och etablering. Ica-handlarna äger och driver sina butiker som egna 
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företagare och Ica Sverige fungerar som huvudleverantör. Idag görs ungefär 70 
procent av inköpen via Ica Sverige och den största delen av övriga inköp utgörs av 
bland annat färskvaror, bröd och dryck. (Ica 2006b) 

Idag finns drygt 1400 butiker vilka är indelade i fyra profiler; Ica Nära, Ica 
Supermarket, Ica Kvantum och Maxi Ica Stormarknad. Indelningen görs utifrån 
storlek, omsättning, sortiment och geografiskt läge. Försäljningen i Ica Sverige 
uppgår till 46,7 mkr, vilket betyder att Ica Sverige står för 65 procent av 
moderbolagets omsättning. Fördelningen mellan profilerna är illustrerad i Tabell 1 
nedan. (Ica 2006b) 

Tabell 1 – Fördelning av butiker, omsättning och artiklar över de fyra Ica-profilerna 
(Ica 2006a) 

Profil Antal butiker Omsättning, mkr Antal artiklar 
Ica Nära 758 12 739 3 000-5 000 
Ica Supermarket 488 29 401 6 000-10 000 
Ica Kvantum 126 22 325 10 000-30 000 
MAXI Ica Stormarknad 45 16 444 30 000-45 000 

 

För varje profil finns dels ett grundsortiment som innefattar de produkter som en 
butik tillhörande en respektive profil bör erbjuda. Dessa produkter benämns G. 
Utöver det finns tilläggsprodukter som butikerna kan välja att ta in om de vill, dessa 
benämns T. När en produkt nylanseras börjar den oftast på T-nivån och då inte i alla 
profiler. Om det visar sig att den säljer bra kan produkten få grundsortimentsstatus i 
en eller flera profiler.  

Beslut om dessa sortimetsförändringar, tillsammans med lanseringar och 
delistningar av produkter ska följa vissa tidsramar rekommenderade av ECR 
Sweden. Dessa gäller alltså för hela den svenska dagligvaruhandeln och ligger fast 
från år till år.  Beslut angående en förändring ska fattas senast fem veckor innan den 
träder i kraft i butik. (ECR Sweden 2006) 

2.3  Model lprodukt  Laxf i lé  Naturel l  

Findus Laxfilé Naturell med artikelnummer 83281 är vald som modellprodukt av 
flera anledningar. Sedan introduktionen i april 2005 har kampanjtrycket varit högt 
vilket ställer stora krav på information och planering. Produktens försäljningsvärde 
är relativt högt, cirka 70 kronor, vilket gör att lagerkostnader blir stora. Med råvara i 
Norge eller Chile, produktion i Thailand samt försäljning i Sverige blir ledtiden från 
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inköp av fisk till färdig laxfilé lång. Detta gör att produkten blir extra beroende av en 
fungerande planering av efterfrågevariationer. Produkten har också trots sin relativt 
unga ålder en problemfylld historia. Under sommaren 2006 var tillgången på lax i 
världen liten, vilket ledde till stora brister på den svenska marknaden. I Tabell 2 
presenteras en sammanställning av information om produkten. 

Tabell 2 – Produktinformation om modellprodukten (Varucertifikat 2005) 

Produktinformation  
Artikelbenämning Laxfilé Naturell 

Nettovikt 500 gram 

Kollistorlek 10 konsumentförpackningar 

Pallstorlek 60 detaljistförpackningar 

Total hållbarhet 450 dagar 
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3  Problembeskrivning 
Rapportens uppgift är att kartlägga informationsflödet i planeringsprocessen mellan 
Findus och Ica för att identifiera utvecklingsmöjligheter som kan leda till bättre 
servicegrad. För att göra detta krävs en förståelse av servicegradsproblemet, dess 
konsekvenser och orsaker.  

Leverantörerna producerar mot försäljningsprognoser och levererar från lagret efter 
grossisternas dagliga order. Variationer i efterfrågan förekommer vilket ställer krav 
på att produktionen planeras i tid och därmed också på prognosernas riktighet. 
Eftersom prispressen har tvingat fram reduceringar av säkerhetslager kan de inte 
längre täcka in lika stora variationerna i efterfrågan som förut. Detta leder till att den 
genomsnittliga servicegraden blir sämre och effekterna av ett bristfälligt prognos-
underlag blir mer synliga. 

Även om den genomsnittliga servicegraden enligt leverantörerna själva ligger på 
cirka 98 procent uppstår ibland efterfrågesvängningar som leder till att service-
graden går ner till avsevärt lägre siffror. Detta sker framförallt i samband med 
svårprognostiserade aktiviteter som kampanjer, produktlanseringar eller andra 
sortimentsförändringar och innebär stora kostnader i form av utebliven försäljning 
för både grossist och leverantör. En grundlig kartläggning av planeringsprocessen är 
därför central för vår uppgift.  

En vanlig åsikt bland dagligvaruleverantörer är att mycket av grundorsakerna till 
problemet med låg servicegrad ligger i det bristande informationsutbytet med 
grossisterna. Idag får leverantörerna inte tillgång till mycket mer information än de 
dagliga orderna och har därför svårt att agera proaktivt vid stora förändringar i 
orderbeteendet. Som författare till denna rapport måste vi därför identifiera vilken 
information som finns i de två organisationerna samt om, hur och när denna 
förmedlas. Vi vill studera om, och i så fall hur, en förändring i informationsutbytet 
skulle kunna möjliggöra minst lika kostnadseffektiv produktion som idag men med 
en förbättrad servicegrad. 

Utifrån problembeskrivningen ovan har följande tre frågeställningar identifierats: 

1. Hur ser informationsflödet i försörjningsplaneringen ut? 
2. Hur har servicegraden påverkats av informationsflödet?  
3. Hur kan informationsflödet i försörjningsplaneringen förändras för att 

förbättra servicegraden? 
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4  Metod 
I detta kapitel beskrivs undersökningens inriktning, ansats, utförande samt de 
metoder vi använt för datainsamling. Utöver detta förs en diskussion avseende 
brister, svårigheter och problem med vald metod.  

4.1  Undersökningens inr iktning och ansats  

Inriktningen talar om vilket typ av slutsats undersökningen förväntas åstadkomma. 
En undersökning vars syfte är att beskriva sakförhållanden och kartlägga fakta sägs 
ha inriktningen beskrivande. Eftersom en viktig del av den här rapporten är att 
kartlägga informationsflödet kan den också klassas som beskrivande. Rapportens 
andra huvudsyfte är skapa kunskap om hur informationsflödet påverkar 
försörjningskedjans förmåga att producera och leverera varor i tid. Undersökningar 
som klarlägger orsakssammanhang benämns förklarande. (Lekvall och Wahlbin 2001)   

En undersöknings ansats är kopplad till tillvägagångssättet för att besvara syftet. Vi 
har valt att titta på en försörjningskedja med två ingående företag. Det gör den här 
undersökningen har en fallstudieansats. Detta i motsats till tvärsnittsansats där större 
grupper av objekt studeras. Ansatsen brukar traditionellt också delas in i kvalitativ 
respektive kvantitativ beroende på hur data samlas in, vi har valt en kombination av 
de två. Hur datainsamlingen har gått till beskrivs i 4.4. (Lekvall och Wahlbin 2001)  

4.2  En i terat iv  projektmodel l   

Detta projekt är utfört enligt en modell inspirerad av den så kallade ”Sneda vågen” 
vilken används vid produktutveckling. Modellen innebär att projektets olika 
moment i större eller mindre utsträckning löper parallellt, men med olika fokus i 
varje fas. I ett produktutvecklingsprojekt motsvaras det av att produktions- och 
marknadsrepresentanter är med redan i den första fasen där fokus ligger på 
konstruktion. Detta i motsats till ett sekventiellt upplägg där ett nästa moment 
påbörjas först efter det att det föregående är helt klart (Wenell 2004). Applicerat på 
den här specifika rapporten betyder det att arbetsgången har delats in i olika faser 
där varje iteration haft inslag, i olika stor utsträckning, av samtliga metodavsnitt som 
beskrivs nedan. 

Motivet till att vi valt denna arbetsmodell är att den skapar möjligheter för att snabbt 
ringa in potentiella problemområden att studera. På grund av det studerade 
systemets vida omfattning och projektets tidsbegränsning är detta av stor vikt.   
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4.3  Undersökningens delar  

De momenten som bygger upp undersökningen beskrivs kortfattat nedan. 

4.3 .1 .1  Förs tud ien  byggde  upp  förs tåe lsen  

Examensarbetet inleddes med en inläsningsperiod där vi skaffade oss en förståelse 
för problemet. Vi bildade oss en uppfattning om hur dagligvarubranschen fungerar 
och hur informationsutbytet ser ut i grova drag. Detta gjordes genom inledande 
litteraturstudier och intervjuer av personer från olika parter i försörjningskedjan.  

4.3 .1 .2  Prob lemformuler ingen  har  p rec iserat  rappor ten  

Med hjälp av insamlad information definierade vi ytterligare det problem vi var ute 
efter att studera. Under tiden som arbetet har pågått har problembeskrivningen blivit 
allt mer preciserad. I den iterativa processen har vi redan i ett tidigt stadium kunnat 
testa olika hypoteser och analysområden och på så sätt kunnat avgöra vilka områden 
som kan avgränsas och vilka som är de mest relevanta för denna studie. 

4.3 .1 .3  L i t te ra turs tud ien  har  byggt  upp  den  teoret i ska  
kunskapen 

Litteraturstudien har varit en naturlig del under hela arbetet. Till en början har 
studien varit av mer generell karaktär för att bygga upp kunskapen om helheten och 
grunderna för de inledande intervjuerna. När problemformuleringen därefter har 
kunnat preciseras närmare har litteraturstudierna fortsatt på mer djupare nivå för de 
relevanta områdena som behövts för att kunna förstå problemet bättre och 
undersöka empirin närmare.  

4.3 .1 .4  Prob lemanalys  har  ökat  fö rs tåe lsen  fö r  p rob lemet  och  
fö r  s tud ien  

Med hjälp av relevanta metoder och begrepp från litteraturstudien har vi 
omformulerat det ursprungliga problemet.  

4.3 .1 .5  Empir in  har  samlats  in  genom in terv juer  och  
data insaml ing  

Datainsamlandet har genomförts mot bakgrund av litteraturstudierna och 
problemanalysen. Vi har byggt upp informationen med hjälp av intervjuer och 
statistik ur företagens affärssystem. Mer om datainsamlingsmetoder i 4.4. 

4.3 .1 .6  Ana lys  av  teor i  och  empi r i  har  r ingat  in  prob lemet  

I ett tidigt stadium har analysen inneburit att ta fram olika hypoteser kring 
problemområden som därefter testats genom den iterativa processen. Flera 
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hypoteser har kunnat förkastas genom arbetets gång och andra har istället kunnat 
stärkas med litteraturteori och fakta från datainsamlingen. 

4.3 .1 .7  Förbät t r ings förs lagen  angr iper  p rob lemen 

När studien var genomförd och analyserna färdiga diskuterades resultaten vilket 
ledde fram till våra slutsatser.  

4.4  Datainsamlingsmetoder  

Vid insamlandet av data till forskning eftersträvas hög reliabilitet och validitet. Med 
reliabilitet menas att datainsamlingen ska vara tillförlitlig, vilket innebär att urvalet 
av intervjupersoner ska vara representativt och att frågorna är korrekt ställda så att 
de inte missuppfattas. Om en undersökning genomförs med frågor som kan tolkas 
på många olika sätt resulterar det i en undersökning med låg reliabilitet (Bengtsson 
et al 1995). Hög reliabilitet möjliggör upprepning av undersökningen (Merriam 
2006).  

Validitet kan förklaras som relevans. Om data har validitet betyder det att den 
hjälper oss att svara på syftet (Bengtsson et al 1995). Validitet för rapporten som 
helhet betyder att den ger en korrekt bild av verkligheten (Merriam 2006).  

4.4.1  Kval i tat iv  data insaml ing  genom interv juer  

Enligt Patton är huvudsyftet med intervjuer att få reda på någonting som 
respondenten vet, tycker eller tänker på (Patton i Merriam 2006). Intervjuer 
klassificeras utifrån dess grad av struktur. En strukturerad analys har en 
förutbestämt frågebatteri och en ordning i vilken dess frågor ska ställas. När 
resultaten av intervjun ska kvantifieras är en hög grad av struktur viktig. (Merriam 
2006) 

I en fallstudie vill forskaren genom intervjuer förstå respondentens bild av 
verkligheten, varför strukturerade intervjuer kan vara begränsande. Här kan det 
passa bättre med lägre grad av struktur där vissa frågeområden är bestämda i förväg 
men ordningsföljd och följdfrågor anpassas efter situationen. Den helt 
ostrukturerade intervjun har inga fördefinierade frågor och passar bra när 
intervjuaren inte har tillräckliga bakgrundskunskaper för att formulera frågor. 

De intervjuer som genomförts inom ramen för empirin har varit semistrukturerade 
till sin karaktär. Generellt kan sägas att graden av struktur har ökat under arbetets 
gång, i takt med det att vår kunskap på det studerade området tilltagit. Vi har 
intervjuat totalt åtta personer på Findus samt fem personer på Ica.  
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4.4.2  Kvant i tat iv  data insaml ing  

Det kvantitativa dataunderlaget vi använt kommer från Findus respektive Icas 
affärssystem. Tillgången på information begränsas dels av vilken data som företagen 
är villiga att lämna ut men också beroende på vilken data som faktiskt lagras. Då 
detta inte var helt klarlagt innan undersökningen påbörjades har det i viss mån 
påverkat vilka analyser som varit möjliga att genomföra. Dock tror vi inte att det har 
påverkat slutsatsens inriktning.  

4.5  Problem med vald metod 

Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Findus och Dagligvaru-
leverantörernas förbund vilket skulle kunna påverka undersökningens objektivitet. 
Vi tror dock att risken för att undersökningen är gjord ur ett leverantörsperspektiv är 
liten. Dels för att vi har varit medvetna om risken från början, dels för att 
undersökningen utförts på neutral mark.  

Vi har valt att studera en specifik produkt för att vi tror att det är lättare att kartlägga 
informationsflödet när det finns ett konkret exempel att ställa frågor kring. Det gör 
det också möjligt att titta på hur servicegrad och prognossäkerhet faktiskt har sett ut. 
En invändning här skulle kunna vara att det begränsar generaliserbarheten. Det är 
dock inte de produktspecifika problemen som vi är ute efter att generalisera, utan 
snarare informationsflödet och detta är i stor utsträckning detsamma för samtliga 
Findus produkter som säljs på Ica.  

I undersökningar där intervjuer är en stor källa till information finns alltid vissa 
risker man som författare och läsare bör vara medveten om. I en rapport som denna 
där respondenterna inte är anonyma finns risken att svar anpassas till vad som tros 
vara önskvärt eller acceptabelt. Det kan också vara så att respondenten försöker ge 
en förskönande bild av verkligheten eller avger generella allmänt accepterade åsikter 
istället för den personliga. Vidare kan intervjuaren genom sitt sätt att vara påverka 
respondenten i en viss riktning under själva intervjun men också tolka svaren till sin 
fördel i efterhand. (Lekvall och Wahlbin 2001) 
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5  Teoret isk referensram 
För att kunna diskutera och analysera frågeställningarna som beskrivits i kapitel 3 
behövs grundläggande kunskap om förutsättningar och arbetssätt för tillverkande 
företag. Vi vill därför inleda den teoretiska referensramen med att översiktligt 
beskriva hur materialflödet i ett tillverkande företag och dess försörjningskedja ser ut 
och fungerar i sin enklaste form. Denna introduktion inleder referensramen i avsnitt 
5.1. 

Eftersom denna studie ska undersöka sambanden kring hur informationsflödet 
förhåller sig till osäkerhet och servicegrad behövs en översikt av olika författares syn 
på den osäkerhet som tillverkande företag står inför samt hur företagen kan arbeta 
för att minska effekterna av den. I avsnitt 5.2 har vi därför valt att fortsätta 
referensramen med att beskriva olika former av osäkerhet och beroenden för att i de 
efterföljande avsnitten (5.3 – 5.4) diskutera hur prognostisering och planering kan 
användas för att möta dessa problem.  

I avsnitt 5.5 introduceras olika sätt för att utvärdera en försörjningskedja, där 
servicegrad är ett av måtten som beskriver hur väl företaget kan möta efterfrågan 
trots osäkerheten. 

En försörjningskedja kräver tillgång till aktuell information för att kunna fungera 
effektivt. Denna information skapas inte sällan av externa parter vilket belyser 
behovet av ett väl fungerande informationsflöde. I avsnitt 5.6 beskrivs begreppet 
Supply Chain Management (SCM) som har vuxit fram som ett ramverk där företagen 
inom sina respektive försörjningskedjor måste samarbeta med varandra för att kunna 
uppnå maximal effektivitet. Det nära samarbetet visar sig vara nyckeln till att bygga 
upp den tillit som behövs för att dela med sig av känslig information. Avsnittet 
beskriver också grunderna för ett fungerande samarbete samt olika författares 
erfarenheter av varför tidigare samarbetsförsök har misslyckats.  

Som sista del i kapitlet, avsnitt 5.7, beskrivs även hur grundkoncepten i SCM också 
har inspirerat utvecklingen av fyra andra rationaliseringsprogram; Lean Manu-
facturing, Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR), Efficient 
Consumer Response (ECR) och Vendor Managed Inventory (VMI). 

5.1  Mater ia l f lödet  – det  centrala f lödet  

Syftet med denna del är att på en generell nivå ge en introduktion till hur ett 
tillverkande företag ser ut och fungerar i en försörjningskedja. Försörjningskedjan 
beskrivs ofta från råvara till slutkonsument. I dagligvarubranschen delas denna 
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traditionellt in i fyra led, underleverantör, tillverkande företag, grossist, detaljist eller 
butik för att försörja behovet från konsument, se Figur 3.  

 

Figur 3 – Schematisk bild över försörjningskedjans aktörer i dagligvarubranschen 
(Egen bearbetning) 

Pilarna i Figur 3 demonstrerar de fyra flöden vi normalt finner i en försörjningskedja; 
material-, order-, kapital- respektive informationsflöde. Material flödar framåt i 
kedjan, det vill säga från underleverantörer till konsument. Order- och kapitalflödet 
går åt motsatt håll, från konsument till producent. Informationsflödet är dubbelriktat 
och innefattar all kommunikation mellan aktörerna, däribland prognos- och 
kampanjinformation. Den här rapporten inriktar sig främst mot informationspilen 
som går mellan Findus och Ica, markerad med fet stil figuren, men även till viss del 
mot information som utbyts med underleverantör och butik. Det ska poängteras att 
detta är en schematisk bild som i verkligheten kompliceras av att aktörer i en 
försörjningskedja samtidigt är länkade både horisontellt och vertikalt till andra 
kedjor.  

Syftet med den tillverkande försörjningskedjan är förädling av råvara för att försörja 
behovet från konsumentens efterfrågan. Därför kan man påstå att materialflödet är 
det viktigaste av de fyra ovanstående flödena. De andra tre kan med detta synsätt ses 
som stödprocesser som syftar till att möjliggöra förädlingen och transport av 
material.  

5.1.1  Kundorderpunkten delar  mater ia l f lödet  

Kundorderpunkten (KOP) är den punkt i produktionsprocessen där en specifik 
produkt kopplas till en viss kundorder. Denna punkt delar flödet i två delar vad 
gäller val av produktionsprocess och planeringsmetod. Före kundorderpunkten 
måste produktion och inköp baseras på prognoser, produktionen sker då mot lager. 
Efter kundorderpunkten vet företaget exakt hur många order som kommit in och 
behöver då inte tillverka mer än vad som har beställts. Om kundorderpunkten ligger 
mitt i en produktionsprocess kan ett företag tillverka en del mot lager och sedan 
slutföra produktionen mot order. På detta sätt kan företaget undvika att hålla 
färdigvarulager och istället använda råvarulager och mellanlager. Om 
kundorderpunkten ligger sent i processen blir också leveranstiden till kund kort. Hur 

16 



 Materialflödet – det centrala flödet 

kundorderpunkten delar materialflödet och därmed de två processerna illustreras i 
Figur 4.  

Prognostisering Försäljning

KunderFylla på lager
MTS

Uppfylla kundorder
MTO

Prognos

Efterfrågehistorik

Förfrågan

Leveranslöfte

KOP

Lagersaldo

Möjligt att lova

KundorderKapacitet
att lova

Leveranstid lagerorder Leveranstid kundorder

 

Figur 4 – Kundorderpunktens placering i produktionsplanering (Wikner 2005) 

De två typerna av produktion brukar benämnas Make To Stock (MTS) respektive 
Make To Order (MTO). Valet mellan dessa görs utifrån produktens egenenskaper 
och kundens krav. Om produktens produktionsledtid (P) överstiger kundens krav på 
leveranstid (L) måste produkten produceras mot lager – MTS. Om istället 
produktens ledtid är kortare än leveranstiden kan produkten tillverkas mot order – 
MTO. Detta samband illustreras nedan. (Olhager 2000) 

dLeveransti LtidProduktled P

11

==

⇒<⇒> MTO
L
PMTS

L
P

 

För produkter inom dagligvaruhandeln kräver konsumenten omedelbar leverans, 
det vill säga att produkten ska finnas på hyllan vid det tillfälle då konsumenten är i 
butiken. Enligt ovanstående resonemang måste försäljning till konsument ske mot 
lager för samtliga produkter. Tittar vi istället på försäljning till grossist förekommer 
både MTS och MTO för olika produkter. Produkter med begränsad hållbarhet, som 
till exempel kylda färdigrätter, kan säljas på order till grossist. Sett mot konsument 
sker försäljningen fortfarande från lager.  Produkter med lång hållbarhet möjliggör 
istället lagring vilket medför att exempelvis konserver och frysta varor kan säljas från 
lager även till grossist.  
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Ett mellanting mellan MTO och MTS är Assembly To Order (ATO). Det betyder att 
en viss del av produktionen görs mot lager, men att den färdiga produkten monteras 
först när ordern har kommit. Om moduler som kan användas till flera produkter 
ingår möjliggör ATO lägre kapitalbindning i lager. Skälen till detta anges i 5.1.2 samt 
5.2.3. 

5.1.2  Lagerhål ln ing  

I vår studie sker produktion och försäljning av modellprodukterna mot lager. Därför 
är lagerhållning en central funktion för verksamheten. Det finns flera olika skäl till 
att hålla lager. Dessa kan, enligt Martinich (1997), delas in i fyra kategorier; a) Öka 
den operativa effektiviteten, b) Ge snabbare svar på efterfrågan, c) Ge skydd mot 
normal osäkerhet, d) Utgöra skydd mot onormala händelser.  

a) Effektivitet: Genom att tillåta lager i produktionen kan ett företag öka 
orderstorlekar och därmed fördela fasta kostnader över flera produkter. 
Exempel på dessa fasta kostnader är order-, transport- och ställkostnader. 
Mellanlager i produktionen gör dessutom olika produktionsenheter 
oberoende av varandra. Om produktionstopp inträffar i en maskin behöver 
nästa maskin inte stanna eftersom den istället kan försörjas av lagret. 

För vissa produkter, med stora säsongsvariationer i efterfrågan, kan lager-
hållning ytterligare förbättra effektiviteten. En uppbyggnad av säsongslager 
möjliggör då en jämnare produktionstakt och ett högre kapacitetsutnyttjande 
under hela året.  

b) Snabb efterfrågerespons: Ett företag med färdigvarulager har större möjlighet 
att kunna svara snabbt mot varierande efterfrågan.  

c) Normal osäkerhet: Ett råvarulager skyddar mot förseningar i leverans från 
leverantörer och mellanlager skyddar mot exempelvis sjukfrånvaro och 
oplanerade produktionsstopp.  

d) Onormala händelser: Till exemepel hot om strejk hos leverantör, varsel om 
kraftiga prishöjningar eller råvarubrist kan ett temporärt råvarulager byggas 
upp för att möjliggöra produktion.   

Den särskilda formen av lager som benämns säkerhetslager är ett centralt begrepp i 
denna rapport. Säkerhetslager beskrivs därför mer detaljerat i 5.2.3
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 Materialflödet – det centrala flödet 

5.1 .2 .1  Kostnader  i  samband med lager  

Beslut kring lagerhållning kräver alltid en avvägning mellan effekt och kostnader. 
Kostnaderna för lagerhållning grupperas och benämns på olika sätt beroende på 
författare. Martinich (1997) delar in kostnaderna i fyra typer; a) alternativkostnad – 
avkastning från investeringar som skulle kunna ha gjorts för samma värde, b) skatter 
och försäkringar, c) svinn, stöld och inkurans d) hantering och förvaring.  

Olhager (2000) använder ett begrepp, lagerhållningskostnad,  som med hjälp av 
lagerhållningsräntan innefattar samtliga kostnader ovan. Lagerhållningskostnaden 
för ett lager, CL, räknas ut enligt nedan. 

ingsräntanlagerhålln - 
 värdeproduktens - 

deningskostnalagerhålln - 

r
v
C

årenhet
krrvC

L

L ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

×
×=

 

I ekvationen är v alltså produktens värde och r är lagerhållningsräntan. Lager-
hållningsräntan anges som en procentandel av produktens värde och och även om 
den ska motsvara en uppskattning av samtliga ovanstående kostnader brukar 
alternativkostnaden oftast utgöra den största (Olhager 2000). Nivån för lager-
hållningsräntan är beroende av produkttyp men ligger vanligen runt 10 – 25 procent 
(Martinich 1997). Det kan vara värt att understryka att kostnaden för att hålla lager 
alltså är högre längre framåt i försörjningskedjan, även om antalet artiklar är 
desamma. Detta beror på att förädlingsvärdet ökar; visas i formeln ovan som ett 
högre produktvärde, v.  

5.1.3  Varuanskaf fn ing  fy l ler  lagren i  t id  

När lager tar slut behöver de fyllas på, oavsett om det gäller råvarulager eller 
färdigvarulager. Det finns olika metoder och tillvägagångssätt för att åstadkomma 
detta. Enligt Martinich (1999) är en av huvudfrågorna huruvida kontrollen av 
lagernivåerna ska ske kontinuerligt eller periodvis. Traditionellt var periodiska 
inspektioner det vanligast förekommande. Detta beroende på att det var dyrt och 
omständligt att inventera. Periodiska inspektioner har dock nackdelen att 
lagernivåerna snabbt kan sjunka utan företagets vetskap. På senare år har tekniken 
medfört stora möjligheter vad gäller kontinuerlig övervakning av lagernivåer. 

Typiskt kopplas periodiska inspektioner ihop med variabel orderkvantitet, så kallat 
periodbeställningssystem. Kontinuerlig inspektion används med fast orderkvantitet 
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och benämns beställningspunktssystem (Martinich 1999). I periodbeställnings-
systemet sker beställningar i intervall anpassade efter vad som är lämpligt för den 
egna produktionen eller med hänsyn till leveransmöjligheter. Återfyllnadsnivån 
bestäms som summan av efterfrågan under ledtiden, efterfrågan under ett 
inspektionsintervall samt säkerhetslagret. Beställningspunktssystemet initierar 
istället beställningar vid en viss lagernivå. Detta gör att beställningar sker 
oregelbundet men med fast orderkvantitet. Beställningspunkten bestäms som 
summan av säkerhetslagret samt efterfrågan under ledtiden. Det finns flera olika 
principer och modeller för att bestämma optimal orderkvantitet som påverkar 
servicegraden. Eftersom denna rapport är avgränsad till att enbart studera 
informationsflödet utelämnas dock dessa principer i denna rapport. (Olhager 2000)  

5.1.4  Flödesanalys  ger  en b i ld  av  hur  kapi ta l  f lödar  och 
b inds i  processen 

Kostnaden för lager som beskrevs ovan är en viktig del i en analys av en 
försörjningskedja. Ofta vill man också skapa en djupare förståelse för hur varor och 
kapital flödar och var värde adderas. Det finns tre huvudfrågor man bör ställa sig 
vid en sådan analys (Olhager 2006): 

• Hur många enheter passerar genom processen per tidsenhet? 

• Hur länge befinner sig en enhet i processen? 

• Hur många enheter befinner sig i samtidigt i processen? 

Till dessa frågor kopplas tre storheter; Flödestakt (R), Flödestid eller genomloppstid 
(T) respektive Lager (I). För att beskriva sambandet mellan dessa storheter används 
Little’s lag (Anupindi et al 2006): 

 
Lager [I]=Genomloppstid [T] x Flödestakt[R] 

Utifrån vetskapen om två av dessa kan alltså den tredje beräknas. Enheten kan väljas 
efter vad som är syftet med beräkningen. Ofta önskar man skapa en bild av 
kapitalflödet i en försörjningskedja och då blir kronor en bättre enhet än till exempel 
vikt.   

5.2  Om osäkerhet  och beroenden  

Det här avsnittet avser att behandla de fenomen och företeelser som försvårar och 
komplicerar lagerhållning och varuanskaffning som beskrivits ovan. Först diskuteras 
olika typer av osäkerhet och beroenden i försörjningskedjan samt de problem som de 
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tillsammans skapar. Därefter tas bullwhip-effekten upp, ett fenomen som 
uppkommer som följd av att osäkerhet hanteras utan integration mellan försörjnings-
kedjans parter. Slutligen presenteras två åtgärder för att hantera dessa problem, 
säkerhetslager respektive säkerhetskapacitet. 

5.2.1  Kombinat ionen av  osäkerhet  och beroenden skapar  
problem 

Wagner (i Stadtler och Kilger 2000) delar in försörjningskedjans osäkerhet i två olika 
typer; processosäkerhet och efterfrågeosäkerhet. Processosäkerhet beror på variabilitet i 
produktionen, varierande ledtider med mera och efterfrågeosäkerhet beror på 
skillnaden mellan uppskattad efterfrågan och faktisk försäljning. 

Med processosäkerhet menar man att varje maskin i en produktionsprocess har en 
viss variabilitet i produktionstid. Detta får till effekt att man aldrig kan förutsäga 
exakt hur lång tid en process kommer att ta utan tvingas planera med ett medelvärde 
och en standardavvikelse baserat på tidigare körningar. (Wikner 2005)  

Ett annat sätt att se på osäkerhet är att, som Martinich (1997), tala om normal 
respektive onormal variabilitet. Onormal variabilitet innefattar extraordinära 
händelser som påverkar ledtiden såsom bränder, strejk eller att en maskin går 
sönder. En onormal variation i efterfrågan skulle till exempel kunna orsakas av en 
oannonserad kampanjaktivitet. Till normal osäkerhet räknas exempelvis 
konsumentens slumpvisa beteende. 

Eftersom försörjningskedjan består av flera enheter länkade till varandra kan man 
likna denna med en produktionsprocess som är uppbyggd enligt samma princip. Vi 
ser att både enheterna inom processerna och inom försörjningskedjan är beroende av 
varandra i den meningen att de inte kan fungera om inte material och information 
finns tillgängligt och vidarebefordras mellan dem. Beroendet är alltså detsamma 
oavsett vilken organisatorisk nivå man väljer att studera. Inom ett företag finns det 
beroenden mellan maskiner och i en försörjningskedja finns beroenden mellan 
produktionsenheter och distributionsenheter, detta oavsett vem ägaren till respektive 
enhet är eller hur den organisatoriska struktur som styr den ser ut. 

Enligt Wikner (2005) är det kombinationen av osäkerhet och beroenden i kedjan som 
skapar problem eftersom störningar kommer att fortplantas i systemet. Ett välkänt 
fenomen är den så kallade bullwhipeffekten som kommer att beskrivas i 5.2.2 nedan.  
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Olhager (2006) identifierar två sätt att hantera de beskrivna formerna av osäkerhet. 
Dessa två angreppssätt; säkerhetslager respektive säkerhetskapacitet, diskuteras i det 
efterföljande avsnittet 5.2.3. 

5.2.2  Bul lwhipef fekten förstärker  var iat ion bakåt  i  
försör jn ingskedjan 

Bullwhipeffekten uppkommer i försörjningskedjor när beställningspunktssystem 
används och den enda informationsöverföringen sker via orderläggning (Olhager 
2000). Fenomenet, som också benämns Forrestereffekt, är en förstärkning av 
efterfrågevariation i försörjningskedjan och har observerats i industrin under en lång 
tid (Lee 2004 a). En liten förändring i efterfrågan hos konsument förstärks för varje 
led i försörjningskedjan eftersom ingen information om orsakerna till förändringen 
kommuniceras vidare. Ett exempel på en sådan förändring är enligt Christopher 
(2005) efterfrågestörningar som beror av dåligt planerade kampanjaktiviteter som 
skapar fördröjningar i produktion och ökad kapitalbindning. Ett exempel på 
bullwhipeffekten är Procter & Gamble som under nittiotalet upplevde stora 
variationer i behov av blöjor, trots att produkten i själva verket hade en mycket stabil 
efterfrågan i konsumentledet (Lee 2004b).  

Följande fyra orsaker till bullwhipeffekten har identifierats (Lee 1997; Anupindi et al 
2006): 

5.2 .2 .1  Orders igna ler ing  

När en leverantör upplever en ökad orderingång genererar det dels en brist i de egna 
lagren, dels en uppjustering i prognosen. Leverantören kommer då att beställa extra 
för att möta det ökande behovet och för att täcka upp för bristen. På samma sätt ökar 
orderstorleken ytterligare för varje steg bakåt i kedjan eftersom varje aktör gör sina 
prognoser från egna försäljningssiffror (Anupindi et al 2006). Lee et al lyfter fram 
informationsdelning i försörjningskedjan som en nyckelåtgärd för att undvika 
problemen i samband med ordersignalering. Genom att dela information kan aktörer 
längre upp i kedjan bygga sin produktion på faktisk efterfrågan hos konsument och 
inte på order från kund. (Lee et al 2004a) 

5.2 .2 .2  Sammans lagn ing  av  o rder   

Det finns två grundorsaker till detta problem; stora orderstorlekar och oregelbunda order 
(Anupindi et al 2006). Anledningen till att företag väljer att lägga färre stora order 
istället för flera små är kopplat till fördelningen av de fasta transaktions- och 
ordersärkostnaderna som beskrevs i 5.1.2. Oregelbundna order skapas bland annat 
när beställningspunktssystem med periodiska inspektioner används.  
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Ett sätt att minska bullwhipeffekten som är relaterad till sammanslagningar av order 
är att sänka ordersärkostnaden och dela information om lagernivåer mellan aktörer i 
kedjan (Lee 2004a). 

5.2 .2 .3  Pr isvar ia t ioner  

Forward buying är en term som används när aktörer i försörjningskedjan köper varor 
för framtida behov (Anupindi et al 2006). Beteendet kan grunda sig i varsel om 
råvarubrist eller prishöjning hos leverantören. De lager som byggs upp refereras 
allmänt till som spekulationslager. För att undvika ”forward buying”, som främst 
skapar lageruppbyggnad, kan leverantörerna sätta ett tak som grossisterna max får 
beställa, upprätta en policy för hur prissättningen ska gå till eller utforma rabatten 
efter antalet sålda till slutkonsument istället för antalet sålda till grossist. P&G och 
Kraft har enligt Anupindi et al (2006) använt sig av en prisstrategi utan prisrabatter 
för att undvika detta problem. 

5.2 .2 .4  Ransoner ing  

När bristsituationer uppstår tvingas leverantörer att ransonera ut order till kunder. 
När kunder i förväg är medvetna om att bristsituationer kommer uppstå beställer de, 
enligt ovanstående beskrivning, mer än behovet för att kompensera mot ransonering. 
Om bristen inte uppstår eller om behovet minskar avbryts order vilket leder till 
uppbyggda lager hos leverantören. Detta fenomen kan också uppstå vid rykten om 
brist. För att undvika imaginära brister är informationsdelning av lagernivåer en 
metod. Verkliga bristsituationer kan hanteras bättre om leverantören har en strategi 
för hur ransonering och prioritering ska göras. (Anupindi et al 2006) 

5.2.3  Säkerhets lager  och  säkerhetskapaci tet  två  sät t  at t  
hantera osäkerhet  

Enligt Anupindi et al (2006) kan säkerhetslager användas både som skydd mot 
osäkerhet i efterfrågan och i processerna enligt vad som beskrivits ovan. Olhager 
(2006) menar dock att säkerhetslager endast bör användas som skydd mot prognosfel 
och att processosäkerhet bör hanteras med säkerhetskapacitet.  

5.2 .3 .1  Beräkn ing  av  säkerhets lager  

Beroende på säkerhetslagrets syfte finns också olika sätt att dimensionera det. 
Normalt görs detta utifrån en fördefinierad servicegrad eftersom storleken på 
säkerhetslagret är en avvägning mellan lagerhållningskostnad och bristkostnad. 
Utgående från ett antagande om att efterfrågan är normalfördelad kan väntevärde 
och variation för denna skattas utifrån historisk data. Den önskade servicegraden 
kan definieras på två olika sätt (Olhager 2000): 
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• Serv 1: Sannolikheten att inte få brist under en ordercykel 

• Serv 2: Andel av efterfrågan som kan levereras direkt ur lager 

När Serv 1 används innebär servicegradsmåttet andel levererade av beställda order. 
När Serv 2 används innebär måttet istället andelen levererade artiklar. Denna 
skillnad gör att Serv 1 blir beroende av orderstorlekar, vilket Serv 2 inte är.  

Nedan beskrivs hur säkerhetslager, Is, definieras enligt Serv 1. I fallet när det inte 
finns någon variation i ledtid eller när den variationen hanteras med säkerhets-
kapacitet beräknas denna med roten ur ledtiden multiplicerat med variation i 
prognosfelet enligt a). Används säkerhetslagret även för att hantera ledtidsvariation 
används istället b). Detta förutsätter ett oberoende mellan efterfråge- och 
ledtidsvariationen. I båda fallen är alltså säkerhetslagret kopplat till prognosfelet. 
Detta gör att säkerhetslagret blir det lager som ska försörja variation som inte har 
kunnat förutsägas. (Olhager 2000) 

ledtidenunder et prognosfelför  ikelseStandadavv - 
prognosfel respektive ledtidför  vikelseStandardav -  ,
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5.2 .3 .2  Synkron iser ing  av  lager  reducerar  to ta l t  behov  av  
säkerhets lager  

I en försörjningskedja finns ofta säkerhetslager vid flera olika ställen utefter 
försörjningskedjan. Dessa bör synkroniseras så att en hög servicegrad kan 
åstadkommas till lägsta möjliga kostnad. I systemet med så kallat echelon stock tas vid 
dimensioneringen av ett lager och dess beställningspunkt hänsyn till alla på det 
följande steg i försörjningskedjan. Kostnadsminimeringen sker på så sätt med 
avseende på helheten istället för de enskilda delarna (Tang 2006). Det är dock inte 
vår avsikt här att förklara hur detta går till i detalj, men vetskapen om att det går att 
göra är viktig.  
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 Prognoser 

Som vi tidigare konstaterade är det billigare att hålla lager längre bak i kedjan 
eftersom varuvärdet är lägre. När det gäller placering av säkerhetslager finns 
ytterligare fördelar om det är så att försörjningskedjan är grenad framåt. Låt säga att 
ett företag har ett centrallager och ett antal lokala distributionscentraler. 
Säkerhetslagret ska täcka osäkerheten i prognosen, den variation som inte kan 
förutses.  Om variationen i de lokala distributionscentra är oberoende av varandra, 
det vill säga att efterfrågan är okorrelerad, kan om säkerhetslagret placeras i den 
centrala enheten den totala nivån minskas. Detta beror alltså på att den 
sammanvägda relativa osäkerheten blir mindre än summan av delarna eftersom 
variationen från de olika marknaderna till en viss grad tar ut varandra. Resultatet 
blir alltså att den totala kapitalbindningen minskar med centralisering. (Olhager 
2006) 

N
1faktor  med lagernivå  totalav reduceringen  alltsåmedför  ringcentraliseEn 
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5.2 .3 .3  Säkerhetskapac i te t  

Förutom säkerhetslager kan även säkerhetskapacitet användas för att möta osäkerhet 
och innebär att produktionsprocessen inte beläggs till fullo. Åtgärden innebär att 
ojämn efterfrågan kan hanteras utan att stora färdigvarulager behöver byggas. 
Säkerhetskapacitet innebär också att obalans i processtider i olika steg i processen 
kan hanteras. Användandet av kapacitet som skydd innebär att en avvägning måste 
göras mellan högt kapacitetsutnyttjande, som medför låg kapitalbindning i resurser, 
och kort genomloppstid, som istället medför låg kapitalbindning i material. 
(Olhager 2006) 

5.3  Prognoser  

Prognostisering påverkar många beslut i ett tillverkande företag och handlar om att 
förutse den osäkerhet och beroenden som beskrivits ovan. Detta avsnitt kommer att 
beskriva prognoser och prognosfel samt hur dessa hanteras i en försörjningskedja. 
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5.3.1  Prognoser  innehål ler  a l l t id  prognosfe l  som måste  
hanteras  

Det främsta målet med prognostiseringen är enligt Aronsson et al (2004) att se till att 
rätt produkter finns på rätt ställe vid rätt tid. Med hjälp av prognoser kan företag 
styra material och produktion men också ta långsiktiga beslut rörande 
dimensionering av produktionssystemet (Olhager 2000). Aronsson et al (2004) 
poängterar dock vilket förhållande man bör ha till prognosverksamheten, även om 
all information skulle finnas tillgänglig: 

… man måste dock komma ihåg att även om all tillgänglig kunskap används för att göra en så 
bra prognos som möjligt så kommer den alltid att vara fel 

Osäkerhet kommer alltid att finnas och beslutsfattaren måste alltså ta hänsyn till att 
prognoserna kommer att visa fel. Man måste då istället lära sig att reducera effekten 
av felet. Wacker (2002) har studerat flera empiriska studier där effekten av 
prognosfel i tillverkande organisationer har undersökts. Vissa författare menar att 
eftersom prognoser påverkar så många beslut i en tillverkande organisation blir 
prognosfel mycket kostsamma. Otillräckliga prognoser skapar mer slumpmässig 
planering och mycket tid måste då läggas på att hitta fel i planen samtidigt som 
lagernivåerna växer. Andra försök har inte kunnat visa några direkta samband 
mellan prognosfel och högre kostnader. Wacker drar slutsatsen att framgångsrika 
företag har lyckats hantera prognosfelen och bli lönsamma utan att vara beroende av 
korrekta prognoser. 

Wacker delar in hanteringen av prognosfel i två kategorier. Den första handlar om 
förbättra själva prognosmetoderna för att minska felet. Den andra, som inte är lika 
väl studerad, handlar om att förändra hur prognosen används för planering och 
beslut i produktionsverksamheter. Författaren menar att om beslutsfattare inser 
prognosernas olika begränsningar kan de knyta rätt beslut till rätt prognos och 
därmed reducera effekten av prognosfelen. Prognosfel uppstår på grund av interna 
faktorer och externa faktorer. Till de interna faktorerna räknas marknadsföringens 
fyra P:n; pris, produkt, plats, kampanj (promotion). Till de externa källorna till 
prognosfel räknas konkurrenternas marknadsföring och andra ekonomiska faktorer, 
som arbetslöshet, lönenivåer etcetera. Författaren tar upp problemet att företag hellre 
lägger tid och pengar på att förändra sin prognosmodell och kompensera för 
prognosfelet istället för att försöka hitta orsaken till det.  
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5.3.2  Många prognoser  och  outnyt t jad in format ion b idrar  
t i l l  p rognosfe l  

Författaren skriver vidare att det egentliga felet ibland ligger i organisations-
strukturen. Empiriska studier har visat att när enskilda funktionella divisioner i 
företaget gör egna prognoser för deras eget syfte blir resultatet istället dåligt 
utnyttjade resurser.  

På samma sätt som företag kan suboptimera prognosprocessen kan också diskrepans 
mellan prognoser i försörjningskedjan orsaka problem. En försörjningskedja där det 
görs många individuella prognoser kommer med liten sannolikhet få rätt (Ireland 
och Bruce 2000). Precision nås genom en, gemensam ägd, prognos utifrån vilken 
beslut tas och till vilken övriga processer kopplas.  

Vissa studier har dock visat att bara för att många människor från olika funktioner 
deltar i prognosprocessen behöver det inte medföra ett lägre prognosfel. Wackers 
konklusion är att det inte räcker utan att det viktigaste är att prognosen bygger på all 
relevant information och att prognosen accepteras av alla funktioner. Även Olhager 
(2000) betonar vikten av att information som är känd ska användas som underlag för 
prognoserna och inte uppskattas av dem. Olhager exemplifierar med att kundernas 
kunskaper om framtida behov och kampanjer som troligtvis kommer att leda till 
ökad försäljning ska användas direkt och inte ersättas av prognoser. 

För att kunna registrera all relevant information menar Wagner (i Hartmut och 
Stadtler 2000) att prognosverktyget som används måste kunna klara av att ta hantera 
information och aggregera i minst tre dimensioner:  

• produktdimensionen: aggregering i produkthierarkier, produktgrupper, 
produktfamiljer 

• geografisk dimension: aggregering i olika marknader eller distributionscenter 

• tidsdimension: dagar, veckor, år 

5.3.3  Prognost iser ingsprocessen 

Wagner (i Hartmut och Stadtler 2000) menar att eftersom prognostisering handlar 
om att uppskatta framtida försäljning måste, för att uppnå en så bra prognos som 
möjligt, all relevant information från hela försörjningskedjan användas. Ett problem 
som uppstår är att denna information ofta är subjektiv och olika källor blir därför 
ibland motstridiga. För att ändå kunna utnyttja informationen på ett riktigt sätt är 
det viktigt att genomföra prognostiseringen enligt en förutbestämd process. I sin 

27 



Teoretisk referensram 

artikel föreslår Wagner i vilken ordning som prognoserna kan göras i daglig-
varubranschen: 

1. Försäljningsprognos 
 Baserat på försäljningshistorik, som Wagner menar redan finns 

tillgänglig per produkt och vecka, och ytterligare försäljnings-
prognoser från planerade kampanjaktiviteter per produkt i regionen 
skapas en försäljningsprognos per region, produkt och vecka. 

2. Gemensam prognos 
 Försäljningsprognoserna per produkt och per region aggregeras för 

varje produkt för alla regioner. Tillsammans med representanter från 
sälj, produktion, inköp och marknad justeras prognosen ytterligare 
med information från övergripande marknadsföring, andra produkt-
lanseringar och konkurrentanalyser. 

3. Inköpsprognos 
 Den gemensamma prognosen bryts ner, via produktstrukturen, till 

prognos för ingående material. 

 

5.3.4  Konsumenters  reakt ion på br is ts i tuat ioner  
undervärderar  e f ter f rågan 

Konsumentens beteende vid bristsituationer gör att prognosmetoderna skiljer sig åt 
mellan företag som säljer till andra företag och de som säljer till konsument. Företag 
kan ofta acceptera att en order är några dagar sen men eftersom konsumenter sällan 
accepterar för sena leveranser leder en bristsituation ofta istället till utebliven 
försäljning. Om en vara är slut i hyllan väljer konsumenten i 69 procent av fallen att 
istället köpa ett annat märke. I 31 procent av fallen väljer konsumenten istället att 
inte köpa alls, eller byta butik. Beteendet förändras om samma situation uppstår 
igen. Om produkten är slut vid det tredje försöket väljer istället 31 procent köpa ett 
annat märke och 69 procent byter affär eller väljer att inte handla alls. 
(Roland Berger 2003) 

Om prognosen då bygger på försäljningshistorik mot konsument riskerar denna 
därför att undervärdera efterfrågan. Enligt författaren finns det två olika lösningar på 
detta problem. Den första metoden försöker manuellt uppskatta den verkliga 
efterfrågan genom en kombination av försäljningshistorik och information om 
bristsituationer. Den andra metoden använder matematiska metoder som antar att 
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den reducerade försäljningshistoriken är ett stickprov av efterfrågan och beräknar 
utifrån detta hur den verkliga efterfrågan ser ut. (Wagner i Stadtler och Kilger 2000) 

5.3.5  En bra prognos   

Enligt Wacker (2002) måste en bra, trovärdig prognos bygga på en stark 
underliggande teori som är ett resultat av teoretiska förklaringar från analyser av 
orsakssamband. En bra prognosteori definieras som en teori som kan ge svar på 
följande frågor: 

• Definitioner – frågor som vem och vad avser teorin? 

• Domäner – frågor som när och var gäller teorin? 

• Förklaringar – frågor som hur och varför? 

• Förutsägningar – frågor som borde, kan och skulle? 

Som ett exempel tar Wacker upp tidsserieanalyser av försäljning kring jul. Dessa 
analyser identifierar mönster i data som förväntas återkomma. Historiken kan 
exempelvis visa att försäljningen är högre kring december, men kan inte förklara 
varför. Därför kan inte dessa typer av metoder, om de används separat, klassas som 
bra prognosteorier. 

Författaren skriver vidare att kausala prognosmodeller traditionellt brukar kunna 
svara på hur ovanstående frågor förhåller sig till prognosen och därför kan klassas 
som bra prognosteorier. Teorierna bygger på att prognosen stödjer sig på förklarande 
variabler. Författaren exemplifierar med att försäljningen på fönster beror på antalet 
påbörjade husbyggen. Problemet med dessa metoder är att de förklarande 
variablerna också måste prognostiseras. Detta leder till att prognosen bygger på två 
uppskattningar, en för sambandet och en för den förklarande variabeln. Prognosen 
kan alltså stämma bra mot modellen, men ändå dåligt mot verkligheten. Författaren 
poängterar att prognoser aldrig blir bättre än teorierna de bygger på.  

En bra prognos är tydlig, har ett uttalat syfte, beskriver den tidshorisont och de 
antaganden som ligger till grund för prognosen samt beskriver hur den ska 
användas i beslutsfattande. En bra prognos ska också inkludera ett mått på felet som 
exempelvis ett intervall eller en standardavvikelse. (Wacker 2002, Olhager 2000) 

5.3 .5 .1  Kombinat ioner  ger  bäst  resu l ta t  

Flera studier har kunnat visa på att enkla prognosmodeller, som glidande 
medelvärde och trendanalyser, ger lika bra resultat som mer komplexa modeller, 
som den iterativa Box-Jenkins-metoden. Det har också visat sig att de bästa 
prognoserna uppnås genom att kombinera olika modeller med varandra. Små 
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prognosfel kommer alltid att finnas, och genom att kombinera olika metoder kan 
felen ibland ta ut varandra. Kombinationen av enkla modeller tillsammans med 
kvalitativ input har visat sig minimera prognosfelet. Enligt författaren finns det idag 
för lite studier på varför, men det kan bero på att den mänskliga hjärnan är bättre på 
att hitta och förstå trender i data och information. (Wacker 2002) 

Även Wagner (i Stadtler och Kilger 2000) menar att en kombination ger bäst resultat. 
Rent matematiska modeller kan inte prediktera kampanjer, feedback från lanseringar 
och andra faktorer som kan uppskattas av mänskliga, kvalitativa, prognoser. När två 
prognoser kombineras på det sättet är det viktigt att den informationen som den 
matematiska prognosen uppskattat, den normala försäljningen, inte räknas in av den 
mänskliga prognosen, som enbart ska prognostisera förändringar från den normala 
prognosen. 

5.3.6  Mått  på prognosfe l  

Vi har i texten ovan diskuterat prognosfelets betydelse och vill med anledning av det 
även ge en kortfattad matematisk genomgång av ämnet. Prognosfelet är alltså 
skillnaden mellan den faktiska försäljningen och det prognostiserade behovet. 
Eftersom det är lättare att uppskatta händelser som ligger nära i tiden blir 
prognosfelet mindre för prognoser med kortare planeringshorisont och vice versa. 
Prognosfelet benämns et, för period t, och definieras enligt nedan. (Olhager 2000) 
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För att få ett sammantaget mått på prognosfelet över flera perioder används ofta 
medelabsolutfelet, MAD (Mean Absolute Deviation) vilket definieras som medelvärdet 
av felens absolutvärde.  

perioderAntalet  - 

||1||1
11

N

FD
N

e
N

MAD
N

t
tt

N

t
t ∑∑

==

−==
 

För att få en uppfattning om storleken på prognosfelet brukar det relativa måttet 
MAPE (Mean Absolute Procent Error) användas. Detta mått fungerar som MAD ovan 
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men divideras med efterfrågan i respektive period för att få felets storlek som en 
procentandel av verklig efterfrågan. (Martinich 1997) 

perioderAntalet  - 
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Ett annat förekommande sätt att mäta prognosfel är medelkvadratfelet, MSE (Mean 
Square Error) MSE kan ses som kvadraten av standardavvikelsen, alltså variansen, av 
prognosfelet och definieras enligt nedan. 
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Eftersom MSE kvadrerar felet så får stora avvikelser kraftigt genomslag. Man menar 
alltså att få, stora, förändringar är värre än många små variationer. Det bör påpekas 
att varken MSE eller MAD inte ger någon information kring huruvida försäljning 
över- eller understiger prognostiserat behov. För att få en siffra på detta kan ett 
enkelt medelvärde användas. (Olhager 2000) 

5.4  Planer ing 

Planering används, enligt Wikner (2005), för att på ett kostnadseffektivt sett kunna 
försörja kundernas efterfrågan med rätt produkter över en planeringshorisont. I ett 
företag förekommer vanligen flera planeringsnivåer som sker i olika detaljnivå och 
med olika planeringshorisont. Bland de vanligast förekommande planerings-
formerna är Affärsplanering, Sälj- och Verksamhetsplanering och Huvudplanering. 

5.4.1  Säl j -  och  verksamhetsplaner ing  knyter  s t rateg ier  t i l l  
operat iv  n ivå  

Affärsplaneringen görs på lång sikt och är en avsiktsförklaring där målsättningar för 
periodens intäkter, kostnader och vinster sätts upp. Affärsplanen görs ofta på 
årsbasis, i monetära enheter på aggregerad nivå per produktgrupp. Den ligger till 
grund för budgetering och strategiska beslut om anläggningsanskaffningar etcetera. 
(Wikner 2005) 

Sälj- och verksamhetsplaneringen görs i olika nivåer i företaget. Syftet är att 
omvandla företagets strategiska planering till en mer operativ plan så att planerad 
tillgång kan balanseras mot den planerade efterfrågan. I planeringsprocessen ingår 
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därför representanter från flera funktioner i företaget som till exempel lednings-
grupp, marknad, försäljning och produktion. På detta sätt kan hänsyn tas till 
prognoser, marknadsplaner, kapacitetsbegränsningar med mera. I den aggregerade 
planeringen bestäms hur stora volymer per produktgrupp som ska produceras, hur 
stora lagernivåer som ska hållas samt vilken kapacitet som ska användas. Planering 
görs med syfte att maximera vinsten givet den planerade efterfrågan.  

Att planeringen görs på en aggregerad nivå betyder enligt Rohde och Wagner (i 
Hartmut och Stadtler 2000) att besluten underlättas eftersom de kan fattas med 
hänsyn till ett mindre antal beslutsvariabler. Det gör även att volymerna blir större 
och variansen på beslutsunderlaget därmed reduceras. När företaget är aktivt på 
flera marknader och med flera produkter blir den aggregerade planeringen dock mer 
komplex. Om flera distributionsenheter används måste det totala behovet per 
produktgrupp aggregeras för de olika marknaderna. Varje distributionsenhet måste 
då först prognostisera sitt eget behov som sedan aggregeras till ett totalt behov. Flera 
distributionsenheter gör även att artiklar kan ligga i fel lager vid fel tillfälle. Om 
dessutom flera produktionsanläggningar används måste den planerade 
försörjningen av varje produktgrupp aggregeras för alla anläggningar. Ett ytterligare 
problem för planeringen blir då att bestämma vilken anläggning som ska producera 
vilka produkter. Valet av grupperingsprincip, hur produkterna grupperas till 
produktgrupper, får alltså konsekvenser för både prognostisering och besluts-
fattande. 

När den aggregerade sälj- och verksamhetsprocessen är färdig resulterar den enligt 
Wikner (2005) i aggregerade säljplaner och verksamhetsplaner som beskriver antalet 
förväntade sålda respektive tillverkade enheter i varje produktgrupp för varje 
anläggning. Dessa planerade volymnivåer per produktgrupp ligger till grund för 
huvudplaneringen som senare används för den mer detaljerade produktions-
planeringen. I detaljplaneringen bestäms exakt vilka körningar som ska köras för 
vilka artiklar och på vilka resurser. 

Även om huvudplaneringen bara behöver ha information om den närmsta tiden 
sträcker sig den aggregerade planeringen över längre tid än så (Martinich 1997). 
Syftet med detta är att försöka undvika suboptimering och istället kunna få översikt 
och försöka optimera planeringen med ett längre tidsperspektiv. Eftersom framtiden 
är mer osäker för längre tidshorisonter är den aggregerade planeringen därför en 
dynamisk process som måste uppdateras kontinuerligt allt eftersom ny information 
blir tillgänglig. 
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5.4.2  T idsgränser  gör  at t  o l ika  prognoser  påverkar  o l ika  
p laner ingsbes lut  

Det totala behovet kan, enligt Wikner (2005), delas upp i tre olika typer; kända behov 
består främst av bekräftade kundorder, förväntade behov är behov som 
prognostiseras, oväntade behov är slutligen avvikande engångsbehov inte ska täckas 
av prognosen. 

De oväntade behoven är, enligt författaren, förändringar som prognosen inte kunnat 
förutsäga. Behovsförändringarna kan komma ifrån nya kunder eller ovanliga 
förändringar från befintliga. Innan man beslutar för att förändringen är en 
engångsföreteelse som prognosen inte ska kunna förutse måste förändringen 
analyseras. Volymförändringen kan vara en tidsförskjuten order som har lagts för 
tidigt eller för sent och därmed egentligen ingår i prognosen. Om kundordern 
fastställs vara avvikande ska denna exkluderas från framtida prognoser. 

5.4.3  Prognosen påverkar  o l ika  p laner ingsbeslut  

Enligt Wacker (2002) är kopplingen mellan prognoser och produktionsplaneringen 
avgörande för företagets effektivitet. Författaren påpekar att beslutsfattare måste 
förstå hur prognosfel inverkar på olika typer av beslut och hur de kan minska 
effekten av prognosfelen i produktionsbesluten. Man ska komma ihåg att 
prognoserna i sig har knappt något värde utan det viktiga är hur besluten fattas på 
grund av prognosen. 

Eftersom prognosen ligger till grund för produktionsplaneringen och beslut gällande 
materialinköp, personal och investeringar används olika tidsgränser för att styra hur 
förändringar i prognosen ska påverka beslut inom produktionen (Wacker 2002). 
Tidsgränserna är kopplade till olika typer av beslut och beror på produktionens och 
produktens karaktär. Inom dessa gränser fryses prognoserna och vissa beslut för att 
förhindra exempelvis överproduktion eller brister.  

Före den första tidsgränsen, kapacitetstidsgränsen, kan förändringar i prognosen leda 
till beslut om att öppna nya eller stänga produktionsanläggningar. När denna 
tidsgräns har passerats fryses dessa beslut eftersom nya anläggningar inte skulle 
hinna att komma igång i tid. 

Nästa gräns kallas planeringstidsgränsen. Före denna tidsgräns kan beslut fortfarande 
fattas om investering eller avyttring av maskiner och utrustning. Denna typ av beslut 
går inte att fatta efter denna tidsgräns eftersom företaget i så fall inte skulle hinna 
med att installera ny utrustning i tid. När planeringstidsgränsen har passerats är 
alltså kapaciteten i utrustningen fryst.  
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Innan nästa tidsgräns, efterfrågetidsgränsen, kan beslut fattas angående personal- och 
kapacitetsplanering. Förändringar av produktionsplaneringen efter denna tidsgräns 
kan bara göras med hänsyn till den kapacitet som redan är beslutad om. Större 
ändringar kommer att leda till outnyttjad produktionstid om prognosen minskas 
eller personalbrist om prognosen ökas.  

När den sista produkttidsgränsen har passerats har produktionsplaneringen fastställs 
och materialet för denna produktion är inköpt. Efter denna tidsgräns fryses 
produktionsvolymerna eftersom förändringar av dessa kommer att ge upphov till 
materialbrist om produktionen ökas eller överlager om den minskas.  

Till skillnad mot Wacker (2002) som tittar på fyra olika tidsgränser väljer Wikner 
(2005) att definiera två; planeringstidsgräns och efterfrågetidsgräns.  

Planeringstidsgränsen passeras enligt Wikners definition vid produkternas 
ackumulerade ledtid, inklusive ledtid för inköpt material. Detta är den sista 
tidpunkten som förändring av inköpt material kan göras. Efter denna gräns kan 
förändringar av produktionsplanen endast göras med hänsyn till redan beställt 
material. Förändringar trots detta kommer att leda till materialbrist, eller överlager. 

Efterfrågetidsgränsen uppstår vid tidpunkten då produktionen senast måste påbörjas 
för att kunna utföras i tid. Detta sker vid produktens interna ackumulerade ledtid. 
Förändringar som görs efter denna tidpunkt kommer inte att hinna exekveras. 

Det som Wikner (2005) kallar för planeringstidsgräns tolkar vi vara detsamma som 
Wacker (2002) benämner som produkttidsgräns. Det som Wikner kallar för 
efterfrågetidsgräns är inte desamma som Wackers definition. Vi menar att samtliga 
tidsgränser är intressanta eftersom alla belyser hur olika former av beslut bör vara 
kopplade till olika prognoser och frysas för olika tidsgränser beroende på 
produktens och produktionens karaktär. 

5.5  Utvärder ing och styrning av försör jn ingskedjan 

Syftet med rapporten är att utvärdera försörjningskedjans servicegrad. Detta är dock 
inte det enda styrmått som används för utvärdering av försörjningskedjan. För att 
möjliggöra analys och utvärdering av försörjningskedjan finns olika typer av mått 
och nyckeltal. Det här avsnittet avser att först ge en bild av varför och hur 
prestationsmätning bör utföras och sedan förklara ett antal olika mått som har 
relevans för studien. Servicerelaterade nyckeltal ägnas särskild uppmärksamhet då 
problematiken kring dessa står i fokus i rapporten.  
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5.5.1  Prestat ionsmätn ing  används för  utvärder ing  och 
sty rn ing  

Olhager (2005) formulerar två principer för prestationsmätning:  

Princip 1: Det går inte att styra något man inte mäter 

Princip 2: Det man mäter uppmärksammas som viktigt, påverkar agerande  
och ger resultat 

Meyr et al (i Stadler och Kilger 2000) menar att prestationsmått framförallt har två 
betydelser i två olika riktningar. För det första så ger mätning en tydlig bild av 
historien och nuläget. För det andra kan prestationsmätning användas för att 
fokusera på framtiden och sätta mål för utveckling. Mått gör också vägen fram till 
målen tydlig.   

5.5.2  Synkroniser ing  och  ef fekt iv i tet  

Anupindi et al (2006) använder två begrepp för att beskriva hur nära en process, 
anläggning eller en försörjningskedja är den ideala dito, det vill säga att uppnå 
synkronisering till lägsta kostnad.  

• Processsynkronisering – Hur väl processen kan bemöta kundernas efterfrågan i 
samtliga produktdimensionerna: kvantitet (rätt antal, inte mer eller mindre), 
tid (rätt tid, inte före eller efter), kvalitet (rätt, ej defekta produkta) och 
geografi (rätt plats). 

• Processeffektivitet – Den totala kostnaden för processen 

Synkronisering och effektivitet kan alltså också användas inte bara för enskilda 
processer eller anläggningar utan även för en hel försörjningskedja. En perfekt 
synkroniserad försörjningskedja producerar exakt rätt produkter för att exakt möta 
slutkonsumentens behov i samtliga produktdimensioner och gör endast detta då det 
krävs.  

I teorin definierar ovanstående den optimala kedjans egenskaper i form av 
kapabilitet, flexibilitet, kapacitet och flödestid. Den ideala kedjan kan, enligt 
Anupindi et al (2006), producera felfria produkter flexibelt med batcher ner till 1 
enhet. Kedjan kan också förändra takter och direkt svara mot förändring i efterfrågan 
genom tillgång till rätt information utan att bygga lager. Den ultimata 
försörjningskedjan gör även detta till lägsta möjliga kostnad. För att en 
försörjningskedja ska kunna uppnå maximal synkronisering och effektivitet måste 
även varje anläggning i den och dess processer också vara effektiva och nära 
synkroniserade. Även om det ideala fallet är svårt att uppnå i praktiken så menar 
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författarna att försörjningskedjans utmaning och långsiktiga mål bör vara att 
genomföra förändringar för att komma närmare detta optimala läge. 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur informationsflödet i planerings-
processen kan förändras för att optimal servicegrad ska åstadkommas till en låg 
kostnad. Begreppen synkronisering och effektivitet kan kopplas direkt till 
servicegrad respektive kostnad. Vi ser enligt definitionerna att de är varandras 
motsvarigheter även om synkronisering och effektivitet är mer omfattande begrepp. 
Eftersom begreppen används flitigt och har en central roll i resterande del av 
rapporten är det viktigt att tydliggöra att de har direkt bäring på rapportens syfte.  

5.5.3  Den ef fekt iva  f ronten 

Eftersom ett företag kan ha olika, ibland motstridiga, mål tvingas beslutsfattare 
ibland göra avvägningar mellan olika målsättningar  –  ett företag kan inte vara bäst 
på allt. Exempel på mål som står i konflikt med varandra kan vara de ovan 
definierade begreppen synkronisering och effektivitet. 100 procents servicegrad kan 
inte uppnås till en låg kostnad. Vid en viss gräns sker en förbättring i ena 
dimensionen på bekostnad av en försämring i den andra. För att jämföra hur väl 
företag lyckas med denna avvägning kan de placeras in på en graf med de två valda 
dimensionerna (som i exemplet nedan är synkronisering och effektivitet men alltså 
kan vara andra mer konkreta mått som servicegrad och lageromsättningshastighet) 
på respektive axel. I valet av strategi prioriterar vissa företag synkronisering mer än 
kostnadseffektivitet och för andra är det tvärt om, företagens respektive marknad 
bestämmer prioriteringarna. (Olhager 2006) 

Nuvarande teknologi och planeringsmetoder sätter en naturlig gräns som begränsar 
företagens möjlighet till avvägning vilket leder fram till resonemanget kring den så 
kallade effektiva fronten. Den effektiva fronten definieras av de marknadsledande 
företagen. De företag som på bästa sätt kan kombinera två dimensioner utgör 
fronten. De företag som har en bit kvar till de marknadsledande konkurrenterna 
befinner sig på insidan. Företag kan normalt bara röra sig inom den eller på den, åt 
ena eller andra hållet, men inte bortom den. Företag som rör sig på den effektiva 
fronten kan exempelvis välja en högre servicegrad på bekostnad av försämrad 
kostnadseffektivitet. För andra företag som inte kommit till samma nivå finns det 
istället förbättringspotential i båda dimensionerna, se Figur 5 nedan. 

Ibland sker framsteg inom teknik och vetenskap som gör att förutsättningarna för de 
aktuella företagen ändras och en framflyttning av den effektiva fronten är möjlig. Ett 
exempel är framstegen inom produktionstekniken; på 30-talet var det endast 
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kostnadseffektivt att tillverka en bilmodell i en enda färg, idag kan samma nivå av 
kostnadseffektivitet uppnås trots en mängd modeller och varianter.  

 

Figur 5 – Den effektiva fronten (Olhager 2006, egen bearbetning) 

5.5.4  Om användandet  av  och  exempel  på nyckel ta l  

Varje företag måste arbeta för att uppnå slutkonsumentens behov och förväntningar 
till en låg kostnad. Försörjningskedjans gemensamma mål kan brytas ner i både 
kvantitativa delmål som exempelvis cykeltid, ledtid, leveransprecision etcetera men 
också kvalitativa mål som produktutveckling, flexibilitet, kvalitet. Vi ska i det här 
avsnittet titta närmare på vad som kännetecknar dessa nyckeltal. 

Vi har sett att det finns goda skäl till och behov av att använda någon typ av mått för 
att utvärdera sin verksamhet. För att nå framgång med uppföljningsarbetet finns det 
dock krav som bör ställas på de mått som används. I Performance Measurement for 
World Class Manufacturing listar författaren Maskell (1991) sju egenskaper mått bör 
ha: 

1. Direkt relaterade till produktionsstrategin 
 Måtten ska tala om hur väl strategin uppfylls. Eftersom människor 

fokuserar på det som mäts kommer företaget styras i linje med 
strategin. 

2. Icke monetära mått är primära 
 Den dagliga kontrollen av produktionen blir tydligare med icke-
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monetära mått, även om sådana fortfarande kommer att vara av stor 
vikt vid framförallt extern rapportering. 

3. Bör anpassas lokalt 
 Mått ska anpassas specifikt till olika delar av företaget eftersom olika 

enheter kan stödja olika delar av strategin. 

4. Förändras över tiden 
 Förändringar i marknad, produktflora, kunder med mera påverkar 

strategin vilket också bör få genomslag på vilka mått som används. 

5. Lätta att förstå och lätta att använda 

 Detta är av stor vikt för att det som mät förstås och används. 
Motsatsen leder till dåligt motiverad personal. 

6. Ge snabb återkoppling 
 Problem som inträffar ska åtgärdas omedelbart. 

7. Ger information som leder till förbättring snarare än bevakning 
 Det ska vara lätt att förstå på vilka områden förbättringar gjorts och 

var det återstår att göras. 

 
Med bakgrund mot ovanstående riktlinjer kan prestationsmått väljas. I artikeln 
Measuring supply chain performance presenterar författaren Benita Beamon (1999) ett 
ramverk för hur mått för att evaluera försörjningskedjan kan väljas. Tre olika 
kategorier av mått lyfts fram; Rescources, Output och Flexibility. Till varje kategori, 
vars relation illustreras i Figur 6 nedan,  kopplas specifika mått. Resources innefattar 
nyckeltal för att hantera kostnader, Output kan översättas som servicerelaterade mått 
och behandlar mått som mäter hur väl kundernas krav tillfredsställts. Flexibility ska 
ses som en samling mått på potential att klara förändring och måste, för att bli 
meningsfulla, kopplas till andra storheter såsom volym eller leverans. (Beamon 1999) 
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Figur 6 – Prestationsmåtten delas in i tre kategorier som påverkar varandra  
(Beamon 1999, egen bearbetning) 

Författaren hävdar att en försörjningskedja bör utvärderas med minst ett mått från 
varje kategori. En sammanställning av respektive kategoris mått finns i Tabell 3 
nedan. I tabellen kopplar vi även Anupindi et als (2006) diskussion kring 
synkronisering och effektivitet till Beamons kategorier. Resources innefattar mått som 
kopplas till effektivitet medan Output och Flexibility är nyckeltal för synkronisering. 
På så sätt får vi en logisk nedbrytning och en koppling från en mer generell syn på 
förbättringsarbete till specifika nyckeltal. 

Tabell 3 – Översikt över olika nyckeltal  
(Beamon 1999 och Anupindi et al 2006, egen bearbetning) 

Effektivitet Synkronisering 
Resources Output Flexibility 

Total resurskostnad Försäljning 
Volymflexibilitet, förmåga att 
anpassa produktionen mht 
volym 

Distributionskostnad Vinst 
Förmåga att ändra 
leveransdatum 

Tillverkningskostnad 
Fill rate, andel order som 
levererats utan fördröjning

Produktmixflexibilitet 

Lagerkostnader Leveransprecision Produktintroduktionsflexibilitet
Avkastning på investerat 
kapital 

Stock-out och backorders  

 Leveranstid  
 Tillverkningsledtid  
 Distributionsmisstag  
 Antal kundanmärkningar  
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Motivet till användandet av mått från samtliga dessa olika kategorier är alltså 
interaktionen mellan olika delar av ett företags enheter. I inledningen beskrevs 
exempelvis hur hög servicegrad uppnås genom att bygga höga säkerhetslager. 
Beroende på kostnadsnivå skulle detta kunna orsaka en högre kapitalbindning och 
ett sämre resultat. Att styra försörjningskedjan efter endast ett mått blir därför 
problematiskt. Fokus läggs på en enskild aktivitet eller aspekt varpå andra delar blir 
lidande. Beamon (1999) resonerar kring att försörjningskejdor allmänt är dåliga på att 
inse relationen mellan resursutnyttjande, flexibilitet och servicemått och anser 
dessutom att prestationsmätningssystem ofta saknar strategisk koppling. Lambert 
och Pohlen (2001) kommenterar i artikeln Supply Chain Metrics också bristen på 
strategisk koppling i de mått som används. Dessutom menar författarna att interna 
logistiska mått, som inte är valda utifrån en helhetssyn på försörjningskedjan, är ett 
stort problem.  

5.5.5  Serv icere laterade nyckel ta l  

Eftersom servicerelaterade nyckeltal är rapportens huvudfokus presenteras här tre 
mätetal kopplade till service mer detaljerat. Aronsson et al (2003) kopplar tre 
nyckeltal till service; lagertillgänglighet, leveranspålitlighet samt leveranssäkerhet. Vi kan 
se att även Beamon (1999) tar upp samtliga dessa mått, dock under andra 
benämningar.  

I definitionen av synkronisering (i avsnitt 5.5.2) använde Anupindi et al (2006) de 
olika produktdimensionerna för att beskriva hur väl processen uppfyller kundernas 
efterfrågan. De tre servicerelaterade nyckeltal som Aronsson et al (2003) använder 
kan mycket väl kopplas till samma dimensioner och därför tillsammans användas 
som ett mått på försörjningskedjans synkronisering.   

5.5 .5 .1  Lager t i l lgäng l ighet  u tvärderar  kvant i te ts -  och  geograf i -
d imens ionen  

Detta mått definieras berättar hur stor andel av de beställda varorna som finns 
tillgängliga då beställningen från kund kommer. Dels kan lagertillgängligheten 
mätas på orderradnivå, dels på ordernivå. Eftersom lagertillgängligheten är en 
fraktion anges de vanligen i procent.  

Samma resonemang som tidigare fördes i 5.2.3, kring hur de önskade servicemåtten 
Serv 1 och Serv 2 väljs, kan föras även för hur detta nyckeltal ska beräknas. Det 
undre lagertillgänglighetsmåttet tolkar vi stämma överens med tankesättet från Serv 
1 eftersom det räknar antalet kompletta order. Om samma tankesätt skulle användas 
som beskrevs för Serv 2 borde lagertillgängligheten istället beräknas för antalet 
artiklar som kunnat levereras. 
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order antal totalt
orderrader kompletta antal

  änglighetLagertillg b)

orderrader antal
orderrader levererade antalänglighetLagertillg a)

=

=

 

5.5 .5 .2  Leveranspå l i t l i ghet  u tvärderar  t idsd imens ionen 

Leveranspålitlighet visar i vilken utsträckning som produkter levererats inom utsatta 
tidsramar. Nyckeltalet definieras enligt nedan. 

leveranser antal totalt
tid i leveranser antallitlighetLeveranspå =

 

För att måttet ska vara relevant och fungera som styrmedel är det viktigt att det finns 
en samsyn hos leverantör och kund kring vad som är acceptabla tidsramar (Meyr et 
al i Stadtler & Kilger 2000). Aronsson et al (2003) påpekar att förseningar allmänt för 
med sig större skada men påpekar också att tidiga leveranser kan medföra ökade 
lagerhållningskostnader och därför vara negativa. 

5.5 .5 .3  Leveranssäkerhet  u tvärderar  kva l i te tsd imens ionen 

Det tredje måttet, leveranssäkerhet är kopplat till kvalitet av leveranserna och 
definieras enligt nedan. 

leveranser antal totalt
leveranser felfria kompletta antal

kerhetLeveranssä =
 

Måttet används för att kontrollera att rätt mängd artiklar levererats och att 
sändningen inte innehåller skadade eller felaktiga artiklar.  

5.6  Samarbete och integrat ion i  försör jn ingskedjan 

Problemen med beroenden och olika typer av osäkerhet gör att produktionen inte 
hinner svara tillräckligt snabbt mot efterfrågan och leder därför till försämrad 
servicegrad. Trots att företagen har arbetat med att förbättra sina interna processer 
för att minska ledtider och därmed reducerat osäkerheten, tvingas de ändå hantera 
osäkerhet med hjälp av olika typer av buffertar, i form av säkerhetslager, 
säkerhetskapacitet eller säkerhetsledtid. Buffertlösningarna med stora lager leder 
visserligen till en högre servicegrad men är kostsamma för företagen.  
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Under de senaste åren har synen på företagens möjligheter till att uppnå hög 
servicegrad till en lägre kostnad förändrats. Christopher (2005) menar att det går att 
skapa ett produktionssystem som snabbt kan svara mot efterfrågevariationer, till en 
rimlig kostnad, om man kan uppnå en högre nivå av samarbete och integration 
mellan försörjningskedjans olika aktörer. Den traditionella synen att ha flera 
leverantörer som kan spelas ut mot varandra för att pressa marginalerna leder till 
suboptimering med dåliga relationer och ofta bristande kvalitet. Istället bör 
grossisten välja ett färre antal leverantörer där ett djupare samarbete inleds för att 
skära ner totala kostnader och effektivisera integrationen mellan deras 
logistiksystem.  

Det här avsnittet avser därför att lyfta företagens interna funktioner, som diskuterats 
i 5.1 - 5.5, till ett vidare försörjningskedjeperspektiv. Med insikten om att det i ett 
större perspektiv kan finnas effektivare lösningar som totalt sett uppnår bättre 
lönsamhet, behöver utveckling och effektivisering av de interna funktionerna göras 
med hänsyn till hela försörjningskedjan och inte enbart till det individuella företaget.  

Under de senaste åren har begreppet Supply Chain Management använts som ett 
ramverk för att studera, beskriva och hantera dessa övergripande aktiviteter. I nästa 
avsnitt, 5.6.1, ges en introduktion till detta, ibland något yvigt använda, begrepp och 
en förklaring till varför ett väl fungerande informationsflöde är nyckelkomponenten 
till förbättrad effektivitet och lönsamhet.  

5.6.1  In t rodukt ion t i l l  Supply  Chain  Management  

Cooper et al (1997) menade att det fanns behov av ett ramverk för att analysera, 
planera och koordinera de aktiviteter som behövs mellan olika företag inom en 
försörjningskedja. Efter att länge varit ett begrepp som felaktigt har blandats ihop 
med logistik ville författarna reda ut begreppet och definiera Supply Chain 
Management som just detta gränsland av gemensamma aktiviteter mellan företag. 
De gemensamma aktiviteterna var mycket mer än bara logistik. Författarna menade 
att det tydligaste exemplet på att de gemensamma aktiviteterna gav resultat var 
produktutvecklingen. Ett samarbete på ett tidigt stadium mellan producent och 
leverantörer kring marknadsfunktioner, forskning och tillverkning lyckades att 
snabbare få ut produkter till marknaden. Cooper et al (1997) använder den definition 
som International Center for Competitive Excellence formulerade 1994: 

Supply Chain Management is the integration of business processes from end user through 
original suppliers that provides products, services and information that add value for 

customers 
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Efter att Jespersen och Skjött-Larsen (2005) analyserat fyra olika publikationers 
definitioner av vad begreppet Supply Chain Management (SCM) innefattar, har de 
formulerat en egen definition som främst fokuserar på tre nyckelord; relationer, 
integration och affärsprocesser:  

SCM is the management of relations and integrated business processes across the supply 
chain that produces products, services and information that add value for the end customer 

Med relationer menar de all verksamhet som arbetar för att etablera, underhålla och 
utveckla affärsrelationer med andra aktörer i försörjningskedjan.  

Nyckelordet integrerad refererar författarna främst till tre former av samordning 
(coordination) mellan funktionella grupper och mellan olika företag. Organisatorisk 
samordning handlar om att arbetsgrupper kan sättas ihop över företagsgränser. 
Systemmässigt samarbete innefattar samordning av affärssystem. Den tredje formen 
av samordning syftar till planeringsarbete och innefattar informationsutbyte kring 
orderdata, lagernivåer, prognoser, produktionsplaner och kampanjplaner. 

Det tredje nyckelordet i definitionen, affärsprocesser, innefattar de processer som 
direkt bidrar till produktion, tjänster och information. Som exempel skriver 
författarna order fulfilment, kundservice, produktutveckling och materialtillgång. 

Enligt vad vi kan se är det främst tillägget med relationer som har tillkommit sedan 
den definition Cooper et al (1997) sammanställde. Författarna kunde visserligen se 
att flera andra författare redan då påpekade vikten av ett relationsarbete men valde 
inte att inkludera det explicit i definitionen. 

5.6.2  Ett  ramverk  för  analys  av  SCM 

Cooper et al (1997) klargjorde att för att kunna hålla låga lagernivåer och förbättra 
servicegraden utan att öka kostnaderna krävs mer än bara samarbete kring logistik. 
Information om produktion och efterfrågan måste kunna kommuniceras mellan 
företagens olika affärsprocesser, i olika nivåer i försörjningskedjan. 
Marknadsavdelningen måste exempelvis kunna veta hur produkttillgängligheten är 
samtidigt som produktionen måste vara medveten om planerade kampanjer. 
Författarna tyckte därför att samtliga affärsprocesser som utfördes tillsammans i 
försörjningskedjan skulle ingå i begreppet SCM. För att kunna studera, beskriva och 
analysera samarbetet mellan företagen i dessa frågor formulerade de ett ramverk 
som sedan återkommit i flera senare studier. Ramverket som bygger på att identifiera 
följande tre delar i försörjningskedjan; affärsprocesser, managementkomponenter och 
försörjningskedjans struktur. Samspelet mellan dessa är illustrerade i Figur 7 nedan. 
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Figur 7 – Element i ramverket Supply Chain Management  
(Cooper et al 1997, egen bearbetning) 

5.6 .2 .1  Af färsprocesser  –  v i lka  akt i v i te ter  t i l l fö r  värde  t i l l  
p rodukten?  

De processer som pågår i försörjningskedjan och som tillför värde för 
slutkonsumenten räknas till gruppen affärsprocesser. Dessa processer är nödvändiga 
för att skapa den slutgiltiga produkten och kan pågå internt inom ett specifikt företag 
eller vara integrerade som samarbeten mellan flera företag. Aktiviteterna måste vara 
processer och, till skillnad mot företagens funktionella aktiviteter, fokusera på att 
möta kundens behov. Processerna går därför ofta på tvären genom företagens 
funktionella enheter och pågår parallellt. Vilka affärsprocesser som har identifieras 
inom ramen för SCM kommer att beskrivas nedan i 5.6.3. 

5.6 .2 .2  Managementkomponenter  –  vad påverkar  s t y rn ingen  av  
a f fä rsprocesserna?  

Affärsprocesserna har olika struktur och involverar olika företag och 
funktionsenheter. De ställer därmed olika krav på styrning. I försörjningskedjan 
finns flera olika verktyg som kan användas till styrning samt organisatoriska 
strukturer som påverkar affärsprocesserna. Samtliga räknas in till gruppen 
managementkomponenter. Det finns flera olika komponenter som används för att 
styra affärsprocesserna, både operativa och strategiska. Planering, organisation, 
maktstrukturer i försörjningskedjan och struktur för materialflöde ingår alla i 
gruppen managementkomponenter och påverkar alltså hur affärsprocesserna styrs.  

Av alla komponenter som har identifierats av olika författare så är, enligt Cooper et 
al (1997), ”strukturen för informationsflödet” den viktigaste. Det är också den enda 
som har identifierats av samtliga undersökta artiklar i författarnas litteraturstudie. 
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Hur väl informationsflödet fungerar spelar alltså en nyckelroll för hur affärs-
processerna kan styras. 

5.6 .2 .3  Försör jn ingsked jans  s t ruktur  –  v i lka  re la t ioner  f inns  
och  hur  behöver  de  s ty ras?  

Försörjningskedjorna har idag en mer trädliknande struktur än den som illustrerades 
i referensramens början. Företagen ingår i flera försörjningskedjor med olika 
leverantörer och kunder. När antalet relationer ökar blir styrningen av integrerade 
affärsprocesser mer komplex. Inom ramverket är det därför viktigt att kartlägga 
denna struktur och identifiera vilka affärsprocesser som ingår i vilka relationer och 
vilka av dem som behöver vilka managementkomponenter. Alla processer behöver 
nämligen inte lika hård styrning som andra. Nedan kommer ett ramverk presenteras 
för att kartlägga relationerna och identifiera vilka av dem som behöver hårdare 
styrning än andra. 

5.6.3  Af färsprocesser  

Att företagen inom försörjningskedjan sysslar med egna aktiviteter som inte går mot 
samma mål och som inte är integrerade skapar mycket onödigt arbete. Ett samarbete 
kring och integrering av viktiga affärsprocesser fokuserar arbetet och frigör resurser 
till de värdeskapande processerna (Lambert et al 1998). Inom SCM har Global Supply 
Chain Forum identifierat åtta affärsprocesser som illustreras som horisontella pilar i 
Figur 8 och beskrivs nedan. (Lambert och Cooper 2000) 
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Figur 8 – Integrering av processer inom Supply Chain Management 
(Lambert et al 1998, egen bearbetning) 

Customer Relationship Management 
Identifiering av vilka företag som är nyckelkunder inom företagets marknader samt 
utveckling av relationer och överenskommelser med dem. Dessa överenskommelser 
och relationer utvärderas där servicenivå och lönsamhet analyseras. 

Customer Service Management 
Kommunikation av uppdaterad produkt-, produktion- och orderinformation till 
kunderna. 

Demand Management 
Prognostisering och reducering av efterfrågeosäkerhet för att bättre balansera 
försörjningen från materialflödet mot efterfrågan. Detta görs med hjälp av rättidig 
information från olika påverkande enheter som försäljningshistorik, planerade 
marknadsaktiviteter, produktionsbegränsningar etcetera. 

Order fulfillment 
Leverera rätt kundorder i tid vilket kräver integration av tillverkning och 
distribution. 

Manufacuring Flow Management 
Utveckla tillverkningsprocessen och produktsortimentet för att kunna tillverka de 
produkter som kunden efterfrågar. Detta innebär ett Just-In-Time-liknande tankesätt 
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där ställtider och batchstorlekar minimeras tillsammans. (mer om Just-In-Time i  
5.7.2) 

Procurement eller Supplier Relationship Management 
Utveckla relationer med strategiska leverantörer istället för att använda traditionella 
budläggningsmetoder. Orderläggning sker via EDI, Electronic Data Interchange.  

Product Development and Commercialization 
Nyckelkunder och –leverantörer samarbetar i utvecklingen av nya produkter för att 
minimera lanseringstiden. Detta innefattar även utveckling av försörjningskedjan för 
att passa egenskaperna hos de nya produkterna och dess marknader. 

Returns 
Förbättra hantering av returnerade produkter för att utvärdera produktutveckling 
och minska miljöpåverkan. 

5.6.4  In format ionen i  fokus  

Cooper et al (1997) skriver vidare i sin litteraturstudie att begreppet SCM för första 
gången påträffades i litteraturen under 80-talet, men att idéerna om att studera 
samarbetet mellan företag inte var ny utan kan spåras tillbaka till 60-talet. Enligt 
författarna var det just idén att utbyta information istället för att bygga stora lager 
som var den centrala tanken redan då. Fokuseringen på informationsutbyte är något 
som också var centralt för Cooper et al (1997) och som vi även sett vara 
förekommande i senare definitioner (Stadtler i Stadtler och Kilger 2000).  

Målet med SCM handlar enligt Cooper et al (1997) och Wagner (2000) om att bygga 
upp försörjningskedjans konkurrenskraft genom att synkronisera materialflödet med 
kundernas efterfrågan och att lyckas göra detta med reducerade resurser och 
investeringar. Detta ger bättre servicegrad och bättre kostnadseffektivitet i form av 
mindre lagerhållning.  

Jespersen och Skjött-Larsen (2005) menar att förbättringar av kostnadseffektiviteten 
uppnås genom bättre koordinering och planering samt bättre kunskap om kunder 
och leverantörers behov och planeringssystem. Även de skriver att informationen 
har en nyckelroll för att lyckas med detta. Det krävs öppen access till varandras 
relevanta prognoser, säljhistorik och lagernivåer.  

Precis som Anupindi et al (2006) konstaterar har olika beslutsfattare i försörjnings-
kedjan inte tillgång till all information som behövs för att kunna synkronisera sin 
process med övriga processer. Problemet med asymmetrisk information innebär att 
företag faktiskt inte kan planera sin verksamhet efter försörjningskedjans bästa även 
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om de skulle vilja. Detta är förmodligen en av anledningarna till att Cooper et al 
(1997) menar att informationsflödet är bland det första som bör integreras när ett 
samarbete för bättre effektivitet i försörjningskedjan påbörjas. Det är informations-
flödet som ligger till grund för hur väl affärsprocesserna fungerar. 

Bättre informationsflöde handlar om ökad transparens mellan aktörerna både framåt 
och bakåt. Mer information bakåt gör det exempelvis möjligt för leverantörerna att i 
efterfrågeplaneringen skapa prognoser mot verklig efterfrågan istället för att tvingas 
prognostisera mot grossistens orderläggning (Anupindi et al 2006). På liknande sätt 
innebär informationsdelning framåt att leverantörerna på ett tidigt stadium 
meddelar om bristsituationer så att grossisterna får riktig information om detta. Båda 
fallen möjliggör effektivare planering och kan minska behovet av säkerhets- och 
spekulationslager. 

Thron et al (2006) bekräftar i sin studie också bilden av att den främsta anledningen 
till produktionsförseningar och ineffektivitet är avsaknaden av korrekt information 
om efterfrågan i planeringsarbetet. Även de ser samma slutsats i flera studier, ökad 
informationstransparens ger bland annat effektivare produktion, högre servicegrad 
och lägre lagernivåer. 

5.6.5  Svår igheter  med samarbete  

I detta kapitel har vi introducerat ett ramverk som kan användas för att analysera 
försörjningskedjan samt att identifiera kritiska affärsprocesser som kan integreras 
mellan företagen för att uppnå bättre synkronisering mellan tillgång och efterfrågan. 
Eftersom många företag väljer att inte samarbeta på detta sätt (Anupindi et al 2006) 
trots att det finns flera dokumenterade fördelar är det rimligt att ställa sig frågan 
vilka svårigheter som finns och vilka problem som uppstår när samarbetet ska 
inledas. I artikeln The impact of variable levels of collaborative engagement on supply chain 
performance tar författarna upp ett antal skäl till varför integrationsprojekt har 
misslyckats (Thron et al 2006): 

1. Implementeringssvårigheter  

2. En övertro på tekniska lösningar  

3. Rädsla för att förlora kontroll  

4. Bristande tillit till samarbetspartners 

5. Svårigheter att välja ut samarbetspartners 

6. Deltagande i för många försörjningskedjor 
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Författarna ser att det finns ett beroende mellan de ovanstående skälen. Det faktum 
att olika försörjningskedjor är sammanlänkade både horisontellt och vertikalt ökar 
motviljan att lämna ifrån sig information, eftersom den producenten man köper av 
levererar till ens konkurrenter. På motsvarande sätt säljer kunden varor från 
konkurrerande leverantörer. Detta skapar bristande tillit vilket försvårar samarbetet 
(Thron et al 2006). 

5.6 .5 .1  Avta la  om förde ln ing  av  kostnader  och  v ins ter  

Satsningar på samarbete är resurskrävande och Aronsson et al (2004) menar att vissa 
aktörer i kedjan kommer att uppleva högre kostnader och andra högre vinster. 
Avsaknaden av ekonomiska incitament för vissa företag gör att optimeringen av 
helheten blir lidande. Av detta skäl är det viktigt att i förväg avtala om vinster och 
kostnader genererade ur integrationsprojekt, så att de fördelas rättvist bland de olika 
aktörerna i kedjan. Som ett exempel på detta skriver Jespersen och Skjött-Larsen 
(2005) om ett företag som övergått till ett just-in-time-baserat arbetssätt. Företaget 
kan sänka sina kostnader genom att senarelägga inköpet av ingångskomponenter, 
men för att klara detta krävs att leverantören istället har tillräckligt med 
komponenter på lager för att kunna hantera efterfrågeosäkerhet. Som vi såg i 
definitionen av lagerhållningskostnad medför lagerhållning tidigare i kedjan lägre 
kostnader. I det stora hela har då alltså försörjningskedjan ökat lönsamheten trots att 
leverantören, i detta fall, förlorar på det. Kostnads- och vinstfördelningar av detta 
slag måste regleras via avtal eller överenskommelser för att incitamenten för 
samarbetet ska finnas för alla parter. 

Flera samarbetsförsök har inte resulterat i en minskning av de totala kostnaderna 
som i exemplet ovan utan bara lett till en förskjutning av kostnaderna uppåt eller 
nedåt i kedjan (Ireland och Bruce 2000). Detta kan härledas till en oförmåga till att ta 
ett samlat grepp kring alla ingående affärsprocesser, man har istället fokuserat på 
enskilda aktiviteter. Dagens samarbetsförsök präglas enligt författarna inte som de 
borde av en ”vinna vinna-inställning”, utan snarare av en ”jag vinner, och du får 
själv räkna ut hur du ska vinna-mentalitet”.  

5.6 .5 .2  Ojämn maktba lans  fö rsämrar  samarbetsmöj l i gheter  i  
dag l igvarubranschen  

För denna rapport är det viktigt att se på hur förutsättningarna för samarbeten ser ut 
i dagligvarubranschen. Galizzi och Venturini (1999) har observerat makt-
förskjutningen som vi tog upp i inledningen. Författarna har i deras studie sett att 
denna utveckling, där maktbalansen förskjuts från leverantörer till allt större 
grossister, gjort att utgångspunkten för ett ökat samarbete har blivit sämre. Denna 
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form av ökad asymmetrisk integration leder i teorin till att tilliten urlakas och skapar 
mer instabila relationer. Utgångsläget för att utveckla tillitsbaserade samarbeten 
försämras av detta.  

Enligt Galizzi och Venturini (1999) måste situationen lösas innan företagen i 
branschen kan skapa effektiva samarbeten. De menar också att det finns bevis för att 
det första steget för att lyckas med detta är att den starkaste parten i relationen måste 
sluta använda sin makt enbart för egen vinning och istället försöka ändra strategi till 
att investera i att förbättra relationen. För att lyckas med effektivt SCM krävs alltså 
att parterna bygger upp och premierar tillit. 

5.6 .5 .3  Konkur renskra f ten  överordnar  s ig  samarbetsv i l jan  

Det traditionella synsättet på relationer mellan företag har, enligt Christopher (1999), 
varit att de ser sig som enskilda företag som konkurrerar med andra oberoende 
företag. Trots mycket forskning på området under de senaste åren, menar samma 
författare sex år senare att situationen fortfarande är densamma. Christopher (2005) 
ser nämligen i sina studier att företagen fortfarande behåller de kontradiktoriska 
relationerna med varandra istället för att samarbeta. Istället för att uppnå några av de 
gemensamma effektiviseringsvinsterna som beskrivits ovan försöker företagen 
istället att reducera sina kostnader eller öka sina egna vinster på bekostnad av deras 
leverantörer. Trots att företag inom samma försörjningskedja är helt beroende av 
varandra överordnar sig alltså konkurrerenskraften i dessa företag samarbetetsviljan. 
Företagen inser inte att vinsterna till slut genereras från marginalen mot 
slutkonsumenten och att de totala kostnaderna faktiskt inte kommer att minska 
genom att de förskjuts framåt eller bakåt i försörjningskedjan. Detta kan vara en av 
orsakerna till att maktbalansen förskjutits i dagligvaruhandeln vilket Galizzi och 
Venturini (1999) observerade. 

5.6 .5 .4  T i l l i t  och  fö r t roende krävs  fö r  in fo rmat ionsde ln ing  

Galizzi och Venturini (1999) liknar samarbetsproblemet med det i spelteorin 
klassiska problemet ”Fångarnas dilemma”. I fångarnas dilemma ställs två spelarna 
inför valet att samarbeta respektive inte samarbeta. Det bästa utfallet för båda parter 
kan bara uppnås om båda väljer att samarbeta. I detta val ligger dock en risk 
eftersom en spelares sämsta utfall kan nås om den väljer att samarbeta och den andra 
inte väljer detsamma. Om kommunikation saknas mellan parterna blir det rationella 
valet för de enskilda parterna att inte samarbeta, eftersom de inte vågar lita på att 
den andra parten också ska välja att samarbeta. Litteratur inom spelteori visar på att 
just tillit ökar människors benägenhet att samarbeta för att uppnå det mest effektiva 
utfallet för båda parter, vilket även gäller för integration mellan företag. Vi ser att 
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denna observation stämmer överens med vad Thron et al (2006) såg för 
samarbetsproblem. Enligt Galizzi och Venturini (1999) är ett samarbete sårbart och 
instabilt mellan organisationer som saknar tillit till varandra. Det är först när 
företagen visar tillit till varandra som de kan våga ta risken att dela med sig av 
känslig information, investera i att förstå varandras verksamhet och på så sätt 
tillsammans reducera kostnader. Författarna beskriver problemen med de 
traditionella företagsrelationerna som nollsummespel där leverantörer och grossister 
spelar ut varandra och försöker suboptimera efter sina egna intressen istället för att 
premiera tillit och samarbete.  

Som vi tidigare har sett har informationsflödet stor vikt för hur väl affärsprocesserna 
i försörjningskedjan fungerar. Enligt Galizzi och Venturinis (1999) resonemang kan 
därför orsaken till problemen med integration av affärsprocesser kopplas till bristen 
på tillit och förtroende. 

5.6 .5 .5  Konkur rens  mel lan  he la  fö rsör jn ingsked jor  -  in te  bara  
mel lan  fö re tag  

Enligt Christopher (2005) så har ledande företag öppnat ögonen för detta problem 
och insett att målet måste vara att minska kostnaderna för försörjningskedjan i stort. 
För att företagen ska kunna öka lönsamheten är det marginalerna mot slutkunden 
som måste höjas. Aronsson et al (2004) skriver att samtliga produktattribut mot 
slutkunden, som leveransservice, kostnad och kvalitet, är ett resultat av den samlade 
försörjningskedjans prestation. För att kunna svara mot den ökade efterfrågan av 
mer och mer komplexa produkterbjudanden, måste företagen kunna förstå och 
utnyttja integrationen i hela försörjningskedjan. Konkurrensen måste därför ses som 
försörjningskedja mot försörjningskedja, inte bara företag mot företag.  

5.6.6  En samarbetsfokuserad kul tur  i  a l la  n ivåer  är  
grunden t i l l  l yckade samarbeten 

För att lyckas med externa integrationsprojekt måste det finnas en förståelse dels för 
ovanstående svårigheter dels för de element som ligger till grund för samarbete. 
Samarbete handlar inte bara om ett rent vidarebefordrande av information på 
operativ nivå utan måste, för att full potential ska uppnås, innefatta såväl taktisk som 
strategiska kopplingar mellan företag (Barratt, 2002). I artikeln Understanding the 
Meaning of Collaboration in the Supply Chain  menar Barratt att en samarbetsfokuserad 
kultur (collaborative culture) är grundläggande som ett stöd för samarbete. Författaren 
pekar också på ett antal element som behövs för att samarbete ska lyckas på lång och 
kort sikt. Detta illustreras i Figur 9 nedan. 
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Figur 9 – Samarbete utgörs av ett antal element som måste få kulturellt och 
strategiskt stöd (Barratt 2004, egen bearbetning) 

De kulturella elementen utgörs av tillit, ömsesidighet, informationsutbyte samt 
öppenhet och kommunikation. Författaren menar att den kulturella grund som dessa 
ska bygga upp ofta får stå tillbaka till fördel för det funktionella och organisatoriska 
synsättet. Konsekvenserna av detta diskuterades i 5.6.5.  

De beståndsdelarna som bildar själva samarbetet är gränsöverskridande processer, 
synkronisering av dessa (internt och externt), ett gemensamt beslutsfattande samt 
gemensamma mätetal. Som exempel på områden där gemensamt beslutsfattande är 
av stor vikt lyfter Barratt fram prognostisering.    

De strategiska elementen, vilka illustreras överst i bilden, krävs för att samarbetet ska 
lyckas på lång sikt. Stöd från ledningsgruppen för att få tillgång till resurser är en 
nyckelfaktor. I många företag är försörjningskedjan inte prioriterad, varför vikten av 
att presentera vilka möjliga vinster och förtjänster ett samarbete kan föra med sig blir 
särskilt stor. Ett tidigt infriande av löften skapar utrymme för mer genomgripande 
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förändringar, vilket motiverar fokus på det egna företaget. Barratt ser att teknologi 
ofta är en barriär snarare än ett hjälpmedel för samarbete och understryker att 
enkelhet är att föredra. Det vikiga är att förstå och ha en gemensam bild av hur 
processerna ser ut och vilken information som krävs för att de ska fungera. I de 
första stegen i en integrationsprocess är ofta basala, redan existerande hjälpmedel 
såsom e-post ofta tillräckliga. Dock krävs utbyggnad av tekniska system när 
informationsmängden växer. 

5.6.7  Vi lka  re lat ioner  och  processer  ska sty ras  och 
övervakas?  

Som vi tog upp i föregående avsnitt identifierade Thron et al (2006) och Galizzi och 
Venturini (1999) flera orsaker som gör att många samarbetsförsök misslyckas. Dessa 
svårigheter ska inte underskattas. Barratt (2004) beskriver samarbetet i sig som 
resursintensivt och att samarbetet därför inte kan göras med alla företag. Han menar 
att det är ett viktigt val att bestämma med vilka man ska samarbeta för att 
investeringen i resurser ska löna sig. 

Ramverket för SCM som beskrevs i avsnitt 5.6.2 betonade vikten av att kartlägga 
försörjningskedjans struktur för att kunna avgöra vilka företag som skall samarbetas 
med. Nedan beskrivs ett kompletterande ramverk, framtaget av Lambert et al (1998), 
där man utgår ifrån ett företag, fokalföretaget med målet är att undersöka befintliga 
relationer till andra företag. Processen börjar med att identifiera alla företag som är 
involverade i att tillföra värde för slutprodukten. Man tittar därefter på vilka av 
dessa som kräver integrerade affärsprocesser och vilken grad av integration och 
samarbete dessa länkar behöver. I studien utgår man först ifrån fokalföretaget och 
dess leverantörer och kunder. Kartläggningen fortsätter därefter till kundernas 
kunder samt leverantörernas leverantörer.  

Affärsprocesslänkar är identifierade relationer mellan företag i försörjningskedjan 
som kräver olika nivå av styrning och integration för att affärsprocesserna ska 
fungera. Eftersom vissa länkar är mer kritiska för slutprodukten än andra är 
resursallokeringen för styrningen av dessa ett viktigt beslut för en effektiv 
resursanvändning.  

5.7  Rat ional iser ingsprogram 

Trots att alla företag i kedjan har tillgång till rätt efterfrågeinformation räcker inte 
detta för att skapa ett synkroniserat flöde. Om varje företag prognostiserar och köper 
in enligt egna principer kommer störningar och variationer i orderläggning ändå att 
uppstå. Anupindi et al (2006) skriver att lösningen på detta problem är att samarbeta 
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och få samtliga aktörer i försörjningskedjan att arbeta mot samma prioriteringar och 
dela med sig av information. Det koncept som vi beskrivit under detta kapitel, har 
utvecklats under de senaste decennierna och har legat till grund för många olika 
rationaliseringsprogram inom produktionslogistikområdet. 

En närmare undersökning av de olika programmen visar att samtliga har utvecklats 
ungefär samtidigt som begreppet SCM började etableras i slutet av 1980-talet. Som vi 
tidigare tagit upp är SCM idag ett begrepp som innefattar samtliga processer som 
pågår mellan företag i en försörjningskedja samt hanteringen av relationerna 
däremellan. Målet med SCM uppgavs vara effektivisering av försörjningskedjan i sin 
helhet för att snabbare kunna svara mot kundernas efterfrågan till lägre kostnad. 
Med denna bakgrund menar vi att de olika rationaliseringsprogrammen kan ses som 
mer konkreta varianter av SCM, med samma mål och filosofi, specialiserade i en viss 
bransch eller i en viss process. 

Trots att vi redan har beskrivit tankesättet och principerna bakom SCM vill vi gärna 
ge en kort överblick av vad de olika rationaliseringsprogrammen Lean, ECR, VMI 
och CPFR innefattar eftersom dessa är vanligt förekommande i litteraturen och kan 
vara bra underlag för konkreta förbättringsåtgärder. 

5.7.1  Lean 

Lean har utvecklats från den japanska bilindustrin där Toyota var det företag som 
drev utvecklingen (Womack och Jones 1996). En direkt översättning av det engelska 
ordet lean är smal, tunn eller mager. Detta kan kopplas dels till den rent fysiska 
”avmagringen” i form av reducerade lager men också till eliminerandet av andra 
icke värdeadderande steg. För att en försörjningskedja ska vara Lean krävs nämligen 
att lagernivåerna är begränsade (Jones och Womack 2002 i Taylor 2006). Lean-
filosofin bygger på fem principer listade nedan. (Wikner 2005) 

1. Value - Definiera kundvärde 
Specificera vad det är som skapar värde ur ett konsumentperspektiv, inte ur 
ett funktionellt eller organisatorisk perspektiv. 

2. The Value Stream - Identifiera processer 
Identifiera alla steg i värdekedjan och eliminera icke värdeadderande 
aktiviteter. 

3. Flow – Processorientera 
Vidta åtgärder för att skapa ett värdeflöde utan uppehåll, avbrott eller slöseri. 

4. Pull – Behovssug 
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Tillverka enbart det som kunden vill ha och endast när kunden vill ha det. 

5. Perfection - Förfina  
Sträva mot perfektion genom att kontinuerligt eliminera slöseri i både process 
och produktion. 

Precis som i SCM beskrivs konsumenten stå i centrum även i Leanfilosofin. 
Processerna ska vara utformade för att möta konsumentens faktiska behov och 
vikten av att den verkliga efterfrågan vidarebefordras genom hela försörjningskedjan 
poängteras. (Jones och Womack 2002 i Taylor 2006) 

5.7.2  Eff ic ient  Consumer  Response 

Enligt Harris et al (1999) bildades begreppet Efficient Consumer Response (ECR) i 
USA 1992 efter att dagligvaruhandeln upplevt stor ineffektivitet och hot från nya 
konkurrerande butiksformat. Idén var att, precis som Lean-tanken, ändra branschen 
från ett push-baserat till ett pullbaserat system där företag samarbetar för att göra 
inköp baserat på försäljningshistorik, så kallat Point-of-sales-data (pos-data). Enligt 
författarna grundar sig konceptet ECR på att produktionssystemet snabbt ska kunna 
svara mot efterfrågan. Detta var en vidareutveckling av begreppet Quick Response 
(QR) som tidigare funnits inom textilindustrin och som i sin tur, precis som Lean, 
inspirerats av det japaninspirerade tankesättet kring Just-In-Time (JIT). Målet med JIT 
var detsamma som för Lean, att minska lagerhållningskostnader genom att 
användningen av råmaterial i produktionen skulle dra in beställningar från 
råvaruleverantörerna.  

Harris et al (1999) identifierar i sin artikel fyra kärnprocesser för ECR som alla kan 
ses som en delmängd till de tidigare identifierade affärsprocesserna inom SCM: 

• Efficient store assortment 

• Efficient promotion 

• Efficient product introduction 

• Efficient product replenishment 

Hasselgren (2003) sammanfattar principerna bakom ECR vilka vi menar i stor 
utsträckning liknar definitionen av SCM och också påminner mycket om Lean: 

ECR handlar om att företag arbetar tillsammans för att integrera  
sina verksamheter och eliminera barriärer som påverkar dess förmåga att tillfredställa 

konsumenter och driva ut onödiga kostnader 
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Med hjälp av ECR Global Scorecard har arbetsmetoder och nyckeltal tagits fram som 
hjälper företag att utveckla samarbetsarbetet i flera olika processer med en tydlig 
koppling till ett tekniskt hjälpmedel. I scorekortet ger både leverantören och kunden 
sin bild av vilken nivå som företagen har uppnått inom 13 olika förbättringskoncept. 
Koncepten är indelade i de fyra huvudområdena: efterfrågan (Demand Management), 
försörjning (Supply Management), samarbete (Enablers) och integration (Integrators). 
(ECR Sverige 2001) 

Poängsättningen används tillsammans med fördefinierade nyckeltal både för 
målstyrning och för att mäta framstegen som samarbetet tar. Eftersom nyckeltalen är 
standardiserade är de enkla att jämföra företag emellan. ECR har definierat 19 
nyckeltal som bland annat innefattar mått på servicenivå, lagerhållning och ledtider 
ur både kundens, leverantörens och det gemensamma perspektivet.  

Beskrivningen av förbättringskoncepten och definitionen av poängsättning och 
styrmått har stora likheter med flera av de teorier som vi tidigare har beskrivit i 
referensramen.  

5.7.3  Vendor  Managed Inventory  

Det mer lagerspecifika konceptet Vendor Managed Inventory (VMI) eller Co-managed 
inventory (CMI) handlar enligt Christopher (2005) om att den operativa relationen 
mellan leverantör och grossist ändras från att grossisten endast lägger order till 
leverantören till att istället information utbyts. Enligt det traditionella synsättet ger 
nämligen grossisten ingen förhandsinformation om orderläggningen. För att kunna 
täcka upp för grossistens oregelbundna orderläggning tvingas leverantören göra 
egna prognoser, bygga säkerhetslager och hastigt ändra produktionsplaneringen för 
akuta produktionskörningar. Resultatet av detta påverkar leveransservice negativt 
och innebär höga kostnader för lager och produktion. 

När det istället för inköpsorder utbyts information om grossistens lagernivåer, 
prognoser och kommande kampanjaktiviteter innebär VMI-konceptet att 
leverantören får ta ansvar för att lagernivåerna hos grossisten upprätthålls inom 
bestämda gränser (Christopher 2005). På detta sätt kan de totala lagernivåerna 
reduceras och leveransservicen förbättras eftersom ett lager elimineras och 
produktionsplaneringen kan utgå ifrån mer utförlig information. 

Vi ser tydligt att de problem VMI-konceptet försöker hantera liknar de som vi ovan 
beskrevs som slöseri i Lean och ”onödiga kostnader” i ECR. 
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5.7.4  Col laborat ive  P lanning,  Forceast ing  and 
Replen ishment  

Metoderna och modellerna som beskrivs inom konceptet för Collaborative Planning 
Forecasting and Replenishment (CPFR) har utvecklats mycket sedan de första idéerna 
lades fram 1986 (CPFR.org 2006). Den senaste revisionen gjordes i samarbete mellan 
Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS) och ECR år 2004 (CPFR 
overview 2004). CPFR är en iterativ metod som bygger på alla, eller delar, av fyra 
processer där en köpare (grossist) och en säljare (leverantör) samarbetar för att 
förbättra sina resultat. Dessa fyra processer som beskrivs nedan innefattas också av 
SCM men är mer konkret definierade i CPFR.  

• Strategi och planering 
Utveckla den gemensamma planen och målen för samarbetet. Ta fram 
ansvarsområden och milstolpar. Välj produktmix och utforma kampanjplan 
för samarbetsperioden. Resultatet av denna process är en gemensam 
affärsplan där viktiga händelser under perioden som kommer att påverka 
tillgång och efterfrågan är listade. Exempel på sådana händelser är 
kampanjer, produktlanseringar, nya butiker, förändringar av 
lagerhållningspolicies med mera. 

• Demand- & supply management 
Börja med att prognostisera konsumentens efterfrågan i butik. Därefter 
prognostiseras även order- och inköpsprognoser som krävs under perioden 
för att kunna svara mot efterfrågan. Hänsyn ska tas till lagernivåer, ledtider 
och andra påverkande faktorer. 

Enligt Fliegner (2004) tillåter tillgången till detaljerad försäljningshistorik mer 
träffsäkra prognoser än om de görs utifrån aggregerade utdrag ur 
leverantörsorder. Författaren skriver vidare att eftersom antalet 
prognostiserade artiklar är många är prognosmetoderna som används enkla. 
De enkelt framtagna prognoserna kompletteras med justeringar från 
planerade marknadsaktiviteter som kampanjer eller prisjusteringar. 

• Utförande 
Samarbetet utförs genom att skapa order utifrån prognoser, producera och 
leverera produkter, lagra försäljningshistorik och betala beställningar. Denna 
cykel brukar inom CPFR benämnas order-to-cash-cycle. 
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• Analys 
Utvärdera planering och utförande och uteslut exceptionella händelser från 
statistiken för att undvika att dessa påverkar framtida prognoser. Ta fram 
nyckeltal för hur väl målen har uppnåtts. Dela resultatinformation mellan 
företagen och utveckla samarbetsplanen enligt trender och andra resultat. 

Fliedner (2003) poängterar att den iterativa processen ska pågå kontinuerligt där de 
olika processerna genomförs beroende på olika artiklar och olika kampanjer. En plan 
är att revidera relationen årligen, uppdatera den gemensamma affärsplanen vid varje 
kvartal samt att uppdatera prognoser veckovis eller månatligen. 

Precis som de övriga modellerna måste också CPFR bygga på ett fungerande internt 
samarbete vilket för vissa företag kan vara mer komplicerat att uppnå än själva 
samarbetet med det externa företaget. Samarbetet inom CPFR handlar om att 
organisera om det funktionella samarbetet, där planerarna prognostiserar, säljsidan 
förhandlar och logistikfunktionen utför order till integrerade lag som tillsammans tar 
koordinerade beslut.  

CPFR är, likt ECR, mer tekniskt inriktat än de övriga modellerna och har fokuserat 
mycket på informationsdelning. Detta har inneburit att flera tekniska verktyg har 
utvecklats för att stödja CPFR. För att underlätta dataöverföringen är ett av målen 
med CPFR att använda framtagna standarder för information som överförs (Fliedner 
2003). Därför har CPFR listat standardiserade informationsöverföringssystem som till 
exempel GS1 där bland annat systemet med streckkoder, EAN (European Article 
Number), är en ingående komponent. Dessa system kan användas för att skicka 
information om prognoser, order etcetera. 
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6  Problemanalys 
I problembeskrivningen i kapitel 3 ställdes följande tre frågor:  

1. Hur ser informationsflödet i försörjningsplaneringen ut? 

2. Hur har servicegraden påverkats av informationsflödet?  

3. Hur kan informationsflödet i försörjningsplaneringen förändras för att 
förbättra servicegraden? 

För att kunna svara på hur servicegraden påverkas av informationsflödet måste vi 
först förstå relationen mellan dessa två.  Problemet handlar inte bara om hur 
informationen uppstår i organisationerna och hur denna kommuniceras. Vi måste 
också förstå vilka processer som har behov av information och hur de påverkar 
servicegraden.  

Referensramen har skapat förståelse för de vitala processerna och funktionerna i en 
tillverkande försörjningskedja. Från teorin har vi fått verktyg för att kartlägga, 
klassificera och analysera modellföretagens verksamhet.  

Utifrån detta har vi identifierat fyra olika områden som vi ska undersöka närmare för 
att kunna koppla ihop informationsflödet med servicegrad och besvara våra tre 
initiala frågeställningar. I följande kapitel kommer vi att: 

Kapitel 7 Beskriva försörjningskedjans egenskaper och begränsningar utifrån 
de begrepp och modeller som presenteras i referensramen.  

Kapitel 8 Analysera planeringsprocessen för att se var och när information 
uppstår samt hur den används och förmedlas, allmänt och specifikt 
för kampanjer. Visa på hur prognos- och planeringsförändringar 
samt osäkerhet påverkar försörjningskedjans synkronisering och 
kostnadseffektivitet.   

Kapitel 9 Identifiera och kategorisera problemområden som beror av 
planeringsprocessens och försörjningskedjans nuvarande 
utformning. 

Kapitel 10 Formulera åtgärdsförslag som behandlar problemområdena och 
grundar sig i presenterad teori och analys. 
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7  Beskrivning av försörjningskedjans konf igurat ion 
I  Figur 3 i referensramens början illustrerades en principiell försörjningskedja och de 
olika flöden som finns i den. Figuren visar fyra flöden; material, information, kapital 
samt order. Det här kapitlet avser att utifrån en liknande modell beskriva 
modellproduktens väg från råvara till konsument samt vilken förmåga försörjnings-
kedjan har att hantera variation. 

7.1  Produkt ion och lager  

I detta avsnitt beskriver vi materialflödet från råvaruinköp till konsument. 

7.1.1  Råvaran köps in  f rån Norge e l ler  Ch i le  

Laxens väg till de svenska middagsborden tar sin början antingen i Norge eller i 
Chile. Ledtiden till från inköpsorder till råvarulagret i fabriken i Bangkok utgörs 
främst av transporttid på båt och varierar mellan 38 - 46 dagar beroende på 
ursprungsland och väderförhållanden. (Dorninger 2006) 

7.1.2  Råvarulager  och  produkt ion och i  fabr iken i  Tha i land 

Råvarulagret i Thailand uppgår till 240 ton lax. Det ska dock understrykas att detta 
lager täcker alla Findus laxprodukter och är alltså inte uteslutande till för artikel 
83281. Vidare ger inte den angivna vikten motsvarande mängd färdig produkt, 
utbytet ligger på 68 procent. Tiden för produktion är normalt en vecka, fabriken har 
en normal kapacitet på 120 ton råvara per vecka vilket generar 84 ton färdig vara per 
vecka. Kapaciteten kan höjas genom att utöka antalet skift. Marginalkostnaden för att 
ha personal på obekväm arbetstid i Thailand är mycket låg, varför produktions-
kapaciteten har en hög grad av flexibilitet.  (Dorninger 2006)  

Laxfiléerna görs helt klara i Thailandsfabriken och packas på pallar om 300 kg. 
Fabriken saknar helt färdigvarulager, alla produkter skeppas så snart det finns 
möjlighet. Transporten till Sverige sker med båt och tar med omlastning i Singapore 
fem veckor. Till den tiden läggs ytterligare en vecka till för handlingstid i lagret i 
Helsingborg. (Dorninger 2006)  

7.1.3  Färd igvaru lager  med f l y tande lagerp latser  i  
Hels ingborg   

Lagret i Helsingborg ägs av Frigoscandia som hyr ut pallplatser till Findus. Lagret 
har en kapacitet på 40 000 pallplatser och Findus utnyttjar ungefär tre fjärdedelar. 
Fakturering sker baserat på själva lagringen samt kostnader för hantering (Persson, 
R. 2006) och görs per halvmånad till kostnaden 35,92 kronor per pall och period. 
(Carlsson 2006) 
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För varje produkt och respektive affärsområde finns det olika lagerpolicies som styr 
hur produkterna ska prioriteras om det uppstår brister (Dorninger 2006). 
Orderhanteringsavdelningen gör prioriteringar mellan kunder om det är så att inte 
produkten finns på lager. Exempelvis prioriteras viktiga kunder och leveranser till 
kunder i Australien och Japan. Det senare för att kunna garantera samma hållbarhet 
vid ankomst trots att ledtiden är lång. (Persson, R. 2006)  

7.1.4  Färd igvaru lagret  ska täcka behovet  f rån fy ra  t i l l  sex  
veckors  ef ter f rågan 

För artikel 83281 har Findus ambition varit att ha ett lager som ska täcka efterfrågan 
för de nästkommande fyra veckorna. Denna nivå höjdes i vecka 44 2006, på grund av 
sommarens problem, till sex veckor. Planeringen utgår ifrån prognosen för de 
kommande sex veckorna.  Det betyder exempelvis att de produkter som ska säljas 
vecka 17 inkommer till lagret vecka 11. Detta gäller även de volymer som ska säljas 
under kampanj. (Dorninger 2006)  

Enligt Dorninger finns inget tydligt system för hur säkerhetslagren ska utformas. Det 
vill säga att systemet med sex eller fyra veckor inte baseras på en metod som direkt 
kopplas till vare sig definierad önskad servicegrad, prognosfel, ledtid eller 
processosäkerhet. Lagerdimensioneringen görs idag utifrån erfarenhet och 
fingerkänsla enligt en metod som utformades 1998. Dorninger menar att ett system 
för att räkna ut adekvata lagernivåer dock är under framtagning.  

7.1.5  I ca  bestä l ler ,  packar  om och d is t r ibuerar  f rån t re  
d is t r ibut ionsenheter  

Ica gör beställningar via EDI (Electronic Data Interchange). Om ordern kommer in dag 
noll, sker komplettering och utleverans dag ett. Leveransdagen räknas som den dag 
då varorna mottagits av Ica och finns inregistrerade i deras lager. Detta sker normalt 
dag två eller tre (Persson, R. 2006). Laxfilén har en genomsnittlig leveranstid mellan 
2,5 –  3 dagar beroende på vilken av Icas distributionsenheter den ska till. 

Som nämnts i avsnitt 2.2.1 sker det just nu en minskning av antalet distributions-
enheter inom Ica. Findus levererar i dagsläget till tre enheter; Västerås, Kungälv samt 
Växjö. I normala fall sker leverans till respektive lager flera gånger i veckan 
(Abrahamsson 2006). 

Säkerhetslagret hos Ica räknas ut automatiskt och grundas på försäljningshistorik 
och önskad servicegrad. Ica har ambitionen att i framtiden klassificera sortimentet 
utifrån önskad servicegrad i tre nivåer; 100, 95 respektive 90 procent. Denna 
indelning är tänkt att ligga till grund för dimensioneringen av säkerhetslagret 

62 



 Kundorderpunktens placering medför MTS 

(Landenberg 2006). Information om lagrets täcktid är okänd. Vi uppskattar därför 
denna till en vecka. 

Alla beställningar från Ica till Findus avser hela pallar (60 kolli, 300 kg). Beställningar 
från butik sker däremot på kollinivå, vilket betyder att ompackning sker i Icas lager. 
Butiken kan lägga eller ändra sina order upp till senast en timme innan de ska 
förpackas. (Landenberg 2006)  

7.1.6  But ikerna har  en låg önskad lagern ivå  

Över 90 procent av Icabutikerna använder det automatiska orderbeställnings-
systemet (AOB) som automatiskt lägger order till distributionsenheten baserat på 
försäljningsprognos och aktuellt lagersaldo i hyllan (Abrahamsson 2006). Butiken har 
i normala fall ett relativt litet säkerhetslager och förlitar sig istället på snabba 
leveranser. Leveranser av frysta varor sker ungefär tre gånger i veckan beroende 
profil och produkt. Vi uppskattar att butikernas medellagertäckning uppgår till en 
halv vecka. 

7.2  Kundorderpunktens placer ing medför  MTS 

Den totala ledtiden på Laxfilén summerar enligt redogörelsen i avsnittet ovan till 
ungefär 12 – 14 veckor. Detta räknat från den tidpunkt då fisken är upptagen ur 
vattnet tills dess att konsumenten har den i sin hand. Genomloppstiden för en 
specifik lax är dock avsevärt längre. Detta beror på lagren som finns längsmed 
försörjningskedjan. Råvarulagret i Thailand är på 240 ton och fabriken har en 
kapacitet på 120 ton per vecka vilket betyder att det tar 2 veckor (240/120 = 2) innan 
fisken går till produktion och förpackning. Findus lagerpolicy gör att fisken 
ankommer till lagret i Helsingborg sex veckor innan tänkt försäljning varför den 
totala genomloppstiden förlängs ytterligare. Observera att sex veckors lagertäckning 
gäller från vecka 44 år 2006, tidigare var det alltså fyra veckor. Den totala genom-
loppstiden summeras i Tabell 4 nedan. 

I avsnitt 5.1.1 diskuterades begreppet kundorderpunkt och dess betydelse för 
produktionsprocessens utformning. Kundorderpunkten, KOP, är alltså den punkt i 
produktionsprocessen där en specifik produkt kopplas till en viss kundorder. En 
applikation av resonemanget på den studerade försörjningskedjan ger olika resultat 
beroende på vilket perspektiv vi använder. Sett utifrån vårt fokalföretag, Findus, 
ligger KOP i färdigvarulagret i Helsingborg. Detta på grund av att kunden, i vårt fall 
Ica, accepterar en leveranstid på tre dagar. Eftersom produktionsledtiden är avsevärt 
mycket längre än tre dagar måste produkten produceras mot lager. 
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Även nästa länk i kedjan, Ica, säljer produkten i fråga till butik direkt från lagret. Då 
ordern ska börja plockas inom en timme och leverans ske inom ett par dagar 
överstiger Produktledtiden Leveranstiden och MTS är det enda alternativet.  

Tabell 4 – Summering av genomloppstid 

Aktivitet Tidsåtgång 
Transport till Bangkok 6 ± 0,5 veckor 

Råvarulager (RVL) 2 veckor 

Produktion 1 vecka 

Transport till lagret i Helsingborg 5 + 1 veckor 

Färdigvarulager (FVL) 6 veckor 

Transport till Ica distributionsenhet 0,5 vecka 

Lager i distributionsenhet 1 vecka 

Butik 0,5 vecka 

Summa Ca 23 ± 0,5 veckor 

7.2.1  Lagerhål ln ing  används som buf fer t  

I referensramen presenterades fyra skäl till att hålla lager. Genom lager skapas ett 
oberoende mellan försörjningskedjans aktörer, vilket blir tydligt i resonemanget 
ovan. I och med RVL är inte Findus Sverige i särkskilt hög utsträckning beroende av 
att råvaruleveranser kommer exakt i tid, förutsatt att planeringen är tillförlitlig. På 
samma sätt fungerar FVL i Helsingborg som en buffert mellan kunderna och första 
delen av försörjningskedjan. Naturligtvis får större störningar effekt. Som tidigare 
nämnts och som kommer diskuteras ytterligare inträffade under sommaren 2006 en 
omfattande råvarubrist vilket fick som effekt att lagren tömdes och bristsituationer 
till konsument uppstod.  

Färdigvarulagret skapar möjligheter för Findus att snabbt svara på ökad efterfrågan 
och oväntade händelser. Ett exempel är att företaget har möjlighet att tacka ja till 
kampanjer med mycket kort varsel. Företag kan också använda lager för att sänka 
ordersärkostnaden. För Findus del så verkar det som att detta skäl är av mindre 
betydelse eftersom leverans sker ofta i förhållande till den lagertäckning 
färdigvarulagret har. Vad gäller lageruppbyggnad för jämn produktionstakt så 
finner vi att inte heller det är särskilt relevant för Findus produktion av laxfilé 
eftersom kapacitetsflexibiliteten är mycket hög. 
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7.3  Ti l lverkning mot lager  medför  osäkerhet  

Vi har nu konstaterat att produktens ledtid och kundens krav på leveranstid gör att 
laxfilén måste produceras mot lager. Enligt 5.1.1 bygger produktion mot lager på 
prognoser och inte på faktisk efterfrågan vilket medför en osäkerhet som företaget 
måste förhålla sig till. I referensramen visade vi också att ju längre planerings-
horisont, desto större blir denna osäkerhet (ju mindre information finns kring verklig 
efterfrågan). Findus måste lägga beställningen på råvaran senast 14 veckor innan 
tänkt försäljning i butik, vilket får anses som en i sammanhanget lång tidsperiod.   

Wagner (2000) (i Stadtler och Kilger 2000) delade in osäkerhet i processosäkerhet och 
efterfrågeosäkerhet. I den studerade försörjningskedjan hittar vi båda dessa typer av 
osäkerhet. Att båtar blir försenade eller att produktionsprocessen inte lyckas 
producera önskad volym är exempel på processosäkerhet. Att oannonserade 
kampanjer påverkar försäljningsvolymen är exempel på efterfrågeosäkerhet. 

7.3.1  Ledt iderna och lagern ivåerna påverkar  möj l igheten 
t i l l  a t t  hantera  var iat ion 

Vi ska nu uppehålla oss en stund vid systemets förmåga att hantera den osäkerhet 
som MTS-miljön medför. Som ovan beskrivits finns lager på olika ställen längs med 
hela kedjan. Lager som skapar möjlighet till flexibilitet. Hur stort prognosfel och 
vilka förändringar i prognosen som försörjningskedjan klarar av beror av storleken 
på dessa lager.  

Om en efterfrågeprognos slår fel och försäljningen blir större än den förväntade är 
det butikens säkerhetslager som står till förfogande. Återfyllnad från centrallagret i 
DE är fördröjd med cirka tre dagar. Eftersom ledtiden från Findus FVL till butik 
sammanlagt är ungefär än en vecka kan detta lager endast användas till påfyllning i 
butikerna en vecka senare.  

Detsamma gäller för inköp och produktion hos Findus, fast för längre tidsperioder. 
Lagerhållningen med både RVL och FVL är utformad för att kunna möta Icas behov 
trots att denna varierar. Om variationen överstiger den planerade finns ytterligare 
fem veckors behov (från samtliga kunder) att tillgå från färdigvarulagret. Ledtiderna 
från RVL i Thailand gör dock att det tar cirka sju veckor att återfylla lagret efter 
sådana händelser. Detta innebär även sju veckor med reducerat säkerhetslager och 
en större riskexponering under denna period. 

Beroende på när en variation av försäljningsprognosen blir känd kan man enligt 
ovanstående resonemang inse att det finns olika stora möjligheter till att påverka 
försörjningen. En förändring av försäljningsprognosen som sker inom en vecka innan 
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försäljningsdagen kan bara använda försörjningen från butiks- samt DE-lagret. Om 
dessa lager används fullt ut är säkerhetslagren dessutom reducerade i ytterligare en 
vecka tills återfyllnad från Findus nått DE och butik.  

Om en uppjustering av prognosen sker i intervallet en till och med sju veckor innan 
köptillfället kan produkter hämtas ur tillgängligt lager i butik, DE samt Findus FVL. 
En justering som inte meddelas förrän en vecka före köptillfället innebär att 
säkerhetslagret kommer att vara reducerat i sex veckor. Om justeringen når 
produktionsplanerarna sex veckor i förväg kommer produktionen att kunna öka 
takten för de nästkommande veckorna och därmed återfylla behovet i lagren redan 
veckan efter det att den aktuella händelsen inträffat.  

Sker en förändring av prognosen före det att produktionen har startat, det vill säga 
åtta till och med tretton veckor innan köptillfället, kan även RVL utnyttjas för ökad 
produktion.  

Om prognosförändringar görs innan råvaran har beställts, det vill säga minst 14 
veckor före köptillfället, begränsas inte volymen av lager utan av tillgången på fisk 
och produktionens kapacitet.  

Beroende på antal veckor i förväg som prognosen justeras ger alltså befintliga 
lagernivåer olika grad av möjlighet till att hantera en oplanerad förändring utan att 
bristsituationer behöver uppstå. Ovanstående resonemang illustreras i Figur 10.  

 

Figur 10 – Lagernivåer tillgängliga för att hantera prognosfel beroende av antal 
veckor före köptillfället 
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Resonemanget bygger på Wackers (2002) och Wikners (2005) antaganden om 
tidsgränser som beskrevs i 5.4.2. Besluten om kapacitetsplanering, inköp och 
produktion vilka krävs för att planera försörjningen måste fattas före olika 
tidpunkter. Därefter måste prognoserna frysas eftersom ändringar av dem inte är 
planerade och därför orsakar brister som måste falla tillbaka på andra 
säkerhetsmekanismer. Enligt Wikners definition skulle planeringstidsgränsen i det 
studerade fallet vara 14 veckor. Innan denna tid kan prognoserna förändras inom 
kapacitets- och tillgångsbegränsningarna. Efter denna tid leder volymsförändringar 
till materialbrist eller överlager. Efterfrågetidsgränsen är enligt resonemanget sex 
veckor. Innan denna tid kan materialet användas till olika produkter, men när 
produktionen har startat går det inte längre att påverka volymerna. Detta 
resonemang blir ännu tydligare för produkter som har flera förädlingssteg. 

7.3.2  T id igare  in format ion reducerar  r isk  

Det är lätt att inse att information som kan påverka försäljningsvolymer måste 
förmedlas vidare så fort den blir känd och att detta måste ske minst 14 veckor i 
förväg för att kunna ligga till grund för produktionsplanering och ännu tidigare för 
att kunna användas för mer långsiktiga beslut. I den studerade försörjningskedjan får 
även mer närliggande prognosförändringar påverkan på kostnaderna för lager-
hållningen. Som beskrevs tidigare görs produktionsplaneringen baserat på 
behovsprognosen och Findus lagersaldon. Om försäljningen en vecka förändras 
avsevärt kommer lagersaldona minska och produktionen att öka takten. Effekten av 
denna taktökning kommer dock inte komma till lagret förrän sju veckor senare, på 
grund av ledtiden. Försäljningen från Findus kommer då att fortsätta som vanligt 
fast med ett reducerat säkerhetslager i minst sju veckor. Under denna tid kan inte 
samma servicegrad garanteras och risken för bristsituationer blir större. För varje 
vecka tidigare som informationen om en sådan förändring kan nå produktions-
planerarna, desto kortare tid kommer säkerhetslagret att vara reducerat och desto 
mindre blir riskerna för bristsituationer.   

8  Försörjningsplanering 
Rapportens syfte handlar om att kartlägga hur informationsflödet kan förändras för 
att uppnå optimal servicegrad till låg kostnad. I avsnitt 5.6.2 beskrev vi hur Cooper et 
al (1997) klargjorde att kombinationen av just hög servicegrad med låga kostnader – 
eller som Anupindi et al (2006) uttrycker det; både hög synkronisering och hög 
effektivitet – kräver mer samarbete än bara kring logistik. Integrationen och utbytet 
av information inom affärsprocesserna i försörjningskedjan måste undersökas och 
förbättras. Eftersom samarbete kostar resurser är det enligt Cooper et al (1997) viktigt 
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att analysera försörjningskedjans struktur för att välja ut vilka processer som ska 
integreras med vilka aktörer samt på vilken nivå länkarna ska styras och övervakas. 

Att analysera och värdera processlänkar är ett viktigt men tidskrävande arbete som 
ligger utanför denna rapports syfte. Vi utgår istället enbart ifrån relationen mellan 
Ica och Findus. Syftet är också avgränsat till att kartlägga och analysera hur 
integration och informationsflöde ser ut i den affärsprocess som ligger till grund för 
försörjningsplaneringen och som vi har valt att kalla planeringsprocessen.  

Generellt menar Jörgen Olsson att det nuvarande samarbetet med Ica fungerar bra 
och hänvisar bland annat till tidigare gemensamma projekt. Han menar också att 
framförallt ledningen på Ica är välvilligt inställda till samarbete. Samtidigt är Olssons 
åsikt att det finns mycket kvar att göra och att Findus skulle kunna vara mer 
proaktiva i sitt agerande i samarbetsfrågan (Olsson 2006).  

De integrerade affärsprocesser som Lambert och Cooper (2000) identifierade lyser 
med sin frånvaro. Förutom samarbetet som vi kommer att beskriva i planerings-
processen, arbetar man enbart gemensamt med produktframtagning. Samarbete 
kring exempelvis distribution är något som idag inte görs men som i framtiden 
förmodligen kommer att utökas (Olsson 2006). Slutsatsen är alltså att även om 
samarbetet fungerar bra kan vi inte se att det är så väl utbyggt.  

8.1  Planer ingsprocessen 

Produktionssystemet som beskrevs i kapitel 7 är beroende av flera behovsprognoser 
för att försörjning ska kunna planeras och efterfrågan ska kunna bemötas. 
Komplexiteten i denna process är omfattande och eftersom de olika prognoserna inte 
är integrerade mellan företagen har ingen av de ingående aktörerna en heltäckande 
bild; ett av huvudsyftena med denna rapport är att bidra till att en sådan skapas. 
Beskrivningen kommer att göras utifrån Bilaga A. 

Längst ner i figuren finns materialflödet från råvara till konsument med ledtider, 
lager och produktion utmärkta. Denna del känner vi igen från kapitel 7. Till den 
bilden har sedan tillfogats ytterligare nivåer som beskriver dels hur den ordinarie 
orderprocessen går till och dels hur kampanjer planeras och påverkar flödet. 

Vi ser att det i planeringsprocessen finns sju stycken enheter som alla utför olika 
aktiviteter och innehar olika typer av information. De ljusgråa enheterna till vänster 
tillhör Ica och de mörkgråa enheterna till höger tillhör Findus. De ingående 
enheterna sammanställs i Tabell 5.  
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Tabell 5 – Medverkande enheter i planeringsprocessen 

Ica Findus 
Marknadsplanerare per profil (MP) 

Butik  

Varuanskaffare på 
distributionsenhet (DE) 

 

Kundchef - Key Account Manager (KAM) 

Efterfrågeplanerare - Demand Planner (DP) 

Produktionsplanerare - Supply Center 
Planner 

Ordermottagning 

 

I figuren är aktiviteter representerade av cirklar och informationsentiteter med 
fyrkanter. De aktiviteter som ligger inom en enhet utförs där. Tillhör den snittet av 
två enheter är det en gemensam aktivitet. Förmedling av information representeras 
av pilar som ibland även anger kommunikationsform. 

8.1.1  Planer ing  av  ord inar ie  försä l jn ing  

I beskrivningen kommer vi först att gå igenom hur en vanlig prognos genereras för 
att därefter titta på hur kampanjplaneringen adderas till den tidigare. Följande 
moment relaterat till informationsflödet och prognosprocesserna har identifierats för 
produkten Laxfilé Naturell. 

8.1 .1 .1  I  I cabut iken  skapas  prognos  f rån  fö rsä l jn ingsh is tor ik  

Det faktiska behovet uppstår hos slutkonsumenten. När denna går till butiken för att 
köpa lax finns två scenarier, antingen finns laxen i hyllan och då sker ett köp eller så 
är det brist och då uteblir köpet. Detta illustreras genom en romb i figuren. Om köp 
äger rum genereras butikens försäljningshistorik vid köpstället (Point-of-sale-data). När 
ett köp är registrerat minskas automatiskt butikens lagersaldo för produkten i butiken. 
Båda dessa informationsentiteter lagras i AOB. 

Försäljningshistoriken ligger till grund för butikens efterfrågeprognos. Den skapas 
automatiskt av AOB, men kan justeras manuellt av butikens personal. Den 
prognostiserade efterfrågan och butikslagernivån genererar en beställning från Icas 
distributionsenhet (DE). Butikens inköpsorder överförs även den automatiskt via AOB. 
Återigen finns de två scenarierna att produkten finns i lager alternativt att det 
uppstår en bristsituation.  

Om artikeln är slut på Icas huvudlager kommer AOB att fortsätta skapa inköpsorder 
så länge butikens lagernivåer fortfarande är tomma. Finns artikeln packas och 
levereras den inom en till tre dagar.  
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Förutom de manuella justeringarna av butikens efterfrågeprognos kan butiken även 
justera eller skapa inköpsorderna manuellt. Manuella justeringar görs exempelvis 
när butiken behöver mer varor för en kampanjaktivitet (Kontsu 2006). Hur 
kampanjinformation skapas kommer att beskrivas närmare i 8.1.2 nedan. 

8.1 .1 .2  I cas  varuanskaf fa re  skapar  egen  prognos  f rån  
leveransh is tor ik  

På Icas DE används som sagt butikens inköpsorder för att leverera till butiken. När 
produkter har levererats genereras DE leveranshistorik. Varuanskaffaren använder 
leveranshistoriken och bristhistorik för att uppskatta efterfrågan och skapa DE 
behovsprognos. Varuanskaffaren väger behovsprognosen mot butikernas inköpsorder 
och justerar prognosen därefter. Behovsprognosen ligger tillsammans med DE 
lagersaldo till grund för DE inköpsorder till Findus. Själva inköpsordern överförs 
elektroniskt via EDI till Findus. (Abrahamsson 2006) 

Eftersom AOB-systemet automatiskt skapar butikens inköpsorder trots att produkterna 
är slut på Icas huvudlager leder det till att orderhistoriken är en överskattning av 
verklig efterfrågan. Detta gör det svårt att uppskatta verklig efterfrågan eftersom 
både bristsituationer i butik och i DE påverkar historiken. Om varuanskaffarna 
analyserade butikens efterfrågeprognos och butikens försäljningshistorik som finns 
centralt lagrade i AOB-systemet skulle de bättre kunna uppskatta faktiskt behov och 
lättare kunna exkludera bristsituationer från statistiken.  

Distributionsenhetens inköpsorder ankommer till Findus nattetid. Om Findus 
lagersaldo visar brist på produkten genomförs en manuell kontroll av 
orderhandläggarna för att se om produkterna är på ingång och ännu inte hunnit 
frisläppas i systemet. Informationen om levererade produkter genererar Findus 
leveranshistorik. Om en bristsituation ändå uppstår skickas Findus Bristinformation  till 
varuanskaffaren där information om orsak och förväntat leveransdatum står angivet. 
När varuanskaffaren får denna information upphör beställningarna till Findus. 

8.1 .1 .3  F indus  använder  egen  in format ion  fö r  egen  
e f te r f rågeprognos   

Försörjningsplaneringen baseras på Findus behovsprognoser som skapas av en 
Demand Planner (DP) för varje marknad. Behovsprognoserna bygger på en 
kombination av DP justerad leveranshistorik samt DP sammanställd kampanjprognos för 
produkten.  

Den justerade leveranshistoriken ska motsvara den normala efterfrågenivån där 
onormal variation har filtrerats bort. Detta arbete görs genom att DP använder 
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information från Findus kampanjhistorik och DP marknadsinformation för att justera 
Findus faktiska leveranshistorik. Under och före de veckor som en kampanj har 
planerats minskas behovet från leveranshistoriken med hjälp av det prognostiserade 
behovet för kampanjen. Utifrån informationen skapas behovsprognosen med hjälp 
av olika algoritmer som sedan kompletteras med kvalitativ analys från DP 
(Ringström 2006). Denna typ av kombination är den som Wacker (2002) och Wagner 
(2000) menade gav bäst prognosresultat.  

Marknadsinformationen som används hämtas dock inte från någon central 
marknadsfunktion och har ingen koppling till kundernas eller leverantörernas egna 
marknadsinformation utöver kontakt mellan DP och KAM. Det vi avser med 
marknadsinformation är kunskap om händelser som påverkar försäljningsvolymen 
och som i 5.3 definierades som marknadsföringens fyra P:n. Hänsyn tas alltså främst 
till den interna informationen och den är i sig inte heller fullständig. Resultatet blir 
att osäkerheten i den justerade försäljningshistoriken blir större än vad den skulle 
kunna vara.  

Behovsprognosen lagras centralt i affärssystemet FDP (Findus Demand Planner), 
enbart på en aggregerad nivå (per produkt, för alla kunder på marknaden).  

8.1 .1 .4  Produkt ionsp lanerarna  hämtar  behovsprognosen och  
lagern ivåer  

Varje marknads Demand Planner skapar alltså Findus behovsprognoser baserat på 
normal efterfrågan samt aggregerade kampanjprognoser. Vid varje 
produktionsanläggning hämtas dessa behovsprognoser samt aktuella lagernivåer i 
färdigvarulagerna. Denna information ligger till grund för varje produktionsenhets 
nettobehovsplanering, tillverkningsorder samt råvaruinköpsorder.  

När förändringar i någon av de ingående prognoserna görs uppdateras även 
behovsprognosen. Produktionsplanerarna vid produktionsanläggningarna 
upptäcker detta när de hämtar de senaste prognoserna och anpassar produktionen 
därefter. Kommunikationen mellan Demand Planner och produktionsanläggning 
sker alltså via prognosuppdateringar. Dessa uppdateringar annonseras inte utan 
produktionsplanerarna upptäcker förändringar först när en justerad prognos har 
hämtats. Det är enbart volymer som förmedlas, ingen vidare information om 
bakomliggande orsaker. (Ringström 2006) 

8.1.2  Planer ing  av  kampanjer  

Ovan redovisades planeringsprocessen för den ordinarie försäljningen. Flödet 
påverkas även av kampanjplaneringen. Inför varje års kampanjplanering förhandlar 
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Findus med Ica om vilken kampanjbudget som ska gälla för året vilket resulterar i en 
kampanjplan per profil. Under detta möte säljer Icas marknadsplanerare 
marknadsplatser i olika kanaler, såsom reklamblad, kupong, kundkort, kundtidning 
och TV-reklam. Under mötet fastställs inga volymer utan enbart preliminär tidpunkt 
för och typ av kampanj. Tidpunkten kan ofta inte fastställas mer exakt än till ett fyra 
veckors block (Andersson 2006). Det sker alltså inget samarbete för att ta fram någon 
gemensam kampanjprognos. De krav som KAM har med sig in i den här 
förhandlingen bygger på Findus övergripande Findus marknadsplan (Persson, B. 
2006). I denna plan omsätts företagets strategier till marknadsplanering med 
prioriteringen försäljning, lönsamhet och i sista hand volym (Niklasson 2006).  

För att kunna möjliggöra vidare planering skapar KAM en egen KAM kampanjprognos 
med uppskattad försäljningsvolym där samtliga profilers kampanjplaner 
sammanställs till en. KAM skapar kampanjprognosen genom att analysera effekten 
av tidigare kampanjer. Eftersom prognosen försöker uppskatta faktiskt behov görs 
denna analys med hjälp av AC Nielsens försäljningshistorik, som köps in externt 
(Persson, B. 2006). Denna information är aggregerad på profilnivå och finns inte 
tillgänglig förrän flera veckor efter köptillfället (Dorninger 2006). Det finns inget 
annat informationsutbyte om kampanjernas effektivitet eller butikernas försäljnings-
historik mellan Ica och Findus.  

8.1 .2 .1  I ca  bekräf ta r  kampanjen  senare  än  fem t i l l  å t ta  veckor  i  
fö rväg  

Ica garanterar inte några kampanjvolymer. Under åtta till tolv veckor före försäljning 
i butik diskuterar Ica internt om hur kampanjerna ska planeras. Resultatet av detta 
arbete blir kampanjbekräftelser i block om fyra veckor som ska skickas ut till KAM 
via e-post fem veckor i förväg. Detta innebär att kampanjveckor bekräftas fem till 
åtta veckor i förväg. I denna bekräftelse är pris, kampanjvecka, erbjudande och 
prognosvolym fastställt (Andersson 2006). Enligt Persson, B. (2006) brukar dock 
Kampanjbekräftelse skickas senare än så. 

8.1 .2 .2  In fo rmat ion  om prognos jus ter ingar  e l le r  
marknads in format ion  fö rmedlas  in te   

När KAM får kampanjbekräftelsen gör han ibland justeringar utifrån sin egen 
bedömning. Enligt Persson, B. (2006) innebär detta att KAM oftast justerar prognosen 
till samma volym som sin tidigare prognos. KAM justerad kampanjprognos returneras 
då tillbaka marknadsplaneraren. Det sker inget informationsutbyte kring hur 
volymerna har räknats ut eller vad orsakerna till justeringarna varit. 
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Varuanskaffaren på DE ser kampanjprognosen från MP i affärssystemet. Baserat på 
sin egen erfarenhet av försäljningshistorik och den aktuella kampanjens utformning 
gör varuanskaffaren sin egen kampanjprognos och justerar behovsprognosen för de 
närmaste veckorna. Enligt Abrahamsson (2006) är MP:s prognoser ofta orimliga 
vilket gör att det blir stor skillnad mellan prognoserna. Kommunikationen mellan 
MP och varuanskaffaren sker enbart genom prognosvolymen vilket gör att 
informationen om hur prognosen är framtagen, eller hur den justeras inte förmedlas. 
Prognosförändringen når heller inte leverantörerna. (Abrahamsson 2006)  

Information om påverkan från Icas andra kampanjplaner eller marknadsaktiviteter 
skickas inte heller vidare till leverantörerna. Ica kan exempelvis genomföra en taco-
kampanj för egna varor utan att förvarna de andra leverantörerna av tacoprodukter 
att deras försäljning förmodligen kommer att påverkas. (Larsson 2006) 

8.1 .2 .3  But ikerna  p lanerar  även  egna  kampanjer  

I vissa butiker justerar personalen den manuella prognosen inför kampanjen (Kontsu 
2006). Eftersom det är så få butiker som gör detta tar varuanskaffarna eller 
marknadsplanerarna ingen hänsyn till dessa prognoser idag (Larsson 2006; 
Andersson 2006).  

När butikerna skapar butikens efterfrågeprognos tar de även hänsyn till de 
planerade lokala kampanjerna som skall göras. Baserat på butikens 
marknadsinformation och de centrala kampanjerna sammanställs butikens kampanjplan 
där lokala kampanjer är varvade med de centrala. Eftersom butikerna kan bestämma 
volymen i butikens inköpsorder så sent som en timme före orden ska plockas från Ica 
DE behöver de dock inte ha någon framförhållning alls med de lokala kampanjerna. 
Som ett exempel kan nämnas att en sammanslutning Ica-maxibutiker Stockholm kan 
gå ihop gemensamt och bestämma en egen kampanj på en produkt. Detta 
kommuniceras inte vidare internt inom Ica utan detta leder enbart till stora 
butiksorder dagen efter med risk för påföljande brister. Information om en lokal 
kampanj av detta slag registreras inte heller någonstans. (Larsson 2006; 
Abrahamsson 2006) 

8.1.3  Diskuss ion kr ing  ident i f ierade in format ionsent i te ter  

I 5.3.5 beskrev vi hur Wacker (2002) definierade en ”bra prognosteori” som en teori 
som svarade på frågor i fyra dimensioner. När vi har kartlagt informationsflödet har 
vi kunnat identifiera flera olika informationsentiteter som används för att skapa 
prognoser och för olika typer av beslut. Samtliga identifierade informationsentiteter 
finns sammanställda i Bilaga B – Informationsentiteter.  
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Wacker och Olhager (2000) menar att en bra prognos ska inkludera syftet med 
prognosen, samt ett mått på dess prognosfel. Genom att beskriva prognosteorin som 
använts framgår det tydligt vad prognosen ska användas till och hur den är 
framtagen. Vi menar därför att prognosen bör svara frågorna ur de olika 
dimensioner som Wacker (2002) definierade. 

Generellt kan sägas att de flesta prognoser som skapas i denna försörjningskedja 
enbart innefattar en volymuppskattning för hur mycket som borde säljas och ibland 
även försäljningspriset som produkten ska säljas för. Eftersom de inte inkluderar 
förklarande information om varför volymen blir som den blir kan de inte anses vara 
fullständiga prognoser. 

DP sammanställda kampanjprognos som skapas av Demand Plannern är det enda 
exemplet där prognosen sparas tillsammans med utökad förklarande information. I 
planen finns fördelningen av hur prognosvolymen är framräknad från kampanj-
prognoserna från de olika kundcheferna (KAM) lagrad. Detta dokument är det enda 
som skulle kunna klassificeras som en bra prognos enligt Wacker (2002). Den är dock 
enbart sparad i ett exceldokument i Demand Plannerns dator och blir således inte 
tillgänglig för andra. 

Ingen av de identifierade informationsentiteterna inkluderar ett tydligt syfte. När 
syftet inte är klart definierat blir också informationen mer svårtolkad. Det är viktigt 
att det i en prognos framgår om det är försäljning till konsument, till butik eller till 
grossist som gäller. På samma sätt måste det vara klart vilka beslut som kopplas till 
vilken information. Om meningen med Icas bekräftade kampanjprognos är att 
produktion ska kunna planeras efter den blir det uppenbart att den måste levereras 
före aktuella tidsgränser.  

Uppskattningen av prognosfelet finns inte beskrivet i någon av de prognoser som vi 
har identifierat. Prognosfel är något som vi bara sett uppföljning på i efterhand. I 
linje med vad Olhager och Wacker menar kan användningen av prognoser förbättras 
om de bakomliggande antaganden som gjorts också beskrivs och intervall för 
prognosfelet anges. Eftersom de olika prognoserna ligger till grund för många olika 
beslut är detta mycket viktigt. 

8.1.4  Planer ingsprocessens st ruktur  

I referensramen beskrevs hur styrning och struktur av affärsprocesserna är 
avgörande för hur väl hela försörjningskedjan kan prestera. För att undersöka den 
struktur som finns för att stödja planeringsprocessen använder vi Jespersen och 
Skjött-Larsens (2005) indelning av samordning och integration inom Supply Chain 
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Management. De delar in samordningen i tre olika typer; organisatorisk samordning, 
systemmässig samordning samt samordning av planeringsarbete. Vad gäller den 
organisatoriska samordningen innefattar den både den koordinationen av funktioner 
internt såväl som externt.  

Den organisatoriska samordningen är bristfällig både internt och externt. Ett exempel 
lyftes upp i 8.1.2. där marknadsavdelningen på Findus i normala fall agerar utan 
hänsyn till produktens ledtid eller den aktuella lagertäckningen i råvarulagret. 
Information görs inte tillgänglig trots att det rör sig om information inom samma 
företag.  

Mellan KAM och DP finns ett visst samarbete men det finns alltså också en hel del 
svagheter. Båda parter har under intervjuer visat tecken på ett avgränsat 
funktionstänkande och ett konkret exempel på att samarbetet och förståelsen för den 
andres förutsättningar skulle kunna stärkas är informationsdelningen kring 
prognoser. Denna utgörs i stor utsträckning endast av siffror, utan tydlig information 
om vad som ligger bakom siffrorna. Det är endast när problem uppstår som motiv 
till prognoserna diskuteras. Niklasson (2006) uttrycker det som att Findus har ett 
reaktivt synsätt på prognosförbättring.   

När KAM uppdaterar sin kundprognos går ingen signal till DP. Det krävs att DP 
aktivt kontrollerar ifall ändringar gjorts (Ringström 2006). Vi menar att ovanstående 
exempel visar på att det interna prognos- och kampanjarbetet kan struktureras bättre 
och därmed öka integration mellan enheterna.  

Inom Icas organisation har arbetet med den interna samordningen av kampanj-
processen och kommit längre i och med att det i alla fall finns tydliga processkartor 
över hur detta är tänkt att gå till. Dessa är dock, enligt Landenberg (2006), i stor 
utsträckning pappersprodukter som inte används. Enligt honom är det dåligt 
strukturerade arbetet en av orsakerna till att information inte kan levereras till 
leverantörerna. Det finns inget strukturerat sätt att hantera och lagra informationen 
på, därmed blir den också svår att vidarebefordra. 

Den systemmässiga samordningen kring affärssystemen saknas också helt. Det är 
mycket lite information som delas mellan företagen. Den huvudsakliga 
kommunikationen sker genom elektronisk orderläggning.  

Hur planeringsarbetet går till inför kampanjer tog vi upp i detalj i föregående avsnitt. 
Vi såg att ett visst begränsat utbyte av prognoser och kampanjplaner finns medan 
liknande utbyte för lagernivåer, order och produktionsplaner helt saknas.  
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8.2  Utvärder ing av synkroniser ing 

Det här avsnittet beskriver och analyserar hur väl synkroniserat det studerade 
systemet är och hur utvärdering används i försörjningskedjan. Det gör vi först 
genom att titta på hur avvägningen mellan synkronisering och effektivitet görs 
utifrån Findus affärsplan. Därefter undersöks hur servicegrad, prognossäkerhet samt 
effektivitet ser ut för den valda modellprodukten. Slutligen relateras diskussionen till 
modellen ”effektiva fronten”.  

8.2.1  Effekt iv i tet  och synkroniser ing  balanseras med två  
typer  av  prognoser  

I 5.5 beskrevs hur prestationsmått används för att både ge en tydlig bild av historien 
och nuläget samt för att sätta tydliga mål för framtiden. Utvärderingen av 
försörjningskedjan måste enligt 5.3.6 ske från olika perspektiv för att ge en rättvis 
bild.  

På Findus, liksom i hela dagligvarubranschen, är servicegrad ett prioriterat mått 
(Landenberg 2006, Persson, R. 2006, Olsson 2006). Utifrån referensramen är det då 
naturligt att också fråga sig hur kopplingen till effektivitet och kostnader ser ut på 
Findus. 

Idag görs två typer av prognoser; dels en finansiell prognos, dels en produktions-
prognos. Båda dessa görs med flertalet horisonter. Den finansiella prognosen 
prognostiserar förväntat resultat och tar alltså också hänsyn till kostnader. 
Produktionsprognosen är endast en uppskattning av förväntad försäljningsvolym. 
Olsson (2006) menar att dessa två i teorin ska vara grunda sig i samma volymer men 
att det idag inte fungerar så. I den finansiella prognosen vågar man inte ta så stora 
risker vilket gör att siffror som används i den först måste ”tvättas”. För full 
effektivitet måste man dock sträva mot att de ska vara desamma (Olsson 2006). 

Utvärdering av verksamheten sker dock mot båda typer av prognoser. De senaste 
åren har mått som arbetande kapital fått en mycket större betydelse, något som 
Olsson menar beror på ägarskifte. Vad gäller medvetenheten kring kostnader och 
arbetande kapital finns dock fortfarande mycket arbete kvar att göra. Olsson menar 
att Findus måste fråga sig till vilket pris som servicegrads- och prognosförbättringar 
sker och att det idag finns en dålig disciplin på det här området. 

Företagets sälj- och verksamhetsplanering är det som bestämmer hur synkronisering 
och effektivitet ska balanseras. Till varje år görs en affärsplan där mål för tillväxt, 
lönsamhet och försäljning (i volym och kronor) definieras. Affärsplanen arbetas ner 
till en marknadsplan av sälj- respektive marknadsenheten. I steg tre är det ekonomi-

76 



 Utvärdering av synkronisering 

avdelningens uppgift att göra en P&L-analys (Profit and loss). I denna process tas 
hänsyn till faktorer som marknadsinsatser, förväntad prispress, säljkostnader och 
förväntad råvarubrist. P&L-analysen återkopplas, ibland i flera omgångar, till 
marknads- och säljavdelningen för att dessa ska kunna justera sina planer (Niklasson 
2006). Den här processen genererar dels en marknadsplan (angiven i Bilaga A som 
Findus marknadsplan) samt ett underlag för kapacitetsplanering. Kapacitets-
planeringen kan till exempel handla om nya fabriker eller nya linor i befintliga 
produktionsanläggningar (Olsson 2006). 

I följande avsnitt går vi igenom hur servicegrad, prognossäkerhet och kostnads-
effektiviteten i vår process har sett ut under den studerade tidsperioden.  

8.2.2  Serv icegrad  

Som nämnts var laxsommaren 2006 mycket besvärlig ur servicegradssynpunkt – det 
är själva upprinnelsen till denna rapport. En stor del av den brist som uppstod hade 
sin bakgrund i sjukdom bland de odlade laxbestånden i Chile. Detta förde med sig 
prisspekulationer och det blev osäkert vilka som skulle få leveranser och inte. Utöver 
råvarubristen har även efterfrågan på lax från konsument ökat som en följd av den 
debatt som var kring världens torskbestånd. När laxen tog slut hos vissa leverantörer 
ökade efterfrågan ytterligare från de leverantörer som hade fisk kvar. 
(Persson, R. 2006)  

Efter sommarens problem har frågan kring servicegrad aktualiserats i hela branschen 
vilket på Findus bland annat resulterat i en grupp som jobbar särskilt med att 
diskutera status på och risker med produkters servicegrad (Niklasson 2006).  

Vi ska nu titta närmare på hur det faktiskt såg ut. I Figur 11 nedan illustreras Icas 
sammanlagda ordervolym per vecka av modellprodukten sedan lanseringsveckan i 
april 2005 samt hur stor del av dessa som Findus har kunnat leverera.  

Översikten över leverans- och orderhistoriken till Ica under 2006, i Figur 11, bekräftar 
benämningen katastrofsommar, Findus klarade inte av att leverera de volymer som 
beställdes. När de värsta bristerna börjar runt vecka 22 töms lagren hos Ica och i 
butikshyllorna vilket gör att beställningarna ökar ännu mer. Att beställningarna 
avtar i vecka 25 beror på att Ica fått ta del av bristinformation (Abrahamsson 2006). 
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Figur 11 – Leverans- och orderhistorik för 83281 Findus Laxfilé till Ica DE under 
2005v19 - 2006v47 

Vi presenterade i referensramen två olika definitioner av servicegrad; Serv 1 och Serv 
2. Ur order- och leveranshistorik från Findus färdigvarulager, som visades i Figur 11, 
och den aggregerade informationen från Icas tre distributionsenheter, som illustreras 
i Bilaga D, kan vi räkna ut båda dessa mått, för de två aktörerna. Vad vi däremot inte 
kan se är hur servicegraden sett ut mot konsument. Informationen presenteras i 
Tabell 6 nedan: 

Tabell 6 – Servicegrad under 2005v18 - 2006v47 

 Serv 1 Serv 2 
Findus till Ica 56% 46% 

Ica till butik i.u. 73% 

 
Findus har valt servicegrad som ett styrmått. Målet mot kund ligger på 98 procent 
och vi kan konstatera att 2006 års resultat inte är i närheten av det, oavsett vilket mått 
man använder.  Större delen av denna brist uppkom under sommaren och kan till 
stor del härledas till råvarubristen.  

Förutom att resultatet för 2006 så långt varit mycket dåligt kan vi reflektera kring 
betydelsen av de två olika måtten. Findus prestation skiljer sig åt beroende på vilket 
mått vi använder. Serv 1, vilket alltså definieras som antalet kompletta levererade 
order, är högre än Serv 2, som anger andel av levererade artiklar. Detta har att göra 
med storleken på bristen i varje order. Låt säga att ett företag levererat 36 av 100 

78 



 Utvärdering av synkronisering 

beställda kollin fördelat på 10 order av olika storlek. Om det är så att de 64 man inte 
levererat hörde till två väldigt stora order innebär det en Serv 2 på 80 procent medan 
Serv 1 fortfarande ligger på 36 procent. Det gäller alltså att vara medveten om vilket 
mått man använder när man talar om servicegrad.  

När servicegrad används tillsammans med leveranshistorik för att uppskatta 
egentlig efterfrågan känns det rimligare att använda Serv 2 eftersom det ger en bättre 
bild av hur många produkter som sålts och inte sålts. I denna försörjningskedja finns 
det dock ett problem med detta. När en butik lägger en order som inte levereras 
kommer bristen kvarstå och ordern läggas ännu en gång. Eftersom orderhistoriken 
inte är rensad från bristtillfällen går det alltså inte att använda den direkt som ett 
mått på faktisk efterfrågan.  

8.2 .2 .1  Serv icegrad  v id  kampanjer  

Ovan har vi redovisat hur servicegraden sett ut totalt under perioden 2005v19 - 
2006v47. I denna historik ser vi tydliga försäljningstoppar som beror av genomförda 
kampanjer. Nu ska vi titta specifikt på de kampanjer som varit. I Tabell 7 redovisas 
genomförda kampanjer samt servicegrad (Serv 2) för Ica respektive Findus. Utöver 
dessa kampanjer har också fyra stycken strukits på grund av råvarubristen. 
Servicegraden för Ica har beräknats utifrån kampanjveckan samt veckan innan då 
butikerna gör sina kampanjbeställningar. Servicegraden för Findus beräknas över tre 
veckor (kampanjveckan samt de två föregående veckorna). För de kampanjer där 
erbjudandet gäller under tre veckor har även dessa räknats in.  

Utifrån tabellen kan vi konstatera att både Findus och Ica hade 100 procents 
servicegrad under samtliga kampanjer år 2005, däremot har servicegraden varit 
sämre under 2006. Ica har i allmänhet högre servicegrad än Findus vilket får antas 
beror på säkerhetslagret i Ica DE som i linje med teorin fungerar som en buffert som 
minskar beroendet i försörjningskedjan. Vid två tillfällen, vecka sju och tretton 2006, 
har Ica haft lägre servicegrad än Findus. Detta skulle kunna vara ett resultat av att 
Icas säkerhetslager inte är tillräckligt stort för att klara av hastiga efterfrågeökningar 
eller att varuanskaffaren har köpt in för lite. Informationen om bristen hos Ica 
kommer aldrig Findus till del vilket får negativa konsekvenser när försäljnings-
historiken ska användas som underlag för nya prognoser. 
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Tabell 7 – Servicegrad för kampanjer under 2005 - 2006 

Vecka Ica-profil Ica  Findus  Kampanjerbjudande  
2005 v24 Alla 100% 100% 12kr rabattkupong giltig 3 veckor

2005 v39 Supermarket 100% 100% 54,90kr 

2005 v44 Alla 100% 100% 54,90kr 

2005 v52 Kvantum 100% 100% 54,90kr 

2006 v2 Maxi 100% 100% 54,90kr 

2006 v3 Kvantum 100% 100% 59kr 

2006 v7 Supermarket 97% 100% 55kr 

2006 v13 Alla 99% 100% 49kr 

2006 v24 Alla 50% 24% 15kr rabattkupong giltig 3 veckor

2006 v30 Kvantum 38% 17% 59kr 

2006 v39 Maxi 99% 80% i.u. 

2006 v43 Nära 80% 40% i.u. 

2006 v45 Alla 82% 36% 59,90kr 

 

8.2 .2 .2  Uppskat tn ing  av  verk l ig  e f te r f rågan  

Den dåliga servicegraden för den studerade produkten gör att leveranshistoriken blir 
ett underskattat mått för att uppskatta verklig efterfrågan. En order som inte kan 
levereras påverkar ordervolymen vid nästa beställning och gör att brister också kan 
ackumuleras till nästkommande period. Det är därför inte heller möjligt att använda 
beställd volym som ett bra mått på efterfrågan eftersom detta mått blir en 
överskattning.  

För att ändå kunna genomföra analys av prognossäkerhet och utebliven försäljning 
har vi valt att uppskatta ett intervall för att få en uppfattning om verklig efterfrågan. 
Intervallet har räknats ut genom antagandet att verklig efterfrågan från en order som 
mest är den beställda volymen. Denna siffra har angett intervallets maximum. Vidare 
har antagandet gjorts att efterfrågan som minst måste uppgå till beställd volym 
minskat med eventuell brist från föregående order. Denna siffra, lägst noll, har 
angett intervallets minimum. 
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I orderhistoriken ser vi att beställningarna faktiskt påverkas av brist från tidigare 
order. Detta kan tolkas som att intervallets maxgräns garanterat kommer att bli 
överskattning. I orderhistoriken kan vi dock också se att påverkan inte alltid sker 
vilket pekar på att lägsta gränsen garanterat kommer att vara en underskattning. 
Resultatet av det uppskattade intervallet illustreras i Figur 12 nedan.  

 

Figur 12 – Uppskattning av verklig efterfrågan från Ica 

Vecka 41 år 2006 uppgick den totala leveransen till Ica 19,2 ton. Enligt den här 
metoden att räkna skulle den egentliga efterfrågan kunna röra sig i ett intervall upp 
till 23,1 ton. Vi vill med det här visa att användningen av faktiska leveranser som ett 
mått på efterfrågan ger en skev bild av verkligheten. Diagrammet visar på ett 
principiellt plan hur en lägsta och högsta gräns av efterfrågan ändå kan tas fram, 
även om uppskattningen blir grov. Med mer information tillgänglig och en mer 
sofistikerad metod skulle ett smalare intervall för efterfrågan kunna erhållas. På så 
sätt kan historiken bli användbar trots att brister uppstått. 

Under de perioder när bristerna varit stora blir förstås också intervallen mycket 
stora. Det ska understrykas att den här bilden inte direkt speglar konsumentens 
efterfrågan i konsumentledet, här finns ju också påverkan från Icas återfyllnadsbehov 
och orderbeteende med. Eftersom historik på ordernivå från butik inte funnits 
tillgänglig finns inte underlag för att föra ett liknande resonemang för leveranser 
mellan DE och butik. I butiken lägger konsumenten förstås inga ”restorder” men 
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AOB bör kunna utnyttjas för att se när det varit slut i hyllan så att en uppskattning 
kan göras för hur mycket den förlorade försäljningen uppgår till. 

8.2.3  Prognossäkerhet  

Eftersom det är prognosfelet, alltså avvikelsen från prognostiserad volym, som enligt 
teorin (5.2.3) ligger till grund för dimensionering av säkerhetslagret är utvärdering 
av prognossäkerheten helt central när försörjningskedjans prestanda och kostnad ska 
avgöras. 

Findus använder två huvudsakliga mått för att mäta prognoskvalitet; Forecast 
Accuracy 6 (FA6) respektive Forecast Accuracy 2 (FA2). Siffrorna två och sex 
representerar hur många månader innan försäljningsdatum till kund som prognosen 
gjordes. Dessa två prognoser är de enda prognoser som lagras centralt. FA2 anger 
hur många procent rätt tvåmånadersprognosen är jämfört med levererad volym. 
Findus definierar FA2 som: 

mån 2 ymPrognosvol
mån 2 ymPrognosvol- volymLevererad

1FA2 −=
 

FA2 anges alltså i procent relativt prognosvolymen och Findus mål är att uppnå 80 
procent. På Findus är man mån om att prognosen inte ska innefatta en 
säkerhetsmarginal utan vara en så god uppskattning av efterfrågan som möjligt. 
Tanken är att osäkerheten ska täckas upp av säkerhetslagret (Niklasson 2006).  

I Figur 13 syns underlaget för utvärdering av prognossäkerhet. Diagrammet visar 
total prognos och försäljning av modellprodukten per månad till samtliga kunder. 
När produkten lanserades under 2005 var prognoserna mycket höga i förhållande till 
den levererade volymen. Under 2006 har prognosfelet förbättrats.  

Utvärderingen görs alltså mot ovanstående mått där en närmare beräkning visar att 
prognossäkerhetsmåtten FA2 och FA6 per månad ligger i medel på 56 respektive 41 
procent under perioden. Intressant att notera är att båda dessa mått är under 
målsättningen på 80 procent och att prognoserna faktiskt enligt dessa mått har varit 
bäst under bristsituationen sommaren 2006. 
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Figur 13 – Utvärdering av prognoser mot levererad total volym för produkt 83281 

8.2 .3 .1  Utvärder ing  av  prognosvar ia t ion  

Eftersom vi har sett att planerings- respektive efterfrågetidsgränsen är 13 respektive 
sju veckor före försäljning till kund för denna produkt vill vi undersöka förändringar 
i prognosen på en mer detaljerad nivå än enbart för två- respektive sex-
månadersprognosen. Med hjälp av mer specifik data som exporterats manuellt av 
Dorninger kan vi analysera hur den totala behovsprognosen har varierat på 
veckobasis.  

Det fullständiga analysunderlaget redovisas i Bilaga C och visar hur prognoserna för 
respektive försäljningsvecka har varierat från 20-veckorsprognosen fram till den 
slutgiltiga prognosen. Där syns hur vissa prognosvolymer läggs in blockvis på ett 
tidigt stadium för att preciseras närmare när mer information om prognosvolym och 
tidpunkt finns tillgänglig.  

Ur analysen kan vi läsa att prognoserna varierar mycket efter att den slutgiltiga 13-
veckorsprognosen för planeringen är lagd och inköpen till råvarulagret görs. 
Skillnaden mellan 13-veckorsprognosen och den slutgiltiga prognosen är i snitt 168 
procent, eller fyra ton, per vecka. En närmare analys visar att den denna justering 
främst görs inom de sista sju veckorna. Prognosen justeras i snitt upp 178 procent 
under denna period. 
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8.2 .3 .2  Utvärder ing  mot  e f te r f rågan  

Med samma resonemang som fördes i 8.2.2.2 blir leveranshistoriken ett dåligt mått 
på efterfrågan vilket också påverkar utvärdering av prognossäkerheten. Eftersom 
prognoser inte lagras på kundnivå kan vi inte utvärdera prognoserna mot Icas 
uppskattade efterfrågeintervall. Vi har i denna rapport inte heller möjlighet att 
justera leveranshistoriken från samtliga kunder.  

Vi kan dock göra en jämförelse av den totala prognosen mot försäljningen till enbart 
Ica. Denna jämförelse visar att den totala 13-veckorsprognosen i flera fall understiger 
inte bara vår uppskattade miniminivå utan även faktisk levererad volym till Ica. Ica 
utgör som sagt 50 procent av Findus försäljning. 

Information som leder till prognosförändringar, kampanjbekräftelsen exempelvis, 
har alltså inkommit efter planeringstidsgränsen. Den resulterande variationen måste 
mötas med säkerhetslager. Även om bristsituationen under sommaren 2006 har gjort 
att efterfrågan är svår att uppskatta kan vi ändå se ett ökat behov. Tidigare 
information om det ökade behovet hade kunnat bidra till högre servicegrad. 

8.2 .3 .3  Utvärder ing  kampanjprognos   

I detta avsnitt ska vi titta närmare på hur prognoserna för de kampanjer som ägt rum 
sett ut och vilka möjligheter för uppföljning som finns. I Tabell 8 redovisas Findus 
respektive Icas prognoser för de kampanjer som genomförts. Försäljningssiffrorna 
kommer från AC Nielsen och är de som KAM använder för att följa upp sina 
prognoser. För v24 år 2005 och 2006 har summan av kampanjveckan och de två 
efterföljande veckorna redovisats. Detta på grund av kampanjens utformning, se 
Tabell 7. Syftet med de här prognoserna är att förutsäga efterfrågan från konsument 
under den aktuella kampanjveckan (under 2005 var syftet med Icas prognoser enligt 
Andersson (2006) att uppskatta efterfrågan till butik). KAM på Findus har i 
uppföljningsarbetet inte tillgång till någon annan bristinformation än från de egna 
leveranserna till Ica. Som vi såg i Tabell 6 skiljer sig servicegraden åt mellan FVL till 
DE och DE till butik och det finns anledning att tro att det är ytterligare skillnad på 
servicegrad till konsument.  

Att göra uppföljning utifrån dessa siffror blir därför mycket svårt. Prognoserna söker 
ju som sagt att uppskatta efterfrågan från konsument, men de följs upp mot 
försäljning vilken i allra högsta grad beror på antal slut i hyllan-tillfällen. På samma 
sätt som i resonemanget i 8.2.2.2 borde man här istället göra en uppskattning av 
verklig efterfrågan genom att använda information från Icas AOB-system. Det ligger 
dock utanför möjlighetens ramar vad detta examensarbete beträffar. 
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Vi kan utifrån de angivna värdena i alla fall konstatera att efterfrågan överskattades 
kraftigt när produkten var ny. Under denna period var prognosriktigheten långt från 
målet på 80 procent. Under 2006 vände prognosfelet och precis som för den totala 
behovsprognosen har behovet istället underskattats. Det är däremot svårt att säga 
hur stort prognosfelet var eftersom bristerna gör att vi inte kan uppskatta hur stor 
konsumentens verkliga efterfrågan har varit.  

Tabell 8 – Genomförda kampanjer med Findus Laxfilé på Ica år 2005-2006 
(Ringström 2006, Persson, B. 2006, egen bearbetning) 

Vecka Ica-profil Försäljning  
Prognos 
Findus (kg)

Prognos 
Ica (kg) 

2005 v24 Alla 13 072 (3 v) 90 000 110 000 

2005 v39 Supermarket 2 747 20 000 20 000 

2005 v44 Alla 9 561 60 000 60 000 

2005 v52 Kvantum 3 626 8 000 7 500 

2006 v2 Maxi 3 189 10 000 7 500 

2006 v3 Kvantum 3 277 5 000 7 500 

2006 v7 Supermarket 3 819 5 000 5 000 

2006 v13 Alla 13 745 35 000 40 000 

2006 v24 Alla 26 524 (3 v) 32 000 16 800 

2006 v30 Kvantum 5 428 3 000 7 500 

2006 v39 Maxi 6 377 3 500 3 000 

2006 v43 Nära 5 740 5 000 i.u. 

2006 v45 Alla 16 879 28 000 40 000 

 

Kampanjerna är ett resultat av kampanjprocessen som beskrevs i 8.1.2 ovan. Den 
grova kampanjplanen för år 2006, utan prognosvolym och utan exakt tidsangivelse, 
fastställdes tillsammans med Icas marknadsplanerare under hösten 2005. Utifrån 
denna skapade KAM de kampanjprognoser som står i tredje kolumnen i Tabell 8. 
Dessa prognoser var de som också gick vidare till DP för Sverigemarknaden.   

DP sammanställde Findus totala behovsprognos (hur prognosen utvecklats över tid 
finns redovisat i Bilaga C) som därefter hämtades av produktionsplanerarna för 
inköp och produktion. Eftersom behovsprognoserna inte är direkt ihopkopplade 
med prognoserna från KAM krävs det att DP manuellt för in förändringar till den 
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totala behovsprognosen. Detta orsakar en viss fördröjning från att prognosen skapas 
av KAM till det att DP registrerar den. Eftersom kampanjens tidpunkt inte är 
fastställd förrän kampanjbekräftelsen har mottagits från Icas MP bidrar även detta 
till att behovsprognosen inte kan justeras med informationen om kampanjvolymen i 
tid. 

Eftersom behovsprognoserna inte är uppdelade per kund kan vi inte härleda exakt 
när kampanjprognoserna påverkade planeringen. Vi kan däremot titta på hur den 
totala behovsprognosen förändrades. I Figur 14 nedan illustreras hur den totala 
behovsprognosen för alla kunder förändrades för vecka 23 år 2006, veckan före årets 
första stora Ica-kampanj.  

 

Figur 14 – Förändringen av Findus behovsprognos för vecka utleverans 
 till samtliga kunder under vecka 23.  

Denna vecka är alltså den som enligt prognosprocessen skulle ha fördelats 60 procent 
av den prognostiserade försäljningen på 32 ton. Vi kan inte se att någon större 
uppjustering av behovsprognosen har gjorts förrän tre veckor före försäljnings-
veckan då prognosvolymen justerades upp från åtta till 26 ton. När inköpen gjordes 
för denna vecka, 13 veckor i förväg, var prognosen för samma vecka åtta ton. Detta 
orsakar naturligtvis försörjningsproblem som måste lösas med hjälp av 
säkerhetslager.  

I Figur 15 nedan presenteras förändringarna av de totala behovsprognoserna för 
vecka 43, 44 och 45 under 2006 – veckorna före årets andra stora Ica-kampanj 
planerad till 28 ton i vecka 45. Observera att detta fortfarande är den totala 
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behovsprognosen för samtliga kunder. I figuren ser vi hur fördelningen av 
kampanjvolymen fungerar. Prognosen för vecka 44 är störst, därefter 43 och 45. Av 
samma anledning som ovan genomförs inte prognosförändringarna förrän först sju 
till nio veckor i förväg. Eftersom ledtiden från produktion i Thailand är just sju 
veckor är detta planerat från tidigare inköpt material. Råmaterialet till denna 
kampanj köptes in mot de liggande prognoserna för respektive försäljningsvecka 
43,44 och 45 under vecka 30, 31 och 32, 13 veckor före försäljning till kund. 
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Figur 15 – Förändringarna av Findus totala behovsprognos för  
försäljningsveckorna 43,44 och 45.  

Denna kampanj får illustrera komplexiteten med uppföljningen av försörjnings-
planeringen. Försäljningen från butik under kampanjveckan uppgick enligt Tabell 8 
enbart till drygt 16 ton jämfört med kampanjprognoserna på 28 (Findus) respektive 
40 ton (Ica).  

Leveranshistoriken till Ica DE ger dock en annan bild. I leveranshistoriken syns att 
Findus totalt levererade 40 ton till Ica under de tre veckorna före och under 
kampanjen. Detta kan tyda på att butikerna byggde spekulationslager på grund av 
det rabatterade priset eller att de hade ett större återfyllnadsbehov på grund av brist. 

Eftersom de liggande totala behovsprognoserna 13 veckor före försäljningen, enligt 
Figur 15 ovan, enbart uppgick till totalt 24 ton fick även försörjningen till denna 
kampanj täckas av säkerhetslagret. För att kunna leverera 40 ton till Ica blev alltså 
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Findus tvungna att använda upp till 16 ton av säkerhetslagren. Ingen som vi talat 
med vet den exakta orsaken till den sena förändringen och därmed inte heller om 
den hade kunnat undvikas. Men hade prognosförändringarna på totalt 35 ton, som 
nu fastställdes fyra veckor i förväg, istället lagts in före vecka 13 veckor i förväg 
skulle enbart fyra ton ha behövts användas av säkerhetslagren för att klara samma 
leveransvolym.  

Servicegraden under denna kampanj uppgick endast till 43 procent vilket återigen 
gör att leveranshistoriken blir ett dåligt mått på verklig efterfrågan. Därför blir även 
prognosuppföljning och beräkning av utebliven försäljning svåra att genomföra. 
Enligt vår uppskattning av Icas efterfrågan på produkten låg denna under den 
aktuella treveckorsperioden inom intervallet 50 och 111 ton vilket försämrar 
prognosriktigheten ytterligare.  

Mer information om orderläggningsbeteendet skulle kunna förbättra möjligheten att 
särskilja spekulationsorder och återfyllnadsorder från order som reflekterar verklig 
efterfrågan och därmed förbättra möjligheterna till att utvärdera kampanj-
prognoserna. 

8.3  Utvärder ing av ef fekt iv i tet  

Oförutsägbar variation i efterfrågan bygger upp ett behov av säkerhetslager vid de 
olika frikopplingspunkterna i försörjningskedjan. Med hjälp av lagren kan varor 
levereras trots att försäljningsvolymerna skiljer sig från de prognostiserade. Men 
flexibiliteten som lagren skapar har naturligtvis ett pris. 

8.3.1  Uppskattn ing  av  kapi ta l f löde 

För att bilda oss en uppfattning om kostnaden har vi använt oss av Little’s lag och 
metoden för att analysera kapitalflödet som beskrevs i 5.1.4. I Figur 16 nedan har 
flödet av varor översatts i kapitalflöden. Syftet är att skapa en uppfattning om hur 
det genomsnittliga kapitalflödet ser ut per vecka i försörjningskedjan.  

Vi har använt oss av genomsnittliga siffror för den studerade försörjningskedjan och 
vill därför understryka att detta är en uppskattning. Trots detta menar vi ändå att 
bilden har ett syfte i och med att den ger en uppfattning om storleksordningen på 
värdet av de produkter som transporteras samt hur kapitalflödet är fördelat. I 
figuren ser vi hur mycket kapital som flödar mellan lager och produktionsenheter 
varje vecka samt hur mycket värde som tillförs vid varje steg. Siffran inom parantes 
talar om värdet av de produkter som ska säljas på Ica. I varje ruta anges 
produktvärdet av medellagernivån i varje lager eller produktionsenhet.  
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Figur 16 – Uppskattning av kapitalflöde per vecka samt medelkapitalbindning i 
respektive lager 

Utgångspunkten i beräkningen, är den totala försäljningen av laxfilé till samtliga 
Findus kunder under perioden oktober 2005 till september 2006. Totala försäljningen, 
vilken uppgick till 520 ton, har sedan dividerats med antalet veckor på ett år för att få 
fram ett flöde per vecka. Genomsnittet för den period vi tittat på är alltså 10 ton per 
vecka. För att beräkna ett ekonomiskt värde på flödet multipliceras detta flöde med 
produktvärdet i varje specifikt steg. Produktvärdet ökar för varje förädlingssteg 
vilket i figuren illustreras med inflöden till processen. Vidare används genomlopps-
tiderna (som räknades ut i Tabell 4 i avsnitt 7.2) och Little’s lag för att räkna ut värdet 
av medellagernivåerna i varje steg.  

Till RVL i Thailand ankommer lax till ett värde av 4 680 tkr varje vecka. Detta ska 
användas till samtliga laxprodukter för samtliga kunder. Ica står för 50 procent av 
försäljningen. Resonemanget gör att det är 2 340 tkr per vecka som utgörs av 
produkter som ska säljas genom Ica. Den studerade produkten 83821 utgör 12 
procent av alla artiklar där laxen ingår som ingrediens.   

Som nämnts genomfördes hösten 2006 en förändring vad gäller lagerpolicyn för FVL, 
från fyra veckors lagertäckning till sex veckors lagertäckning. På grund av att de 
siffror vi använt för att beräkna flödet grundas på historisk data finner vi det också 
mer korrekt att även använda den lagertäckning som gällde under perioden i fråga, 
det vill säga fyra veckor. 

8.3.2  Uppskat tn ing  av  lagerkostnader  

Eftersom vi vill skapa oss en uppfattning om hur mycket flexibiliteten från 
lagerhållningen i försörjningskedjan kostar i form av lagerbindning och direkta 
kostnader använder vi, enligt resonemanget i 5.1.2, lagerräntan som mått för att 
uppskatta denna kostnad. Enligt Dorninger (2006) har Findus valt att inte definiera 

89 



Försörjningsplanering 

någon egen lagerränta vilket gör att vi istället själva väljer att uppskatta denna till 15 
procent.  

Genom att multiplicera lagerräntan med medellagervärdet som beräknades i 
föregående avsnitt får vi en uppskattning av fördelningen av lagerkostnaderna vid 
varje steg i försörjningskedjan. I Tabell 9 sammanställs kostnadsfördelningen: 

Tabell 9 – Värdeökning och lagerkostnad för artikel 83281  

Steg i 
försörjningskedjan 

Värde 
(kr/kg) 

Medellager 
alla kunder 
(ton) 

Lagerkostnad 
per år alla 
kunder (tkr) 

Medellager 
Icas andel 
(ton) 

Lagerkostnad 
per år Icas 
andel (tkr) 

Transport till RVL 39 88 516 44 36% 258 26% 

RVL Thailand 39 29 86 15 12% 43 4% 

Produktion 73 10 59 5 4% 29 3% 

Transport till FVL 73 60 657 30 25% 329 33% 

FVL Findus 77 40 463 20 17% 231 23% 

FVL Ica DE 90   5 4% 68 7% 

FVL Ica butik 124   3 2% 47 5% 

 

8.3 .2 .1  F indus  s tår  fö r  s tö rs ta  lagerkostnaderna  

Vad säger då ovanstående beräkningar? De totala lagerkostnaderna för att leverera 
83281 Laxfilé till konsument via Icas butiker uppgår idag till en miljon kronor per år. 
Av dessa kostnader står Findus för knappt 90 procent.  

Om man bortser från kapitalbindningen i transport och produktion och bara ser till 
de faktiska lagren står Findus för två tredjedelar av de nästan 400 000 kronorna. Trots 
att dessa siffror är beroende av värdeökningen på produkten betalar Findus dubbelt 
så mycket som Ica. Räknat i volym är alltså skillnaden ännu större – Findus 
lagerhåller cirka fyra gånger så stora volymer som Ica. Som vi hävdade i referens-
ramen är säkerhetslager till för att hantera den osäkerhet som uppkommer bland 
annat av bristfälliga prognoser. Referensramen tog också upp det faktum att alla 
parter kan och bör bidra för att gemensamt komma fram till en bra prognos. Findus 
får alltså bära den överlägset största kostnaden för att prognoserna inte är så bra som 
de skulle kunna vara, trots att båda parter bidrar till den osäkerhet som finns. 
Naturligtvis kommer en viss osäkerhet alltid att finnas, men om prognoserna skulle 
kunna förbättras, kunde en del av dessa pengar istället användas för andra 
investeringar.  
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8.3 .2 .2  V ins terna  med t id ig  lagerhå l ln ing  nås  genom 
kostnadsförde ln ing  och  in fo rmat ionsutby te  

Vår poäng är inte att en större del av säkerhetslagret borde vara lokaliserat i Icas 
distributionsenheter. Fördelen med att ha ett central lager beskrevs i 5.2.3.2 och 
innebär att det inte behöver vara lika stort som summan av decentraliserade lager, 
förutsatt att variationen är oberoende. Dessutom är produktvärdet mindre, vilket gör 
att det blir mer fördelaktigt att lagra längre bak i försörjningskedjan. Däremot skulle 
det faktum att Findus bär den största kostnaden för osäkerheten, som båda bidrar till 
(genom dåliga prognoser), kunna användas som viktning i avtal och förhandlingar. 
Försörjningskedjan kan alltså totalt sett tjäna på att flytta lagerhållningen bakåt, men 
som beskrevs i 5.6.5 måste fördelningen av kostnaderna och intäkterna göras jämt 
mellan företagen. Annars drabbas endast Findus av de ökade kostnaderna och Ica 
erhåller de ökade intäkterna.  

En tidigareläggning av säkerhetslagret ställer också större krav på informations-
flödet. Att minska alternativt flytta säkerhetslagret utan att dela mer information 
kommer att försämra servicegraden. Ett fungerande informationsutbyte mellan Ica 
och Findus blir därför ett krav för att försörjningskedjan ska kunna tjäna på 
förändringen. Marknadsinformation om lokala kampanjer, prisförändringar och 
resttillfällen måste meddelas i förväg. Om detta inte sker måste Findus istället öka 
lagernivåerna och de sökta vinsterna försvinner. 

8.3 .2 .3  Lagerkostnader  beror  på  osäkerhet  

Osäkerheten skapar alltså behov för säkerhetslager, behov som enligt ovanstående 
resonemang kostar pengar i form av utebliven intäkt från bundet kapital samt övriga 
lagerkostnader. Kostnaderna ovan är beräknade i medeltal enligt planerade 
lagerpolicies med fyra veckors lagerhållning i färdigvarulagret. En närmare analys 
över verklig lagerhållning visar sambandet mellan lagerkostnaderna och prognos-
felet som beskrevs i 8.2.3.  

När produkten lanserades under 2005 var prognoserna för höga vilket ledde till en 
hög lagerbindning vilket illustreras i Figur 17 nedan. Osäkerheten i prognosen ledde 
till hög lagerkostnad men tillät samtidigt en hundraprocentig servicegrad utan 
någon bristsituation under hela 2005. Under denna tid kunde Findus erbjuda en stor 
flexibilitet i leveransvolym och försörja stora variationer i orderkvantiteter trots att 
information om dessa uteblev eller meddelades sent. 
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Figur 17 – Lagerkostnaden för 83281 i förhållande till tvåmånadersprognos 
 och levererad volym 

8.3.3  Uppskat tn ing  av  kostnad för  utebl iven försä l jn ing  

Under 2006 ser vi dock den andra sidan av osäkerheten, kostnaden för utebliven 
försäljning. Svårigheten att prognostisera behovet under året har lett till ett 
underskattat behov vilket har reducerat lagren och skapat stora bristsituationer. När 
lagernivån sjunker minskar också möjligheten till flexibilitet vilket gör att oväntade 
variationer i försäljningsvolymen skapar bristsituationer. 

I avvägningen av hur stora lager som ska hållas måste inte bara lagerkostnaden 
räknas in utan även kostnaden för utebliven försäljning till följd av för små lager. 
Eftersom avsaknaden av information gör det svårt att beräkna det verkliga behovet 
är det svårt att uppskatta denna kostnad. Vi vet att inte samtliga restade 
beställningar skulle kunna generera intäkt men vi vet också att en del av de restade 
orderna utgör verklig utebliven försäljning. Med vårt tidigare resonemang om ett 
uppskattat efterfrågeintervall kan vi uppskatta en lägsta- respektive högstanivå för 
den uteblivna intäkten. Detta intervall skulle kunna preciseras om mer information 
om orderläggning och bristsituationer fanns tillgängligt.  
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Figur 18 – Uppskattning av utebliven försäljning av 83281 till Ica  
på grund av brist under 2006 

I Figur 18 ovan illustreras hur den uppskattade kostnaden för utebliven försäljning 
av modellprodukten till Ica har ackumulerats under 2006. Under perioden med störst 
brist har miniminivån inte ökat nämnvärt eftersom det där är svårt att avgöra 
verkligt behov. Under senhösten har dock även lägstanivån stigit kraftigt. Utifrån 
resonemanget uppskattar vi att kostnaderna för utebliven försäljning är minst 8,7 
miljoner kronor under 2006. Ett belopp som alltså skulle kunna ha reducerats och 
gjorts om till intäkt om osäkerheten hade minskats om information om efterfrågan 
hade nått försörjningsplaneringen tidigare. 

8.4  Findus och den effekt iva f ronten 

Det är sant att den ideala försörjningskedjan inte bygger några lager, med den 
existerar å andra sidan inte. Vad som är en optimal kostnad för att producera och 
leverera laxprodukter är naturligtvis svårt att svara på. Utan att jämföra med andra 
företag kan vi inte säga någonting om hur den studerade försörjningskedja står sig 
relativt andra.  

Även om en stor del av servicegradsproblemen som beskrivits ovan inte är något 
normaltillstånd utan beror av den svårprognostiserade globala bristsituation som 
orsakade höga inköpspriser finns det flera situationer där informationsflödet och 
försörjningsplaneringens utformning är orsaken till den uteblivna försäljningen. 
Problem som inte märktes under 2005 men som blev synliga när lagernivåerna 
reducerades. 
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Det är också intressant att notera reaktionerna på servicegradsproblemen. Att lagret i 
färdigvarulagret höjs från fyra till sex veckor är en direkt följd av oförmågan att 
leverera varor. Man kan ställa sig frågan huruvida denna åtgärd löser problemen. Vi 
vet att lager skapar oberoende, men som vi har sett medför det också stora 
kostnader. Räknat med samma lagerränta som ovan innebär förändringen en extra 
lagerkostnad på 230 000 kronor per år, enbart för denna produkt.  

Vi ser här tydligt avvägningen mellan kostnadseffektivitet och servicegrad. När det 
blir brister i lagren är en lösning att öka dem för att försöka undvika samma situation 
igen. Vad man dock bör fråga sig innan man gör det är om man då verkligen 
behandlar det egentliga problemet eller om man bara försöker behandla symptomen.  

Hanteringen av problemen kan kopplas till den effektiva fronten som presenterades i 
5.5.3, servicegraden förbättras på bekostnad av effektiviteten. Findus agerar som om 
de låg på den effektiva fronten, alltså att de har pressat sig till de yttersta i båda 
dimensionerna och att inga förbättringar eller rationaliseringar kan göras utan att 
den ena eller andra påverkas negativt.  Vi vill ifrågasätta om detta verkligen är fallet.  

I nästa kapitel presenterar vi de problemområden som vi identifierat och som vi tror 
har inverkan på den aktuella försörjningskedjans prestationsförmåga. Problem-
områden som har förbättringspotential som skulle kunna möjliggöra ytterligare 
förbättring av synkronisering utan avkall på effektiviteten. 
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9  Identi f ier ing och kategoriser ing av problemområden 
I kapitel 7 gavs en bild av vilka förutsättningar som artikel 83281 har och hur 
försörjningskedjan är utformad i dagsläget. Kapitel 8 gav en grundlig bild av hur 
informationsflödet kring prognostiseringsprocessen ser ut samt hur prognoser för 
den aktuella produkten förändras över tid. Utifrån kapitel 7 och 8 har ett antal brister 
i planeringsprocessen och materialflödet identifierats. Dessa har vi valt att dela in i 
två huvudsakliga grupper; dels Informationsdelning, dels Processtruktur och –
styrning. Vi avser i detta kapitel föra en mer djupgående diskussion kring dessa 
problem och dess konsekvenser för försörjningskedjans synkronisering och 
effektivitet. Båda problemområdena bidrar till att osäkerheten ökar vilket leder till 
kostnader för lager och utebliven försäljning. Problemenområdena beror även i hög 
grad av varandra vilket illustreras i Figur 19 nedan. 

Osäkerhet Höga lager
Utebliven intäkt

Informationsdelning

Processtruktur 
och styrning

 

Figur 19 – Problemområdena samspelar och förstärker tillsammans  
behovet av höga lager 

9.1  Informat ionsdelning 

I 5.6.4 beskrevs hur flera författare såg informationsdelning som en nyckelfaktor för 
att förbättra koordinering och planering. Jespersen och Skjött-Larsen (2005) menade 
bland annat kunskap om kunder, prognoser, säljhistorik och lagernivåer måste delas. 
Anuipindi et al (2006) lyfte fram informationsasymmetri som en orsak till försämrad 
synkronisering i kedjan. I kapitel 8 ovan ser vi tydliga exempel på information som 
inte förmedlas eller förmedlas för sent och som orsakar prognosfel. Vi har identifierat 
följande problemområden kopplade till information där samtliga bidrar till att 
osäkerheten blir onödigt stor. 
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9.1.1  Oful ls tändiga prognoser  

Att kunskap existerar är inte detsamma som att kunskap enkelt kan förmedlas 
vidare. När de olika prognosmakarna (varuanskaffarna, marknadsplanerarna, 
kundcheferna, efterfrågeplanerarna) skapar sina olika prognoser tar de var för sig 
hänsyn till en mängd information. Resultatet av analysen blir till kunskap om hur 
och varför försäljningen kommer att variera i framtiden. Informationen som ligger 
till grund för den volym som beräknas kommuniceras i de flesta fall inte mellan 
enheterna. Prognosen består – tvärt emot vad litteraturen rekommenderar – endast 
av en siffra. Information om prognosfel, beskrivning av orsak eller syfte saknas.  

Det finns alltså kunskap om hur prognosen är utformad och annan värdefull 
kunskap som går förlorade i överföringen. Orsaken kan dels vara att det inte finns 
lämpliga format för att lagra den typen av information, dels att kunskapen om att 
detta är viktigt saknas. Risken med den här situationen är att de enskilda 
prognosmakarna får svårt att värdera de prognoser de får skickade till sig och därför 
inte heller kan göra korrekta justeringar.  

Ett exempel är när marknadsplaneraren på Ica skickar över en kampanjbekräftelse 
med prognosvolym till kundchefen på Findus via e-post. Här finns ingen 
information om hur siffran är framtagen och på samma sätt skickar inte heller KAM 
tillbaka någon information om vilka justeringar som gjorts eller varför. Särskilt som 
vi sett att dessa siffror ofta skiljer sig åt (se Tabell 8) borde det vara viktigt att 
bakomliggande information kommuniceras. Vi samma problem i prognoserna som 
förmedlas mellan Icas marknadsplanerare och varuanskaffare. 

Det är viktigt att tillägga att kunskap inte måste förmedlas skriftligt utan att den 
också kan förmedlas via samtal. Om prognoserna arbetades fram efter en gemensam 
diskussion med flera parter skulle kunskap kunna förmedlas utan att den skrevs ner. 
Eftersom prognosprocessen inte är integrerad mellan Ica och Findus finns dock inte 
denna kanal tillgänglig.  

9.1.2  In format ionsasymmetr i   

Med asymmetrisk information avser vi, enligt 5.6.4, information som finns på en 
enskild plats i försörjningskedjan och inte är tillgänglig för alla. I det studerade 
systemet har vi hittat flera exempel på detta problem. När information inte 
kommuniceras ökar osäkerheten och därmed också behovet av säkerhetslager. 
Dessutom ökar risken för bristtillfällen och därmed utebliven försäljning. I 9.1.2.1 - 
9.1.2.6 presenterar vi situationer där vi ser att information som finns inte förmedlas.  
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9.1 .2 .1  I ca  fö rmedlar  in te  inköpsprognos  

För de flesta butiker är det Icas centrala AOB-system som automatiskt skapar 
butikernas normala inköpsorder beroende på prognos och butikernas lagersaldon. 
Eftersom Ica också har full insyn i AOB-systemet har de också möjlighet att 
prognostisera för hur inköpen kommer att göras under den närmaste tiden och 
skulle också kunna förmedla denna information vidare till leverantörerna. Enligt 
Larsson (2006) varken används denna information för att prognostisera inköp eller 
för att informera leverantörerna. Den tiodagarsprognos som ändå skapas av 
varuanskaffarna håller, enligt Landenberg (2006), inte tillräckligt hög kvalitet för att 
förmedlas vidare. Eftersom varuanskaffaren är den som direkt påverkar Icas 
beställningar är inköpsprognosen, som skapas med flera veckors framförhållning, av 
största intresse för leverantörerna, även om den kan komma att ändras. Findus får 
istället titta på sin egen leveranshistorik för att skapa prognoserna för hur och när Ica 
kommer att beställa. Informationen om förändringar i försäljningsvolym når alltså 
inte Findus förrän vid orderläggningstillfället från Ica-lagret. 

9.1 .2 .2  I cas  uppdater ing  av  kampanjprognosen  fö rmedlas  in te  
v idare  

Inför centrala kampanjer utför Ica egna justeringar av kampanjprognosen baserat på 
egen erfarenhet för att kunna optimera lagernivåerna och inköpen. Dessa justeringar 
kan även innefatta förändringar av prissättningen för att förändra erbjudandet. 
Eftersom dessa förändringar ligger till grund för inköpsvolymerna från Findus borde 
det vara av största vikt att dessa förmedlas vidare. Landenberg (2006) menar att 
ambitionen är att göra detta men det kanske inte alltid görs. Persson, R. (2006) menar 
att Findus inte får sådana uppdateringar. 

Varuanskaffaren på Ica gör också en uppdatering av prognosen utifrån de 
beställningar denna får ifrån butikerna. Dessa kommuniceras inte till Findus.  

9.1 .2 .3  Leverantörerna  saknar  but ikernas  fö rsä l jn ingsh is tor ik  

Vi har sett flera anledningar till leverantörerna har svårt att uppskatta verklig 
efterfrågan utifrån nuvarande informationsutbyte. Ett viktigt skäl är att POS-data 
inte förmedlas. Om leverantörerna fick kontinuerlig tillgång till butikernas faktiska 
försäljning skulle de ha större möjlighet att kunna avgöra verkligt behov och agera 
snabbare vid hastiga förändringar.  

I 5.7.4 beskrevs Fliegners (2004) åsikt att den information som bäst kan användas för 
att beskriva och förutsäga kundernas köpbeteenden är historik från konsument-
försäljningen, så kallad POS-data. Även fast denna information finns tillgänglig 
centralt hos Ica väljer de att inte dela ut den till Findus. Den information som delas är 
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ett ofullständigt underlag som inte kan användas i planeringssyfte (Persson, B. 2006). 
Istället hänvisas Findus till att köpa in denna försäljningshistorik från den externa 
leverantören A C Nielsen. Denna information är dock både aggregerad och fördröjd 
och kan därför inte användas på rätt sätt (Dorninger 2006). 

9.1 .2 .4  Inga  lagersa ldon  kommuniceras  mel lan  Ica  och  F indus  

Som beskrevs i 5.6.4 skulle leverantören lättare kunna förutsäga grossistens 
beställningsmönster om kunderna förmedlade information om lagersaldona i deras 
egna lager. Om Ica dessutom kunde ha tillgång till Findus lagersaldon skulle de 
kunna planera inköpen bättre.  

Om lagersaldon kommunicerades skulle det möjliggöra en synkronisering och 
optimering av säkerhetslagren enligt vad som beskrevs i 5.2.3. Kontinuerlig 
information om lagersaldon skulle också möjliggöra bättre uppskattning av verklig 
efterfrågan. Enligt Dorninger (2006) skulle Findus till och med kunna garantera en 
viss servicegrad mot butik om företaget fick tillgång till Icas lagernivåer. 

9.1 .2 .5  Br is t in fo rmat ion  fö rmedlas  in te  

När prognoser ska göras används bland annat försäljningshistorik för att göra 
uppskattningen. Findus har endast möjlighet att se sina order och leveranser till Ica 
och den eventuella brist som uppstått där. Däremot har man idag ingen möjlighet att 
se om det uppstått brist i de två efterföljande stegen i försörjningskedjan; i Icas lager 
eller i butik. Vi vill understryka att det är mycket möjligt att brist uppstår längre fram 
i kedjan trots att Findus har varor på lager, det kan till exempel komma av mycket 
hastiga efterfrågeökningar. Information om vilka butiker som har slut i hyllan finns i 
AOB-systemet och skulle kunna användas för denna uppskattning.  

9.1 .2 .6  Marknads in format ion  fö rmedlas  in te  

Marknadsinformation är ett vitt begrepp som här innefattar information om 
händelser som påverkar försäljningsvolymen. Det kan till exempel röra sig om att 
någon konkurrent till Findus laxfilé, låt säga Icas egna lax, har fått problem i 
produktionen och därför restar. Detta kommer att öka efterfrågan på Findus lax. 
Även konkurrenters kampanjer leder förstås till minskad försäljning för Findus. Ica 
kan av uppenbara skäl inte informera alla leverantörer om vilka kampanjer deras 
konkurrenter kommer att ha. Däremot kan man kanske tänka sig att Ica meddelar att 
en förändring troligen kommer att ske, även om man inte går in på den exakta 
orsaken.  
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När den här typen av information inte kommuniceras innebär det dels en uppenbar 
risk för brist alternativt överlager, dels att det byggs in onormala händelser i 
leveranshistoriken. Högre variation medför i förlängningen högre säkerhetslager. 

9.1 .2 .7  Utökad order in format ion  saknas  

Eftersom Findus bygger sin uppskattning av Icas efterfrågan på försäljnings- eller 
leveranshistorik är det viktigt att kunna särskilja vilka order som läggs som en direkt 
följd av verklig efterfrågan och vilka som läggs av annan anledning. 

Som identifierades i 8.1.3 skickar Icas varuanskaffare sina inköpsorder via EDI till 
Findus. Inköpsordern är beroende av liggande prognos men påverkas också av 
pågående kampanjer då varuanskaffarens orderläggning blir beroende av hur många 
butiker som hittills lagt kampanjorder. Eftersom ingen utökad information om 
orsaken till inköpsorderna förmedlas blir detta inköpsbeteende svårt för Findus att 
förutse och justera i efterhand. 

På samma sätt skapar bristsituationer problem då orderstorlekarna byggs på från 
dag till dag allt eftersom återfyllnadsbehovet ökar. Varuanskaffaren på Ica borde 
genom AOB-systemet ha tillgång till butikernas lagernivåer och därmed kunna 
uppskatta hur stor del av ordern som är nytt behov och hur stor del som är uppdämt 
återfyllnadsbehov. Denna information skulle Findus kunna använda för att justera 
historiken och därmed skapa ett bättre mått på efterfrågan. 

Slutligen finns även möjligheten för både Icabutiken och varuanskaffarna att lägga 
spekulationsorder i förväg för att garantera sin volym för en kampanj eller när rykte 
om bristsituationer uppstår. Information om dessa förhandsorder finns i Icas system 
men när Findus inte kan urskilja dessa order från vanliga påverkas uppfattningen 
om efterfrågan på liknande sätt som i resonemanget kring bullwhipeffekten i 5.2.2. 

9.1.3  In format ion förmedlas  sent   

För att kunna möjliggöra ett produktionssystem som svarar snabbt mot efterfrågan 
och uppnår både synkronisering och kostnadseffektivitet krävs inte bara att 
information förmedlas utan att den förmedlas i rätt tid. Detta beskrevs både som en 
nyckelfaktor i den ideala försörjningskedjan i 5.5.2 och som ett av grundkoncepten 
till ECR och QR i 5.7.2. I den studerade försörjningskedjan sker Findus produktion 
sju veckor före leverans till Ica och inköp görs 14 veckor i förväg. Som beskrevs i 7.3 
sätter dessa tidsgränser begränsningar för hur stora förändringar i den 
prognostiserade volymen som kan göras utan att riskera försämrad servicegrad. Ju 
senare information meddelas desto längre tid blir riskexponeringen med reducerat 
säkerhetslager. 
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Vi har identifierat flera exempel på information om förändrade försäljningsvolymer 
som når relevanta beslutsfattare för sent och som därför istället måste uppskattas i 
förtid eller kompenseras med säkerhetslager för att kunna hanteras. 

9.1 .3 .1  Kampanjbekräf te lsen  når  F indus  sent  

Som beskrevs i 8.1.2 bekräftar Ica kampanjer i intervall om fyra veckor. Bekräftelsen 
ska nå Findus senast fem veckor före försäljningsvecka i butik men meddelas oftast 
senare än så. Detta innebär att Findus i bästa fall meddelas Icas uppskattning av 
kampanjvolym fem till åtta veckor före försäljning i butik. Eftersom Icas 
varuanskaffare oftast börjar att köpa in varor till kampanjen två veckor i förväg har 
Findus i praktiken i bästa fall tre till sex veckor på sig att möta behovet. 

Som vi såg i Figur 11 innebär exempelvis en kampanj för samtliga Icaprofiler en 
tiofaldig försäljningsökning. Om kampanjprognosen som anges i bekräftelsen ska 
kunna tjäna sitt syfte och kunna användas för försörjningsplanering till kampanjen 
måste den nå fram till Findus produktionsplanerare före produktionen startar och 
helst före inköpen är gjorda, det vill säga nio respektive 16 veckor. 

Findus får idag ta hela risken och producera mot en uppskattning av vilka 
kampanjer som kommer att genomföras. Enligt Andersson (2006) genomförs dock de 
allra flesta kampanjerna på tidigare bestämt datum. Anledningen till att motsatsen 
inträffar kan vara en oväntad konflikt eller att bristsituation uppstått. Information 
om bekräftelse, uppskattad kampanjvolym samt vilken tidsperiod som är aktuell 
bestäms i ett tidigare skede internt inom Ica och skulle därför också kunna meddelas 
tidigare och därmed minska behovet av säkerhetslager.  

9.1 .3 .2  Sor t iments förändr ingar  bekrä f tas  fö r  sent  

Förändringar i Icas sortiment beskrevs i 2.2.2 och innebär att produkter lanseras, 
delistas eller ändrar sortimentstyp. Dessa förändringar innebär i vissa fall stora 
skillnader i försäljningsvolym och i vissa fall inte och beror bland annat på 
nuvarande täckningsgrad i Icas butiker. I Figur 11 syntes exempelvis hur sortiments-
förändringen från tilläggsprodukt till grundprodukt inte påverkade försäljnings-
volymen nämnvärt. Samtidigt berättar Niklasson (2006) att försäljningen av 
köttbullar påverkades i hög grad av samma typ av förändring. 

Information om förändringar samt en uppskattning av förändrad försäljningsvolym 
måste alltså meddelas i tid för att kunna lagernivåer ska kunna anpassas. I de 
rekommendationer som har utgetts av ECR Sverige anges att sortimentsförändring 
ska meddelas fem veckor i förväg. Denna tidpunkt måste varieras beroende på den 
aktuella produktens egenskaper. För Laxfilén måste denna tidsgräns utökas för att 
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kunna planeras kostnadseffektivt. Problemet förvärras av att Ica inte följer tids-
gränserna utan bekräftar förändringarna mycket senare. Persson, B. (2006) berättar 
det funnits fall då att bekräftelsen inte skickats förrän två veckor efter den första 
försäljningsveckan. 

9.2  Processtruktur  och –styrning 

Flera av problemen som har identifierats ovan i samband med informationsdelning 
har sin grund i hur affärsprocesserna är utformade och hur de styrs. I detta avsnitt 
vill vi framhäva de problemområden som vi menar är viktiga orsaker till att 
informationsdelningen brister och synkronisering och effektivitet försämras. Som det 
kommer visa sig är problemen i högsta grad beroende av varandra.  

9.2.1  Medvetenhet  om försör jn ingskedjan saknas 

När vi har kartlagt och analyserat materialflödet och planeringsprocessen har vi visat 
på försörjningskedjans egenskaper och begränsningar. Stora delar av det vi har 
försökt att beskriva i kapitel 7 och 8, är kunskap som alla beslutsfattare i 
försörjningskedjan borde vara medvetna om för att förstå den fullständiga effekten 
av sina beslut och vilken information de förmedlar eller inte förmedlar. Idag är så 
inte fallet, något vi funnit ett flertal indikationer på.  

När Landenberg (2006) säger i en intervju att den sena kampanjbekräftelsen (9.1.3.1) 
inte är något problem för de svenska leverantörerna tyder detta på att kunskap om 
försörjningskedjans konfiguration inte kommuniceras mellan företagen. Vidare tror 
vi att om det fanns en förståelse för vad det kostar att ha ett säkerhetslager som 
klarar av en oannonserad Maxi-stockholmkampanj skulle kanske Ica och möjligen 
också butikerna verka för att kampanjer av detta slaget inte genomförs oplanerat.  

Det finns ingen tidsgräns för när en kampanjorder måste nå Icas varuanskaffare. 
Detta gör att varken Findus eller Ica får information om hur stora inköpsorderna 
kommer att bli förrän vid ordertillfället, vilket skapar osäkerhet. Kedjan skulle alltså 
vinna på om butikerna la sina order tidigare och om butiken förstod att risken för 
slut i hyllan skulle minska i och med ett sådant beteende tror vi att det skulle vara 
möjligt utan att införa tidsgränser för kampanjorder. 

Bristande medvetenhet om försörjningskedjans förutsättningar är ett grundproblem 
som måste hanteras innan en långsiktig lösning på problematiken med informations-
delningen kan nås.  
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9.2.2  Flera  prognoser  med o l ika  sy f te   

Referensramen menar att precision i prognostisering nås genom en gemensam ägd 
prognos utifrån vilken beslut tas och till vilken övriga processer kopplas. De olika 
prognoser som används i den studerade försörjningskedjan och som identifierades i 
8.1.2 arbetas inte fram gemensamt utan är frikopplade ifrån varandra. Dessutom 
skapas de med olika syfte. Givetvis ska exempelvis Findus behovsprognoser 
uppskatta Findus kunders behov, men eftersom dessa behov är kopplade till 
slutkonsumenternas behov har egentligen alla prognoser samma huvudsyfte. 
Prognoserna ska uppskatta hur konsumentens efterfrågan kommer att påverka varje 
led bakåt till den aktuella enheten, så planeringen kan göras så effektiv som möjligt 
därefter. Eftersom lönsamhet inte uppstår förrän hela kedjan har lyckats tillgodse 
konsumentens behov måste detta perspektiv vävas in när prognoserna skapas. 

Idag görs prognoserna utifrån olika isolerade mål vilket påverkar dess syfte. 
Icabutiken styrs av försäljning och använder prognosen för att köpa in varor vilket 
gör att den blir en uppskattning av butikens orderläggning. Varuanskaffarens styrs 
av servicegrad men också lagerkostnader och är därför ovillig att köpa på sig stora 
lager. Om butikerna lägger sin prognos sent kan det orsaka brist i Icas lager eftersom 
varuanskaffaren tar liten hänsyn till marknadsplanerarens prognos.  

På grund av osäkerheten i kampanjplaneringen lägger Findus in kampanjprognosen 
som ett snitt under flera veckor vilket gör att prognosen inte blir ett mått på 
efterfrågan per vecka.  

Prognoser ska inte användas för att ta höjd för osäkerhet, denna ska istället täckas av 
säkerhetslagret. Även om både Niklasson (2006) och Olsson (2006) beskriver att 
målet är att minimera handpåläggning i varje prognos menar Andersson (2006) att 
detta problem existerar. I Figur 13 ser vi något som kan vara ett exempel på detta där 
behovsprognosen var konstant för hög under den inledande tidsperioden. 

När prognoserna har olika syften och inte – som teorin råder oss till – är baserade på 
en gemensam prognos blir det svårt att se hur de hänger ihop. Dessutom finns risken 
att förändringar som görs inte blir synliga i alla led. En nedjustering som har gjorts i 
syfte att reducera lager uppfattas exempelvis som ett minskat konsumentbehov i 
nästa steg vilket sprider sig vidare likt resonemanget med bullwhipeffekten i 5.2.2. 
Detta leder till att osäkerhet byggs in i processen. 

9.2.3  Dål ig t  def in ierade och va lda s ty rmått   

I avsnitt 5.5 beskrev vi Olhagers (2000) principer för prestationsmätning; det som inte 
mäts kan inte styras och det som mäts uppmärksammas som viktigt påverkar 
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agerande och ger resultat. Vidare presenterades sju egenskaper som mått bör ha för 
att fungera väl som styrmått. Dessa tankar har vi haft med oss när vi analyserat 
styrning och användandet av styrmått i Findus och Ica.  

9.2 .3 .1  För  s to r  fokus  på  i so le rade  måt t  leder  t i l l  subopt imer ing  

Det faktum att order- och leveranshistorik inte lämnas vidare gör att Findus inte vet 
hur den verkliga servicegraden mot butik eller kund har sett ut och därför inte heller 
den verkliga efterfrågan. Detta gör att de styrmått som används för uppföljning blir 
missvisande och bara fokuserar på de det egna företaget och inte säger något om 
försörjningskedjans totala prestation. Styrningen saknar då den nödvändiga 
koppling till de övergripande strategiska målen som Lambert och Pohlen (2001) 
beskrev i 5.5.3. Findus kan endast se hur servicegraden har sett ut mot Ica och inte 
hela vägen fram till konsument. Styrmåttet blir inte ett mått på hur väl 
konsumentens behov bemöts och därmed inte heller hur mycket pengar som 
genereras till försörjningskedjan, eller hur stor intäkt som går förlorad från 
konsumenten. Enligt principen om att det som mäts också uppmärksammas som 
viktigt finner vi anledning att tro avsaknaden av styrmått med försörjnings-
kedjeperspektiv på så sätt bidrar till det ovan beskrivna problemet med avsaknad av 
helhetssyn. 

Eftersom vilka styrmått som används påverkar hur beslut fattas är det också rimligt 
att användningen av isolerade mått gör att de beslut som tas leder till suboptimering 
istället för optimering av helheten. Låt oss titta på den funktion som lägger order till 
Findus för varupåfyllnad på Ica DE. Vi vet att det är ett problem att order från butik 
kommer in sent. Varuanskaffaren hamnar då i en beslutsituation där en avvägning 
måste ske mellan prognos och de order som kommit in. Om butikerna inte lägger 
sina order som förväntat vågar varuanskaffaren inte köpa in enligt lagd prognos 
utan justerar istället prognosen för att inte riskera att köpa in för mycket eller för lite. 
Här ser vi en tydlig konfliktsituation och ett bra exempel på det som Beamon (1999) 
hävdar i 5.5.3, att en försörjningskedja bör styras av en balanserad mängd av olika 
typer av mått. 

9.2 .3 .2  Prognossäkerhet  mäts  in te  mot  e f te r f rågan  

Vi ska nu titta på hur väl Findus definition av prognossäkerhet visar på 
försörjningskedjans prestation. I ett utdrag ur Findus statistik ser vi hur FA2 har sett 
ut under problemmånaderna maj till juli 2006: 

Som vi ser i Tabell 7 har FA2 varit hög, drygt 90 procent, under nämnda period. Det 
kanske kan tyckas något märkligt med tanke på att vi vet att bristen var betydande 
under stora delar av perioden. I nedersta raden ser vi också de tre månadernas 
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servicegrad som har varit allt annat än bra dessa månader. Låt vara att en del av den 
här bristen beror på råvarubrist, exemplet tydliggör ändå svagheten i måttets 
utformning och de begränsningarna det medför i för användandet. För att måttet ska 
visa hur bra prognosen är krävs att servicegraden är väldigt hög. Om vi bortser från 
säkerhetslager är det bara den prognostiserade volymen som produceras och som 
kan säljas. Om prognosen är för låg speglas det inte av FA2, så länge lagren är 
tillräckligt höga. Följaktligen riskerar man om man enbart tittar på FA2 att få en skev 
bild av prognosernas kvalitet. 

Tabell 10 – FA2 kontra servicegrad perioden maj till juli 2006 

 Maj  Juni Juli 
FA2 (%) 98,6 91,2 86,8 

Prognosvolym 2 mån (kg) 45 700 82 100 44 000 

Levererad volym (kg) 46 360 89 315 38 195 

Servicegrad mot kund (%) 42,5 22,8 35,8 

 
När man gör en behovsprognos är det efterfrågan som man vill förutsäga. Av den 
anledningen borde det också vara efterfrågan som prognosen följs upp emot. 
Eftersom den tillgängliga informationen om faktisk efterfrågan är svår att mäta om 
man inte har insyn i konsumentledet och inte vet hur Icas beställningar skiljer sig 
från butikernas blir det svårt att få en bra siffra. Dock borde man kunna utnyttja sin 
egen information om brist för att kunna uppskatta ett mått på faktisk efterfrågan och 
sedan mäta prognosens riktighet utefter det. 

Varje månad håller DP ett möte med de kundansvariga (KAM) där prognos-
uppföljning och diskussion av särskilda problemprodukter genomgås. Vilka 
produkter som diskuteras väljs av DP som dock endast information på aggregerad 
nivå för alla kunder (Niklasson 2006). På dessa möten är det enligt Ringström (2006) 
främst ovanstående FA2-mått som används som vägledande vilket alltså gör att 
prognosproblem riskerar att döljas på grund av definitionen av styrmåttet. Eftersom 
DP endast har tillgång till prognoser på aggregerad nivå är det upp till kundcheferna 
själva att genomföra egna utvärderingar för att stämma av sina egna prognoser. I 
fallet med kundansvarige för Ica görs detta med hjälp av AC Nielsendata (Persson, B. 
2006). Även denna uppföljning saknar i likhet med FA2 information om brist. 

9.2 .3 .3  Överenskomna s ty rmåt t  ä r  e j  ba lanserade  

I Findus åtagande till Ica ingår att leverera produkter till 98 procents servicegrad 
(Olsson 2006). Enligt 5.5.3 är det viktigt att styrmått väljs ur flera perspektiv som 
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balanserar olika intressen mot varandra. Det är enkelt att uppnå 98 procent 
servicegrad om man får göra avkall på något annat som exempelvis kostnads-
effektivitet eller flexibilitet. Enligt Olhagers (2000) principer uppmärksammas de 
valda styrmåtten som viktiga och vi tror därför att faktumet att det överenskomna 
styrmåttet enbart är valt ur ett perspektiv gör att fokuseringen på att även förbättra 
andra delar blir sekundär. 

9.2.4  Br is t fä l l iga  arbetsst rukturer  

Enheterna som är involverade i planeringsprocessen arbetar i hög grad frikopplade 
från varandra. Exempel på detta gavs i 8.1.4; de olika aktörerna fokuserar på olika 
interna mål istället för att se till hela försörjningskedjan. Ett funktionsinriktat 
arbetssätt utan tydligt strukturerade arbetsprocesser internt och externt försämrar 
möjligheterna för utbyte av information. Att Findus idag är alltför funktions-
orienterat är något som Olsson (2006) håller med om. 

Precis som Landenberg (2006) antydde i 8.1.4 tror vi att bristen på struktur är en av 
orsakerna till att information faktiskt inte kan sammanställas och levereras. Vilken 
information som ska förmedlas och när blir istället upp till enskilda personer. 
Sammantaget med omedvetenheten om denna försörjningskedjas begränsningar som 
beskrevs i 9.2.1 gör detta att informationsförmedling inte sker när det behövs.  

Vi såg till exempel i 8.1 att det inte går någon signal till DP när KAM lägger in eller 
uppdaterar sin kundprognos. Detta ökar risken för att information inte förmedlas i 
tid till produktionen och kan vara en av orsakerna till att så många sena prognoser 
har lagts in. Med en väl utformad process tror vi att sådana misstag kan minimeras. 

9.2.5  Ot i l l räck l ig  lagr ing  av  in format ion 

Under arbetets gång har vi flera tillfällen stött på fall där lagringen av information 
har varit dålig eller obefintlig. Findus lagrar exempelvis inte heltäckande prognos-
historik utan sparar enbart två- och sexmånadersprognoserna i slutet av varje 
månad. Detta gör att det inte går att följa upp prognossäkerheten för annat än just de 
två prognoserna, det vill säga FA2 och FA6. Eftersom det är olika prognoser som 
ligger till grund för olika beslut för olika produkter gör detta att uppföljning av 
beslut i planeringsprocessen blir svår att genomföra. (Dorninger 2006) 

Idag exporterar Dorninger prognoshistoriken till en egen Microsoft Access-fil för att i 
efterhand kunna ha någon möjlighet att ändå titta på prognoshistoriken. Det är 
denna information som vi har använt i vår analys. Den manuella hanteringen är 
tidskrävande och innebär bland annat att informationen måste delas upp i olika filer 
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på grund av begränsningar i filformatet. Det innebär också att det kräver mycket 
arbete att kunna analysera data i efterhand. 

Det är bara Findus totala behovsprognos som lagras centralt. Andra mer specifika 
prognoser som skapas av exempelvis KAM och DP lagras inte centralt utan i egna 
Excel-dokument. Detta gör att möjlighet för central uppföljning av KAM-prognoser 
saknas.  

När information inte kan lagras minskas organisationens förutsättningar för att mäta, 
utvärdera och därmed styra sina aktiviteter. Det leder också till att information blir 
svårare att förmedla och att kunskap inte blir lika tillgänglig. 

9.2.6  Kampanjprocessen t i l lå ter  för  hög f lex ib i l i te t   

Som beskrevs i avsnitt 8.1.1 börjar kampanjprocessen med att Findus och Ica har ett 
antal möten under vilket man kommer överens om vilka kampanjer som ska ske, 
vilka kanaler som ska användas samt en grov uppskattning på kampanjernas 
tidpunkt. Under upphandlingen diskuteras inga försäljningsvolymer. Dessa möten 
är den enda kommunikationen som äger rum innan Findus gör sin produktions-
planering. Vad som sägs och inte sägs vid dessa möten är därför mycket viktigt. All 
känd information som kommer att påverka försäljningsvolymerna måste 
kommuniceras vid dessa möten för att kapacitets- och försörjningsplaneringen ska 
kunna genomföras så effektivt som möjligt. 

Kampanjvolymer, tidpunkt för kampanj och prissättning bekräftas, som tidigare 
nämnts, inte förrän i bästa fall tre till sex veckor före försäljnings. Försörjnings-
planeringen ska alltså dels kunna hantera denna flexibilitet och dels det faktum att 
förändringar av dessa parametrar kan ske helt utan förvarning. Denna flexibilitet 
kräver höga lager. 

Även om Findus och Ica beslutar om gemensamma kampanjer kräver Ica-
organisationens utformning, där Icahandlarna är egna företagare, en hög grad av 
flexibilitet eftersom att butikerna inte kan styras hårt från central nivå. Det gör att 
exempelvis att handlaren har möjlighet att köpa in produkter från andra grossister 
än Ica och sälja i sin butik. Under kampanjen vecka 45 år 2006 besökte vi en Ica 
Supermarket i Stockholmsområdet där Findus laxfilé förvisso fanns till försäljning, 
men gömd bakom en pelare. På frysdiskgaveln, butikens bästa säljyta, låg istället 
laxfilér av ett annat märke för samma pris, vilka handlaren hade köpt in externt. 
Naturligtvis kan detta ses som ett smart drag av handlaren som utnyttjar Icas 
centrala reklam för att sälja stora volymer av en annan produkt med högre 
marginaler. Däremot blir både Ica och Findus förlorare i en situation som denna. Ica 
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tjänar inga pengar på försäljningen av den externa produkten och Findus förlorar 
pengar eftersom man betalar den externa leverantörens reklam. Skillnaden är att Ica 
genom sitt AOB-system har tillgång till informationen om vilka butiker som köper in 
kampanjvolymerna och vilka som inte gör det. Denna information når aldrig Findus 
vilket också leder till att Findus omöjligen kan följa upp avtalen. Den här lösa 
styrningen av butiker som, enligt Andersson (2006), är Icas stora styrka, medför stora 
kostnader i uteblivna intäkter och säkerhetslager eftersom beteendet är svårt att 
förutse. 

Butikerna erbjuds att köpa in till rabatterat pris under veckan före kampanj. Detta är 
bra för att stimulera förköp men kan också bidra till att butikerna köper upp extra 
volymer för att sälja med större marginaler efter att kampanjen är slut. Detta syntes i 
försäljningshistoriken där försäljningsvariationen är mindre i butikerna än hos 
leverantören. 

Ytterligare exempel på att kampanjprocessen kräver hög grad av flexibilitet är att 
butiker kan lägga in egna lokala kampanjer och att den informationen inte förs 
vidare till Ica och Findus. Om det endast gäller Ica Nära i Allingsås har inte det så 
stor inverkan på den totala försäljningen. Som nämnts tidigare kan däremot 
exempelvis alla Maxi Ica i Stockholmsområdet komma överens om en lokal kampanj 
och som bara signaleras med höjd orderingång vilket däremot kommer att påverka 
säkerhetslagernivåerna både på Ica och på Findus. 

Att kunna hantera ovanstående krav på kampanjprocessens flexibilitet utan 
förhandsinformation medför höga kostnader för säkerhetslager. Kostnader som 
skulle kunna reduceras om processen anpassades till produktens och försörjnings-
kedjans egenskaper och begränsningar. 

9.2.7  T i l lgängl ig  in format ion utnyt t jas  e j   

Findus försäljningshistorik speglar brister, kampanjer och andra händelser som 
påverkat försäljningsvolymen. I 5.3.3 beskrivs hur Wagner (i Stadtler och Kilger 
2000) ser två möjligheter till att justera sådan försäljningshistorik för att bättre kunna 
uppskatta verkligt behov; dels med hjälp av information och dels med hjälp av 
matematiska samband. 

Idag används på Findus ingen speciell matematisk modell för detta ändamål utan DP 
använder istället leveranshistoriken som utgångspunkt till att uppskatta normal 
efterfrågan. För att få en uppskattning på den normala efterfrågenivån måste 
kampanjer och andra onormala variationer rensas ur leveranshistoriken. Detta är 
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som beskrevs i 9.1.2.5 och 9.1.2.6 problematiskt eftersom relevant information inte 
finns tillgänglig på Findus.  

Men även information som finns används inte. DP tar idag ingen hänsyn till brister 
som har uppstått och hur dessa har påverkat leveranserna när normalnivån ska 
räknas ut. Vid bristsituationer i Findus lager blir därför leveranshistoriken för låg och 
orderhistoriken för hög. Sammantaget innebär detta att den justerade leverans-
historiken blir ett dåligt mått på efterfrågan med en stor variation som skapar behov 
av stora säkerhetslager. Det gör också att nyckeltal och styrmått som bygger på 
denna information blir missvisande. Inte heller MP tar hänsyn till brist när 
kampanjprognosen ska göras utan tittar endast på försäljningshistorik. Det är ju som 
vi poängterat tidigare inte försäljningen som ska prognostiseras utan efterfrågan.  

9.2.8  Utformning av  säkerhets lager  

I referensramen tog vi upp olika sätt att utforma säkerhetslager. Dessa grundade sig 
alla på prognosfelets osäkerhet i kombination med ledtiden. På Findus finns som 
nämnt inget tydligt system för att dimensionera säkerhetslager. Findus nuvarande 
lager styrs ”på känsla” löst grundat på en modell från 1998 (Dorninger 2006) och de 
är alltså inte kopplade till prognosfelet utan snarare till storleken på efterfrågan. Det 
gör att informationsförbättringar som minskar prognosfelet inte automatiskt leder till 
minskade lager.  

De höga lagren är i sig ett problem i förbättringsarbete eftersom de döljer 
felaktigheter i processens utformning. Som vi belyst tidigare är det avvägningen 
mellan kostnadseffektivitet och servicegrad helt central; en hög servicegrad går alltid 
att uppnå med höga lager varför dessa två mått bör användas tillsammans.  

Vidare så delar inte Ica och Findus information om lagernivåer, vilket gör att 
säkerhetslagren inte kan utformas med hänsyn till varandra. Om detta gjordes skulle 
ytterligare sänkta kostnader kunna erhållas. Ica har tidigare genomfört VMI-projekt 
med andra leverantörer. Enligt Landenberg (2006) är de positiva erfarenheterna från 
dessa projekt begränsade. Ica tycker sig ha bättre förutsättningar att göra 
lagerpåfyllnader just i och med det informationsförsprång de har. Vi ser att dessa 
erfarenheter skulle kunna vara ett hinder vid framtida samarbetsprojekt.  

9.2.9  Hinder  försvårar  samarbete  

I referensramen lyfts på flera ställen vikten av helhetsperspektivet på 
försörjningskedjan. Ett företag måste inse att de ingår i ett större sammanhang och 
att de är beroende av samarbete med kedjans övriga aktörer för att kunna uppnå 
optimal synkronisering och effektivitet. Genom ett fungerande samarbete och 
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informationsutbyte kan man uppnå bättre resultat än om varje aktör arbetar enskilt 
mot isolerade mål. När samarbetet mellan Findus och Ica undersöktes i kapitel 8 fann 
vi liten grad av integration. Genom att analysera de orsaker som presenterades i 5.6.5 
har vi kunnat se flera hinder som försvårar det aktuella samarbetet. Dessa hinder 
måste uppmärksammas och hanteras för att samarbetet och informationsutbytet ska 
kunna vidareutvecklas. 

9.2 .9 .1  Ojämn maktba lans  påverkar  ins tä l ln ingen  t i l l  samarbete  

Den maktbalans i dagligvarubranschen som Galizzi och Venturini (1999) beskriver 
stämmer väl överens med våra observationer. Ica utgör ungefär 50 procent (Persson, 
R. 2006) av Findus försäljning till dagligvarubranschen i Sverige medan Findus bara 
är bland Icas tio största leverantörer (Andersson 2006). Detta påverkar hur Ica 
arbetar med sina leverantörer och möjligheten för att utveckla tillitsbaserade 
samarbeten. Resonemanget som beskrevs i 8.2.3 där lagerkostnaden och riskerna 
förskjuts från grossist till leverantör är ett resultat av denna maktbalans. Icas 
maktställning gör att de har möjlighet att upprätthålla denna kostnadsfördelning 
eftersom de kan spela ut leverantörerna mot varandra. 

Vi menar att detta illustrerar att fel synsätt används när samarbeten upprättas. 
Anledningen till att samarbeta är att minska kostnaderna för den totala försörjnings-
kedjan och därmed kunna öka den totala lönsamheten. Alla aktörerna måste ha en 
vinna-vinna-inställning när samarbeten inleds för att maximal vinst ska kunna 
hämtas hem. 

Ett annat exempel på hur maktbalansen påverkar inställningen till samarbete är 
incitamenten som Ica ger till leverantörerna. Enligt Landenberg (2006) används 
direkt debitering som straff eller stopp för nya kampanjer eller produktlanseringar 
om servicegraden inte kan upprätthållas. Detta trots att Ica kräver den flexibilitet 
som vi tidigare beskrivit utan att förmedla någon förhandsinformation om behovet. 
Denna inställning anser vi försvåra möjligheterna till att samarbeta för att 
gemensamt förbättra servicegrad och kostnadseffektivitet. Precis som Galizzi och 
Venturini (1999) beskriver tror vi att Ica måste ändra strategi till att investera i att 
förbättra relationen istället för att använda maktbalansen på ovanstående sätt. 

9.2 .9 .2  Försör jn ingsked jans  komplex i te t  fö rsvagar  
samarbets inc i tamenten  

Referensramens diskussion kring samarbete handlar om att alla aktörer i 
försörjningskedjan tjänar på en minskning av de totala kostnaderna eftersom de då 
ökar sin konkurrenskraft gentemot andra försörjningskedjor. Vi skulle vilja 
ifrågasätta denna utgångspunkt för vår studerade försörjningskedja. Om Ica 
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genomför samarbetsprogram med Findus skulle de säkerligen kunna sänka 
totalkostnaderna och därmed pressa priserna och öka försäljningen. Eftersom Ica är 
en grossist som samarbetar med flera andra leverantörer av laxfilé är det inte en 
självklarhet att en prispress leder till att Ica tjänar mer på att just Findus lax ökar i 
försäljning eftersom det förmodligen sker på bekostnad av en annan produkt. Icas 
incitament för att samarbeta är således svagare än leverantörernas. 

Detta är en av anledningarna till att Ica numera också marknadsför sina egna varor 
där de själva direkt tjänar på en merförsäljning (Andersson 2006). Ett samarbete med 
Findus som leder till ökad försäljning av Findus laxfilé skulle till viss del ske på 
bekostnad av de egna varornas försäljning. Vi ser alltså att det finns skäl för Ica att 
behålla konkurrensfördelen för de egna produkterna genom att inte dela ytterligare 
information till Findus och andra märkesleverantörer. Detta faktum är något som 
skulle kunna påverka möjligheterna för att utveckla samarbetet med leverantörerna. 
Enligt 5.3.1 är detta resonemang dock inte hållbart på lång sikt. För att kunna behålla 
kunderna och intäkterna är även Ica beroende av en hög tillgänglighet av samtliga 
varor, egna såväl som andras. 

Den studerade försörjningskedjans komplexitet beror också på att både aktörer och 
leverantörer ingår i flera konkurrerande försörjningskedjor. Ica köper exempelvis 
varor från Procordia och Scan som är Findus konkurrenter och Findus säljer varor till 
Coop och Axfood, Icas konkurrenter. Enligt resonemanget i 5.6.5 kan detta bidra till 
motviljan att lämna ifrån sig information. För att samarbetet ska fungera blir tillit en 
viktig faktor; leverantören såväl som grossisten måste känna sig trygg i att känslig 
information hanteras korrekt och inte kommer i orätta händer. 
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10  Åtgärdsförslag 
I detta kapitel kommer vi att presentera de åtgärdsförslag som vi formulerat som 
rekommendationer för att behandla de identifierade problemområdena. En översikt 
över dessa presenteras i Tabell 11 nedan.  

Tabell 11 – Översikt över åtgärdsförslag och problemområden 
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10.1    Skapa medvetenhet om 
försörjningskedjan 

 X X X     X X   

10.2    Mät och utvärdera    X  X  X  X X  

10.3    Definiera en tydlig arbetsprocess X X X X X X X X X X  X 

10.4    Centralisera information X X X X    X  X   

10.5    Utveckla samarbete  X X X X X X  X X X X 

10.6    Skapa kanal för information om 
försäljningsvolym 

 X X    X      

10.7    Dela information så snart den är 
tillgänglig 

 X X    X      

10.8    Använd en gemensam prognos    X X  X    X X 

10.9    Gör fullständiga prognoser X X X X X     X   

10.10  Utforma synkroniserat 
säkerhetslager mot prognosfel 

 X       X X X X 

10.11  Tydliggör säkerhetslagrens syfte    X     X  X  

10.12  Bilda projektgrupp med fokus på 
helheten 

X X X X X X X X X X X X 
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För att få en uppskattning av åtgärdsförslagens effekt kontra genomförbarhet och 
tidsåtgång har vi valt att gradera dem enligt Figur 20. Figuren ska ses som ett 
hjälpmedel för att prioritera mellan åtgärder. Förslagen i den ruta längst ner till 
vänster är de som vi anser är enklast att genomföra och innebär kortast tid till 
uppnådd effekt. På motsvarande sätt är de längst upp till höger mest tidskrävande 
och svårast att genomföra. Storleken på cirklarna visar på storleken av den 
förväntade effekten.  

 

Figur 20 – Sammanställning av åtgärdsförslagens genomförbarhet 

10.1  Skapa medvetenhet  om försör jn ingskedjan 

Vi har tydligt sett att medvetenheten om hur försörjningskedjan fungerar och vilka 
begränsningar som dess ledtider sätter saknas hos beslutsfattare. Vi anser att detta är 
en viktig anledning till att information inte kommuniceras i tid och till att planering 
görs med dålig framförhållning. I denna rapport har vi enbart studerat försörjnings-
kedjan för en specifik produkt och sett hur planeringsprocessen fungerar och hur 
möjligheterna är till förändringar för just denna. I det studerade fallet är det 
ledtiderna som sätter gränserna, för andra produkter är det andra parametrar som 
beslutsfattarna måste vara medvetna om för att lyckas med planeringen. För en 
produkt med en veckas ledtid från råvara till slutprodukt kan kapacitetsplaneringen 
vara det som är avgörande och som måste göras i tid för att undvika brister och 
samtidigt hålla ner kostnaderna. 

Vi vill därför föreslå att det för varje produkt eller produktgrupp definieras fasta 
tidsgränser som talar om hur lång tid före försäljningsveckan som produktions-
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planeringen fryses. Dessa tidsgränser ska därefter kommuniceras genom de 
informationskanaler (avtal, varucertifkat, möten etcetera) som finns med kunder och 
leverantörer med syfte att skapa en medvetenhet hos alla beslutsfattare som tar 
beslut som påverkar försäljningsvolymen.  

I kommunikationen ska det också framgå att leverantörens åtagande är att försörja 
behovet som fastställs vid dessa tidsgränser till den angivna servicegraden vilket 
innebär att säkerhetslagret kommer att utformas efter denna volym. Detta skapar en 
förståelse för att större ändringar kommer att orsaka kostnader i form av brist, eller 
krav på större lager. Kostnader som går att undvika om förändringar meddelas 
tidigare än tidsgränsen. 

Vi tror att den ökade förståelsen i försörjningskedjan kommer att få fler att känna ett 
ansvar och delaktighet för att kunna öka den totala lönsamheten. Detta kommer att 
leda till att planering görs tidigare och att relevant information förmedlas snabbare. 

10.2  Mät och utvärdera 

10.2.1  Gemensamma mål  –  konsumenten i  fokus  

Den här rapporten menar att de i försörjningskedjan ingående aktörerna måste ha ett 
gemensamt mål för att effektivitet och synkronisering ska uppnås. För varje process 
ska man fråga sig vad det är som är målet, vad är det som är viktigt? Vi har sett 
problem med att olika interna mått används som inte tar hänsyn till helheten, något 
som i förlängningen leder till suboptimering.  

För att undvika slöseri bör istället gemensamma mål formuleras där konsumenten 
står i fokus och gemensamma mått väljas utifrån de målen. Vi menar inte att alla 
enheter ska använda samma styrmått, mått som används ska vara lokalt anpassade 
och lätta att förstå och använda. Däremot är det av största vikt att de valda 
styrmåtten alla stödjer samma mål.  

10.2.2  Balansera mått  –  mer  fokus  på kostnad och 
f lex ib i l i tet  

Ett genomgående tema i det här examensarbetet har varit avvägningen mellan 
effektivitet och synkronisering, något vi illustrerat bland annat genom den effektiva 
fronten. Vi menar att i dagsläget saknas en förståelse för vad den flexibilitet och 
servicegrad man har egentligen kostar, både hos leverantör och också grossist. 
Styrmått som visar på kostnadseffektivitet och flexibilitet skulle kunna vara ett sätt 
för Findus att minska risken för att servicegradsförbättringar görs på bekostnad av 
effektiviteten.  
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Kostnader kan förstås mätas med monetära mått, men vi vet att icke monetära mått 
ofta är lättare att förstå. Lageromsättningshastighet är ett mått som kan användas för 
att styra kostnader kopplade till lagerhållning. Lageromsättningshastighet är lätt att 
förstå och att använda. Ett rimligt förfarande vore att räkna ut nuvarande 
lageromsättningshastighet, per produkt eller produktgrupp, och sätta ett mål dit 
man bör nå inom en viss tid. Även om vi förordar lageromsättningshastighet som ett 
styrmått vill vi belysa dess begränsningar. Måttet bör endast användas i jämförelse 
med det egna företaget för att följa utvecklingen, inte för att jämföra företag emellan. 
Det måste också balanseras med servicegrad –  låg lageromsättningshastighet som 
beror av brist är inte eftersträvansvärt.  

Idag klarar försörjningskedjan sent annonserade kampanjer och andra stora 
förändringar. För att kunna effektivisera är det viktigt att synliggöra vad den här 
flexibiliteten egentligen kostar, följaktligen behövs mått för flexibilitet. 
Volymflexibiliteten menar vi kan ses i förhållande till de tidsgränser vi har definierat. 
Hur långt i förväg måste en förändring annonseras för att den ska kunna tillgodoses? 
Idag är flexibiliteten hög för att lagren och därmed kostnaderna är höga. Kanske 
finns det andra sätt att erbjuda hög flexibilitet. Ett sådant exempel är att arbeta för 
kortare ledtider.  

10.2.3  Mät prognossäkerhet  med rät t  under lag  

I en MTS-miljö är prognosens riktighet helt central. Det är därför viktigt att mäta och 
följa upp prognossäkerheten, något som idag görs på Findus. Vi menar att måttet 
skulle säga mer om det definierades annorlunda. Idag tittar man på prognosens 
avvikelse mot levererad volym. Som vi skrev ovan bör konsumenten vara i fokus 
varför efterfrågan är det som bör prognostiseras. Det Findus har möjlighet att 
leverera är direkt beroende av vad som prognostiserats, varför ett användande av ett 
sådant mått kan ge en skev bild av verkligheten. 

Vi föreslår istället att prognosfelet ska mätas mot efterfrågan och att det skulle 
koppla bättre mot planeringsprocessens syfte. De två ingående storheterna, prognos 
och efterfrågan, är inte direkt beroende av varandra. Vi vet dock att det kan vara 
svårt att uppskatta verklig efterfrågan på grund av brist och orderläggningsrutiner. 
Men istället för att inte använda den informationen alls kan en lösning vara att ange 
prognosfel i ett intervall på samma sätt som beskrevs i 8.2.2.2. Ett intervall tydliggör 
graden av osäkerhet i prognosmåttet och ställer större krav på att utökad 
orderinformation om brister ska förmedlas för att kunna minska intervallen. 
Metoden för att beräkna intervallet som vi har föreslagit bygger på den information 
vi har kunnat få tillgång till och kan naturligtvis förbättras genom att använda mer 
information. 
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Idag gör bristande datalagring att prognoshistorik enbart lagras vid två tillfällen; två 
respektive sex månader före försäljning. Dessa mått passar säkerligen bra för flertalet 
produkter men dåligt för den som vi studerat med tanke på att planeringsprocessen 
bygger på prognosen 14 veckor före försäljningsdatum. Vi vill att prognosfelet ska 
mätas för olika veckor för olika produkter; uppföljning av planering genomföras 
utifrån produktsspecifika egenskaper. Vårt förslag på styrmått mäter hur stor 
skillnad det är mellan faktisk efterfrågan jämfört med prognoser skapade ett visst 
antal veckor före försäljning. 

Styrmåttet måste också vara lätt att förstå och använda. I mars 2006 var FA2 -65 
procent (vilket kommer sig av hur måttet är definierat, se 8.2.2). Betydelsen av en 
negativ prognossäkerhet är inte helt självklar. Genom vår definition skulle måttet bli 
tydligare och dessutom ge information om huruvida prognosen var för hög eller för 
låg. Detta gör att systematiska fel lättare kan upptäckas.  

För styrning av prognoser för planering av laxfilén, som bygger på prognoser 
inlagda 14 veckor i förväg, skulle måttet på prognosfel, som blir ett intervall, se ut 
enligt nedan. 

nEfterfråga
förväg i veckor 14 ymPrognosvol-nEfterfråga14v prognosfelRelativt =

 

10.2.4  Mät informat ion  

Vi har sett att informationsdelning är grundläggande för försörjningskedjans 
förmåga till effektivitet och synkronisering. Eftersom vi vet att det som mäts 
uppmärksammas som viktigt, påverkar agerande och ger resultat, bör detta även 
gälla information. Vi menar därför att det är viktigt att mäta både kvalitet och 
fördröjning på viktiga informationsentiteter som till exempel kampanjbekräftelsen. 
Även här gäller att företagen har kommit överens om vad som ska gälla så att 
handling och utvärdering sker efter samma referenser.  

Vi vill också belysa det faktum att mätning och utvärdering indirekt leder till att 
informationsflödet förbättras. Väl valda och definierade mått ställer krav på att 
korrekt information finns tillgänglig. Mått kan på så sätt peka på brister i 
informationsdelningen. Ett exempel är det ovan definierade måttet på prognos-
säkerhet som har behov av information för att en god uppskattning av efterfrågan 
ska kunna erhållas.  

115 



Åtgärdsförslag 

10.3  Defin iera en tydl ig  arbetsprocess 

Många av problemen med informationsdelning och servicegrad påverkas av att både 
Findus och Ica arbetar funktionsinriktat. Detta leder till ett bristande samarbete och 
informationsutbyte mellan funktionerna, att funktionernas mål och styrmått inte är 
samordnade och att ingen tar helhetsansvaret för hela planeringsprocessen. 

Vårt förslag är att utforma en tydlig planeringsprocess där det tydligt framgår vem 
som ska göra vad och när samt vilken information som ska förmedlas vid vilket 
tillfälle. Genom att definiera hela processen från marknadsplan till inköpsprognos 
och försäljning blir kopplingen tydlig mellan aktiviteter som görs tidigt och det 
slutgiltiga resultatet. Detta arbete underlättar för att skapa medvetenhet i en hel 
försörjningskedja men också internt inom en organisation. 

Att arbeta processorienterat kräver resurser men skapar också en samordnad 
verksamhet där andelen onödigt arbete reduceras eftersom alla arbetar och styrs mot 
samma mål. Den processorienterade verksamheten gör det också lättare att veta 
vilken information som ska förmedlas till vem och när och bidrar därmed också till 
förbättrat informationsflöde.  

10.4  Central isera informat ion 

Vi har sett flera exempel på att information som är känd internt inom både Findus 
och Ica är svåråtkomlig vid rätt tidpunkt för olika beslutsfattare. Viss information 
lagras inte alls och information som lagras finns i olika system och i olika 
svårtillgängliga format. Vi menar att detta bidrar till svårigheter att utvärdera och 
styra verksamheten samt försvårar arbetet med att ta fram relevant underlag för 
prognostisering. 

Genom vårt förslag att centralisera information vill vi att samtliga funktioner inom 
företaget ska utnyttja samma affärssystem som källa för information. Ett 
affärssystems uppgift är just att lagra information och att göra den tillgänglig på ett 
enkelt sätt. För att information ska lagras och uppdateras krävs att samtliga 
beslutsfattare använder och litar på systemet i sitt arbete och inte använder separata 
system för att göra egna utvärderingar.  

Vi vill att affärssystemet ska klara av att lagra information i olika dimensioner för att 
kunna koppla exempelvis marknadsinformation om aktuella trender till hela 
produktgrupper eller enskilda produkter, till en specifik vecka eller till större 
tidsperioder.  
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På detta sätt kan kunskap och information som idag endast kan utnyttjas av några få 
istället göras tillgänglig som underlag för många olika beslut i organisationen utan 
att varje person ska behöva göra all tidskrävande informationssökning själva. När 
Demand Plannern ska skapa behovsprognosen för en produkt ska han eller hon 
kunna se de senaste trenderna som marknadssidan använder, gemensamma behovs-
prognoser från kunder och leverantörer samt analyser om påverkan från tidigare 
kampanjer och brister. När information lagras strukturerat och centralt kommer det 
även att förbättra uppföljning och styrning. 

Centralisering av information är något som vi menar kommer att kunna förbättra 
flera delar av organisationen och är ett krav för att kunna integrera och hantera ett 
ökat informationsutbyte med sina kunder och leverantörer. 

10.5  Utveckla samarbete 

Att utveckla och förbättra informationsutbyte av information mellan två företag 
kräver stöd från flera håll. I Figur 9 illustrerades hur informationsdelning är en del 
av många i ett fungerande samarbete mellan två företag. Att samarbete kräver 
informationsdelning är en självklarhet. Att informationsdelning kräver samarbete är 
också något som vi från teorin kan anse är klarlagt. Samarbete behövs speciellt för att 
bygga upp den tillit och respekt som behövs för att dela känslig information. Vi 
menar alltså att för att kunna utöka informationsutbytet krävs att samarbetet också 
utvecklas. 

För att kunna utveckla samarbetet är det viktigt att vara uppmärksam på de hinder 
som vi beskrev i 9.2.9. Varje form av ökat samarbete ökar resursanvändningen. Precis 
som teorin säger går det därför inte att samarbeta med alla. Det är viktigt, för både 
kund och leverantör, att noggrant välja ut vilka gemensamma affärsprocesser som 
ska utvecklas beroende på vilka som är mest kritiska och som därmed har störst 
förbättringspotential.  

Ett lyckat samarbete måste ha ett klart stöd på strategisk nivå. För att utveckla 
samarbetet i planeringsprocessen med Ica vill vi därför poängtera vikten av utarbeta 
ett förslag som tydligt visar att det finns goda möjligheter till att investeringen i 
samarbetet ska leda till lönsamhetsförbättring för båda parter. Det är också viktigt att 
aktivt arbeta för att stärka tilliten och förtroendet i relationen. Tillsammans kommer 
detta att tydliggöra incitament för samarbete på strategisk nivå som idag försvagas 
av den rådande maktbalansen och försörjningskedjans komplexitet.  

Innan samarbete kan utvecklas externt måste samarbetet fungera internt. Det är 
därför viktigt att få de interna funktionerna eller processerna att arbeta på ett 
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strukturerat sett innan dessa ska börja samarbeta närmare med funktioner i andra 
företag. Vi föreslår därför att de interna affärsprocesserna utformas innan exempelvis 
prognosprocessen integreras med Ica. 

Vi tror att en investering i ett fungerande samarbete kommer att ge nya möjligheter 
att både uppnå hög servicegrad och kostnadseffektivitet på ett sätt som inte är 
möjligt att genomföra ensam.  

10.6  Skapa kanal  för  informat ion om försäl jn ingsvolym 

Idag är den enda planerade personliga kontakten mellan Ica och Findus den som 
sker genom Icas markandsplanerare och Findus kundansvarige. I ett ökat samarbete 
måste fler kontaktytor skapas. Dels för att en person har en begränsad kapacitet att ta 
emot och förmedla information, dels för att en person kanske inte har insikt i alla 
funktioner och därför inte kan bedöma vilket agerande som bör följa. 

Vi tycker att bättre och mer strukturerade kanaler för information om förändrad 
försäljningsvolym bör skapas. Anledningen är att förändringar som görs sent, till 
exempel prisjusteringar vid kampanj, inte alltid kommuniceras. Ett sätt att utöka 
kontaktytorna skulle kunna vara att integrera företagens affärssystem. 

Idag är det de respektive marknadsavdelningarna som för kontakten mellan 
företagen, ytterligare en möjlighet vore att utöka samarbetet mellan de personer som 
är inblandade i materialflödet. Genom att öppna nya informationskanaler kan 
informationsflödet förbättras och arbetet med att förbättra servicegraden göras 
förebyggande istället för reaktivt.  

10.7  Dela informat ion så snart  den är  t i l lgängl ig  

Idag finns en mängd information som antingen inte kommuniceras alls eller som 
kommuniceras sent. Det här leder framförallt till utebliven försäljning och stora 
lager, men också till att uppföljning och förbättringsarbete försvåras eller omöjlig-
görs.  

Information ska delas till berörda parter så snart den är tillgänglig. För att underlätta 
den här spridningen är det viktigt att information efterfrågas och att de inblandade 
parterna talar om varför den är viktig och när de vill ha den. I tabellen nedan har vi 
listat de informationsenheter vi anser borde delas inom och mellan företagen. 
Avsikten är inte att alla ska ha all information, relevant information till rätt person i 
rätt tid måste vara målsättningen. Vi menar att delar av den nedan listade 
informationen kan förmedlas med den befintliga organisationsstrukturen och med 
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de nuvarande systemen. På sikt ser vi dock att informationsspridningen bör byggas 
in i tydligt strukturerade processer. Risken för informationsasymmetri kan på så sätt 
minimeras. Exempelvis ska en förändring av en kampanjprognos hos MP generera 
en signal till DP hos Findus om att produktionsplaneringen ska uppdateras.  

Informationsdelning är en relativt okomplicerad åtgärd som vi menar skulle kunna 
bidra till bättre planering. I Tabell 12 nedan beskrivs samtliga förslag på information 
som vi har sett finns tillgänglig idag och som, om den förmedlades tidigare, skulle 
kunna förbättra servicegrad och kostnadseffektivitet. För mer information om dessa 
förslag, se gärna 9.1.2 och 9.1.3. 
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Tabell 12 – Tillgänglig information som kan användas för att förbättra servicegrad 

 
Information Kommentar 
Kampanjbekräftelse Marknadsplanerarens kampanjbekräftelsen bör 

förmedlas före planeringstidsgräns.  

Preliminär kampanjprognos Marknadsplaneraren kan meddela en 
preliminär kampanjprognos när deras interna 
planering, som pågår under flera veckor, går 
framåt.  

Uppdatering av kampanjprognos Så snart som marknadsplanerare eller 
varuanskaffare har får information som 
påverkar prognosvolym eller prissättning måste 
denna uppdatering förmedlas. 

Försäljningshistorik från butik 
(POS) 

Försäljningshistoriken tillsammans med 
lagersaldon från butiken skulle ge möjlighet till 
en bättre uppskattning av faktisk efterfrågan. 

Lagersaldon Lagersaldon från alla lager förbättrar 
framförhållningen och medvetenheten om 
nuvarande möjlighet till flexibilitet. Förbättrar 
också möjligheten till att uppskatta faktisk 
efterfrågan. 

Sortimentsförändringar Information samt prognos om förväntad effekt 
bör kommuniceras före planeringstidsgräns.  

Bristinformation Bristinformation från samtliga led skulle 
underlätta uppskattning av efterfrågan samt 
uppföljning. 

Inköpsprognos Varuanskaffaren kan ta fram en inköpsprognos 
som även kan användas för Findus planering.  

Marknadsinformation All relevant information om händelser som 
kommer att påverka försäljningsvolymen måste 
kommuniceras så snart den finns tillgänglig. 

Utökad orderinformation Information som kan användas för att särskilja 
spekulationsorder och order som läggs på 
grund av tidigare brist från normalt behov 
skulle underlätta uppskattning efterfrågan. 
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10.8  Använd en gemensam prognos 

När vi har studerat planeringsprocessen har vi upptäckt att flera prognoser görs med 
olika syfte och att kopplingen mellan prognoserna inte är helt klar. Som beskrevs i 
5.3 leder detta beteende till sämre prognossäkerhet och gör att prognoserna sub-
optimeras. Eftersom de olika enheterna har tillgång till olika information blir 
prognoserna inte heltäckande utan uppskattar information som redan är känd hos 
andra enheter. 

Även om företag måste acceptera och hantera en viss grad av prognosfel går felet att 
reducera om kapaciteten och den värdefulla kompetensen i försörjningskedjan 
utnyttjas bättre. 

Vi vill föreslå ett samarbete där Ica och Findus tillsammans arbetar med att ta fram 
en gemensam prognos som direkt kopplas till övriga prognoser, processer och beslut 
i försörjningskedjan. Som vi har sett i litteraturen är det inte nödvändigt att 
representanter för samtliga enheter deltar i själva framtagandet av prognosen; det 
viktigaste är att relevant information om konsumentens efterfrågan samlas in och 
används när den gemensamma prognosen bestäms.  

En gemensam process är kontinuerlig och bör göras iterativt allt eftersom ny 
information blir tillgänglig. Vi tänker oss att processen skulle kunna gå till på 
liknande sätt som beskrivits i 5.7.4: 

1. Använd de årliga kampanjplaneringsmötena till att arbeta fram en gemensam 
affärsplan där händelser som kommer att påverka tillgång och efterfrågan är 
listade. I planen ska även olika ansvarsområden definieras. Butikerna 
ansvarar för att meddela information och genomföra överenskomna 
aktiviteter, Ica centralt ansvarar för att köpa in enligt liggande prognos och 
Findus ansvarar för att köpa in och tillverka enligt den gemensamma 
prognosen samt att utforma sina säkerhetslager utifrån prognosfelet. 
Observera att vad som är normal och onormal variation bör definieras redan 
här enligt åtgärdsförslag 10.11. 

2. Prognostisera efterfrågan med hjälp av analyser från försäljningshistorik, 
lagersaldon och annan information från butikerna. Försök att få butikerna 
medvetna om och delaktiga i prognosprocessen genom att bidra med 
information om händelser och planerade kampanjer så tidigt som möjligt. 
Butikerna har mycket att vinna på att förmedla information tidigare än vad 
som görs idag eftersom kostnader och bristsituationer kan reduceras. 

121 



Åtgärdsförslag 

3. Använd efterfrågeprognosen till att prognostisera hur inköpen från Ica 
centralt kommer att göras för att kunna försörja efterfrågan. För att göra detta 
krävs information om inköpsrutiner, lagerpolicies, ledtider och andra 
påverkande faktorer. Ändringar i inköpsprognosen bör bero på ändringar i 
behovet och därför först ändras i den gemensamma prognosen och inte enbart 
i inköpsprognosen. Prisförändringar, sortimentsförändringar, kampanj-
förändringar eller information om kommande brist är exempel på sådan 
information. Information om konkurrenters kampanjer som kommer att 
påverka försäljningsvolymen ska också inkluderas på ett sätt som inte avslöjar 
konfidentiell information utan enbart som en justering av prognosen.  

4. Utifrån Icas inköpsprognos skapas behovsprognosen hos Findus som på ett 
tidigt stadium kan används för preliminär produktions- och inköpsplanering. 
Ny information om behovsförändringar ska inte göras i behovsprognosen 
direkt utan görs även här genom att först uppdatera den gemensamma 
efterfrågeprognosen. På detta sätt förmedlas ny information snabbt till alla 
relevanta beslutsfattare.  

5. Findus inköpsprognos kommuniceras vidare till underleverantörer för att 
möjliggöra planering så tidigt som möjligt. 

6. Utvärdera prognos och planering mot gemensamt valda styrmått och 
analysera orsaker till avvikelser. 

Eftersom alla prognoserna bygger på samma gemensamma prognos är det viktigt att 
prognoserna är bra prognoser som förklarar syfte, orsak och användningsområde för 
att de ska användas och tolkas på samma sätt. Detta beskrivs närmare i 
åtgärdsförslag 10.9 och bidrar också till den ökande medvetenheten om hur 
förändringar påverkar försörjningskedjan och vikten av att förmedla information i 
tid. 

Det är också viktigt att från början bestämma hur ny information ska hanteras och 
hur ändringar i prognosen ska genomföras. Vi föreslår att prognosen revideras vid 
kvartalsmötena fram till att planeringstidsgränsen har nåtts då ändringar måste 
kommuniceras snabbare via de informationskanaler som finns. Detta bör specificeras 
i avtalet. 

Att samarbeta för att ta fram en gemensam prognos tror vi kommer att skapa en 
medvetenhet och ett gemensamt ansvar för att servicegraden ska kunna garanteras 
mot konsument och samtidigt kunna hålla ner kostnaderna. När den gemensamma 
prognosen blir ett centralt verktyg, till vilken övriga affärsprocesser kopplas, 
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kommer information från hela försörjningskedjan kunna förmedlas och utnyttjas 
snabbare än idag. 

10.9  Gör fu l lständiga prognoser  

Idag består de flesta prognoser som används i den studerade planeringsprocessen 
endast av en siffra. Det är ett problem eftersom information om de bakomliggande 
orsakerna då inte förmedlas vidare och inte heller sparas för uppföljning. Värdefull 
kunskap som är relevant för hela försörjningskedjan går därmed förlorad. Vi menar 
därför att mer information måste inkluderas i prognosen.  

I prognosen ska tydligt redovisas: 

• Vilken produkt eller produktgrupp som prognosen gäller 

• Vilket syfte prognosen har  

• Vilken tidsperiod prognosen avser 

• Hur stor volym som prognosen avser 

• Hur stort prognosfelet är 

• Vilken information och antaganden som prognosen bygger på 

Vi vill understryka vikten av att ta fram och specificera prognosfel. Prognosfelet talar 
om i hur stor utsträckning det går att lita på prognosen och belyser också det faktum 
att prognoser aldrig är rätt och att variationer måste hanteras. Det bör också tilläggas 
att det i framtagandet av en prognos är mycket viktigt att all tillgänglig information 
utnyttjas. 

En prognos skulle exempelvis kunna se ut som nedan: 
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Produkt/Produktgrupp:  Findus Laxfilé naturell,  Art. nr. 83281  

Datum: 2006-01-17 

Syfte och tidsperiod: Prognos gäller försäljning till konsument i Ica Kvantums butiker 
under kampanj år 2006 vecka 45  

Användning: Prognosen används för råvaruinköp vecka 29, 30 och 31 
Prognosen används för produktionsplanering i vecka 35, 36 och 37 
Prognosen används för inköp till grossist i vecka 43, 44 och 45 
Prognosen används för inköp till butik i vecka 44 och 45 

Volym: 40 000 kg 

Prognosfel: ± 8 000 kg, se antaganden 

Försäljningspris: 59 kr 

Antaganden: Beräknad volym grundar sig på utfallet av kampanjen v. 44 år 
2005. På grund av dåvarande servicegrad (83 %) och det faktum att 
artikeln gått från T till G och därmed ökat täckningsgraden i butik 
har prognosen justerats upp. Den senast tidens diskussion i media 
om torskbeståndet tros också bidra till en ökad volym för 83281 
jämfört med förra året.  

Vi tror att en tydlig specifikation av syfte, orsak och prognosfel kommer att leda till 
säkrare prognoser. Därmed kan användandet av en fullständig prognos direkt bidra 
till ökad servicegrad och kostnadseffektivitet. Dessutom tror vi att det kan vara en 
viktig faktor för medvetenheten om försörjningskedjan och det sammanhang den 
verkar i.  

10.10  Utforma synkroniserat  säkerhets lager  mot 
prognosfel  

Idag delas ingen information om lagernivåer (utöver bristbeskrivningen) mellan Ica 
och Findus säger att de ska garantera en servicegrad på 98 procent till Ica. Det finns 
dock inget egenvärde i att servicenivån mellan Findus och Ica är hög. De båda 
säkerhetslagren ska tjäna samma syfte, att varan finns på hyllan är det enda som är 
viktigt. En anpassning av säkerhetslagren till varandra innebär att osäkerheten som 
ligger i Icas orderbeteende minskar. Exempelvis skulle en spekulationsorder från Ica 
inte leda till en förhöjd lageromsättningshastighet eftersom återfyllning till Findus 
FVL görs med hänsyn till summan av alla lager nedåt i kedjan. 
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En synkronisering av säkerhetslager tar hänsyn till varuvärde, osäkerhet i processen 
och ledtid och skulle därför mycket väl kunna visa att lagret bör ökas hos ett av 
företagen och sänkas hos det andra. Det är då viktigt att aktörerna ser till totalnyttan 
och tar ett gemensamt ansvar för kostnadsförskjutningar. Vi tror att en gemensam 
satsning på synkronisering av säkerhetslager skulle kunna bidra till en sänkning av 
försörjningskedjans totala lagerhållningskostnader och dessutom förbättra 
möjligheterna till en bibehållen hög servicegrad mot konsument. 

Idag dimensioneras säkerhetslagren utifrån prognosvolym vilket gör att lagret 
varierar med prognosen. Att efterfrågan varierar är dock inte i sig ett problem så 
länge den variationen kan förutses. Det som skapar problem är att utfallet varierar i 
förhållande till prognosen och att vi inte kan säga på förhand exakt när inleveranser 
kommer att ske. Av den anledningen menar vi att säkerhetslagret istället bör sättas 
med hänsyn till prognosfelet och ledtidsvariationen. I 10.2.2 beskrev vi hur styrmått 
bör balanseras. Att koppla prognossäkerhet till säkerhetslagret gör att 
processförbättringar som bättre prognoser och ledtidsreduktion får direkt genomslag 
på lagerhållningskostnaderna. Användandet av lageromsättningshastighet som ett 
styrmått borde därför bli mer konkret och intressant även för marknad- och 
säljfunktionerna. 

10.11  Tydl iggör  säkerhets lagrens syf te 

En utformning av säkerhetslagren likt den vi föreslagit grundar sig på prognosfelets 
variation. Idag ska säkerhetslagret täcka stora förändringar, som sent annonserade 
kampanjer och prisförändringar men även processfel som det att prognoser läggs in 
sent och är dåligt framtagna. För att kunna arbeta effektivt med förbättring tycker vi 
att Findus och Ica tillsammans ska komma överens om vilka variationer som 
säkerhetslagret egentligen ska täcka. Kommer man till exempel överens om att 
säkerhetslagret ska täcka oannonserade lokala kampanjer ska även en kostnad för 
det tas fram och användas i avtalet mellan företagen. Kommer man överens om att 
sådana händelser inte ska innefattas, då måste det tydliggöras vem som har ansvaret 
om de trots allt inträffar. 

Liksom vi påpekat tidigare är det viktigt att synliggöra kostnader för flexibilitet. Vi 
tror att fokus på kostnader för flexibilitet och servicegrad skulle stärkas i och med det 
här förslaget. Det finns också ett egenvärde med att explicit lista dessa händelser. 
Kan man se vad variationen beror på är det lättare att åtgärda fel och brister och på 
så sätt öka servicegraden och kostnadseffektiviteten. 
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10.12  Bi lda projektgrupp med fokus på helheten 

Många av de problem som vi har identifierat handlar om kommunikation och hur 
information förmedlas och används hos både Findus och Ica. 

Vi vill föreslå att varje företag ska bilda en tvärfunktionell projektgrupp vars ansvar 
och mål ska vara att förbättra processtrukturer för att se till att rätt information når 
och används av rätt beslutsfattare vid rätt tid. Projektgrupperna ska övergripa 
samtliga funktioner för att kunna fokusera på helheten och slutresultatet. 

Inledningsvis kan projektgrupperna arbeta internt för att förbättra informations-
flödet inom varje företag för att på sikt utvidga synen och förbättra informations-
flödet även mellan företagen. 

Vi har sett att problemen med servicegrad har aktualiserats och står numera högt på 
agendan i företagen. Eftersom vi har visat att informationsflödet bidrar i hög grad till 
servicegraden vill vi även att denna fråga ska synliggöras. Med hjälp av vårt förslag 
med en projektgrupp som får ansvara för att informationsflödet ska förbättras 
kommer dessa problem att kunna synliggöras och förhoppningsvis lösas. Vi tror att 
detta kommer att leda till de viktiga förändringar i arbetsstrukturer som behövs för 
att information ska göras mer tillgänglig och därmed att servicegraden ska 
förbättras. 
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11  Slutsats och rekommendationer 
Den planeringsprocess som ska möjliggöra försörjning av Findus Laxfilé har en hög 
grad av komplexitet med många inblandade funktioner. Flera olika personer behöver 
vid olika tidpunkter fatta beslut baserat på information från hela försörjningskedjan.   

Utifrån vår studie kan vi konstatera att informationsflödet i planeringsprocessen har 
stor förbättringspotential. Planeringsprocessen präglas idag av svag integration, både 
externt och internt. Viktig information och kunskap som skulle kunna minska 
osäkerheten i prognoserna och öka servicegraden förmedlas antingen sent eller inte 
alls. Vi har också sett att redan tillgänglig information inte alltid utnyttjas i den 
utsträckning som vore möjligt. Många prognoser görs utan koppling till varandra, 
med otydliga syften och grundat på bristfälliga underlag.  

Vi har visat att bristerna i informationsflödet leder till hög osäkerhet eftersom 
försörjningsplaneringen inte kan göras i tid. Osäkerheten leder i sin tur till höga 
kostnader för lager eller utebliven försäljning för både Findus och Ica. Bristerna i 
informationsutbytet försvårar också möjligheterna till att följa upp och utvärdera 
planeringsprocessen eftersom både leverantör och grossist har svårt att uppskatta 
verklig efterfrågan. 

Vår studie visar att många av problemen i informationsflödet grundar sig i 
planeringsprocessens utformning. Det saknas en generell medvetenhet om 
försörjningskedjans förutsättningar och begränsningar. Detta leder i sin tur till en 
svag förståelse för vilken information som är viktig att förmedla för att andra ska 
kunna fatta planeringsbeslut i rätt tid. När information inte tillhandahålls måste den 
istället uppskattas vilket ökar osäkerheten. Problemen förstärks av det faktum att 
planeringsprocessen saknar en tydligt utarbetad struktur och att utvärdering och 
styrning fungerar dåligt.   

Vi menar att om dessa orsaker adresseras kan osäkerheten reduceras vilket möjliggör 
större valfrihet i avvägningen mellan synkronisering och kostnadseffektivitet samt 
valet av optimal servicegrad och lagernivå. Ett förbättrat informationsflöde skulle 
alltså innebära att den effektiva fronten kan flyttas framåt.  

Vi har studerat försörjningsplaneringen mellan Findus och Ica för en specifik 
produkt. På detta sätt har vi kunnat exemplifiera effekten av dåligt informationsu-
tbyte samt de begränsade möjligheter till flexibilitet som försörjningskedjans struktur 
för med sig. För den studerade produkten var det ledtiden som var den begränsande 
faktorn. Andra produkter har andra begränsande faktorer som hänsyn måste tas till. 
Även om förutsättningar och begränsningar skiljer sig åt mellan olika produkter och 
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Slutsats och rekommendationer 

försörjningskedjor menar vi att de många av de problem och åtgärdsförslag vi har 
identifierat går att generalisera till såväl andra produkter inom Findus som till andra 
leverantörer och grossister.  

Vi ser att flera förbättringar av informationsflödet kan göras med enkla medel. Redan 
idag kan prognoser göras tydligare och viktig information som redan finns 
tillgänglig kan förmedlas och utnyttjas till bättre planering. För att göra varaktiga 
framsteg och driva den effektiva fronten framåt tror vi dock att en mer 
genomgripande förändring måste till.  

Genom att skapa en ökad medvetenhet och förståelse för försörjningskedjans 
förutsättningar, begränsningar och syfte kan informationsflödet i processen 
förbättras. En förmåga att placera slutkonsumenten i fokus skulle tillsammans med 
en ökad medvetenhet om försörjningskedjans kostsamma flexibilitet göra fördelarna 
med informationsdelning och tätare integration tydliga.  

Med en tydlig och enkel struktur i planeringsprocessen där ett gemensamt ansvar tas 
för prognoser och dess utfall och där viktig kunskap i försörjningskedjan utnyttjas 
skulle information förmedlas snabbare och osäkerheten minska.  

Genom att välja styrmått med utgångspunkt i försörjningskedjans syfte – att 
tillhanda hålla varor till slutkonsumenten – kan suboptimering undvikas. Om 
styrmått balanseras så att de belyser såväl försörjningskedjans synkronisering som 
kostnadseffektivitet minskar risken för att problem döljs med höga lager. Väl valda 
styrmått kan också användas för att synliggöra behovet av ett fungerande 
informationsflöde.   

Bristfälligt informationsunderlag gör det svårt att direkt uppskatta kostnaderna som 
beror på det bristande informationsflödet. Vi har dock kunnat visa på att det finns 
stor potential till att reducera kostnader och öka försäljningen om information 
förmedlas som möjliggör att planeringen görs tidigare än idag. Tillsammans ger 
detta en lönsamhetsförbättring för såväl leverantörer, grossist och butik. 

Vi rekommenderar att Findus arbetar med samtliga föreslagna åtgärdsförslag i olika 
steg. Våra slutsatser visar att den snabbaste effekten uppnås genom att dela 
information som redan finns tillgänglig idag. Detta innefattar uppdaterad 
information om konsumentbehov, lagersaldon samt prognosförändringar. 

För att kunna dela känslig information krävs att samarbetet mellan Findus Ica 
utvecklas och att tillit premieras. Vi rekommenderar Findus och Ica att tillsammans 
arbeta fram en enkel gemensam planeringsprocess som skapar medvetenhet, ansvar 
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och delaktighet. I processen ska det tydligt framgå vilka beslut som fattas av vem och 
vid vilken tidpunkt samt vilket behov av information som finns i varje steg. Samtliga 
planeringsbeslut i försörjningskedjan ska fattas utifrån en gemensamt utarbetad 
prognos vilken uppdateras så snart ny information om konsumentens behov eller 
aktörernas orderbeteende finns tillgänglig. 

Vi anser att affärssystemen bör utnyttjas i större utsträckning så att känd information 
enklare kan användas och lagring av utökad prognosinformation möjliggörs.  

För att skapa en ökad medvetenhet i försörjningskedjan bör Findus definiera 
styrmått som även belyser kostnader för flexibilitet och lagerhållning, utöver 
servicegrad och prognosriktighet. Samtliga mått ska anpassas till företagets strategi 
och försörjningskedjans syfte. Genom att också utforma säkerhetslagret utifrån 
prognosfelet istället för prognosvolym kommer den ekonomiska effekten av 
informationsdelningen att göras tydlig. Arbetet med att genomföra dessa 
förändringar måste ske tvärfunktionellt internt såväl som externt och ansvaret för att 
de genomförs bör tilldelas en särskilt utsedd projektgrupp.  

Ett fungerande informationsutbyte är nyckeln till ökad integration i försörjnings-
kedjan där samarbete mot gemensamma mål ger ökad synkronisering och effektivitet 
för hela kedjan.  
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Bilaga A – Planeringsprocessen 
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Bilaga B – Informationsentiteter  

Namn Beskrivning 
AC Nielsen 
försäljningshistorik 

Försäljningshistorik totalt per vecka och profil uppskattad från 
ett statistiskt underlag. Fördröjd fyra veckor. 

Andra Findus 
kampanjprognoser 

Kampanjprogonser från samtliga kunder (KAM). 

Andra 
Findusmarknaders 
behovsprognoser 

Behovsprognoser från andra marknader 

Andra Ica 
kampanjplaner 

Beskriver andra planerade kampanjer (kanal, tidpunkt) även 
med andra leverantörer än Findus. Även kampanjer för 
övriga profiler. 

Andra profilers 
kampanjprognoser 

Kampanjprognoser från andra profiler 

Butikens 
efterfrågeprognos 

Anger butikens prognos av efterfrågan beroende på 
försäljningshistorik, marknadsinformation och planerade 
kampanjer. 

Butikens 
försäljningshistorik 

Anger antal sålda artiklar över tid. 

Butikens inköpsorder 
Butikens order som skapas manuellt eller automatiskt och 
som levereras till Ica-lagret. Denna behöver senast skapas 
en timme före plockning. 

Butikens 
kampanjplan 

Information om vilka kampanjer som planeras av butiken, 
innehåller både centrala och lokala kampanjer. 

Butikens lagersaldo Anger butikens lagersaldo på hyllan. 

Butikens 
marknadsinformation 

Information om lokala konkurrenter, kundbeteenden och 
trender. 

DE behovsprognos 
Behovsprognos som används för inköp till DE-lagret. Är 
framtagen från automatiskt förslag som är justerat av 
varuanskaffaren. 

DE bristhistorik Historik över antal ej levererade order till butik.  

DE inköpsorder DE:s inköpsorder som skickas dagligen till Findus via EDI.  

DE lagersaldo Anger DE lagersaldo. 

DE leveranshistorik Antal levererade artiklar till butik över tid.  

DE 
marknadsinformation 

Varuanskaffarens uppfattning om pågående kampanjer och 
effekten av tidigare. Även uppfattning om butikernas och 
konsumentens orderbeteende. 

DP justerad 
leveranshistorik 

Anger en uppskattning av den normala försäljningsnivån av 
samtliga kunders efterfrågan övertid. Reducerat från kända 
kampanjer.  
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DP 
marknadsinformation 

DP:s uppfattning om andra kampanjer, konsumentbeteenden 
och trender. 

DP sammanställd 
kampanjprognos 

Innehåller sammanställning av samtliga kunders 
kampanjvolymer samt behovet för dessa fördelade på 
kampanjveckan (20%), en vecka före (60%) samt två veckor 
före (20%). 

Findus 
Bristinformation 

Dokument som beskriver restinformation kring en produkt. 
Innehåller orsak till problemet samt en beräknad tid för när 
produkten är åter i lager. 

Findus 
kampanjhistorik 

Information om tidigare kampanjer som har genomförts. 
Innehåller kampanjvolymer. 

Findus lagersaldo Anger lagersaldot i Findus färdigvarulager. 

Findus 
leveranshistorik 

Anger antal levererade order till Ica över tid. Ej kopplat till 
brister, kampanjer eller annan information. 

Findus Marknadsplan 
Genereras ur affärsplanen och innefattar bland annat 
förväntad försäljningsvolym, aktiviteter och 
listningsförändringar på kund-, produktgrupps- och årsnivå.  

Findus SE 
behovsprognos 

Anger total behovsvolym för alla kunder per artikel och 
vecka.  

Ica kampanjer profil Anger tidpunkt för samtliga bekräftade kampanjer per profil. 

Ica Marknadsplan 
Grov planering över årets marknadsaktiviteter där olika 
kampanjteman bestämts. 

KAM justerad 
kampanjprognos 

Anger KAM:s uppskattning av försäljningsvolym från butik för 
aktuell produkt i aktuell kampanj.  

KAM 
kampanjprognos Ica 

Uppskattning av butiksförsäljningen (volym) under 
kampanjveckan. 

KAM 
marknadsinformation 

Information om konkurrerande leverantörer, 
underleverantörer, egna kampanjer och trender 

Kampanjbekräftelse 
Anger Marknadsplanerarens uppskattning av 
försäljningsvolym, tidpunkt samt pris för aktuell produkt i 
aktuell kampanj. 

Kampanjplan profil 
Beskriver kampanjer med preliminär tidpunkt (oftast i fyra 
veckors block) samt valda kanaler. Skapas efter årlig 
kampanjplanering. Ingen volym angiven. 

MP kampanjprognos 
profil 

Anger marknadsplanerarens uppskattning av 
försäljningsvolym från butik för aktuell produkt i aktuell 
kampanj. 

MP 
marknadsinformation 

Information om andra planerade kampanjer, 
konkurrentinformation, kundundersökningar, 
konsumentbeteenden. Även information från Icas 
analysenheter. 

Nettobehovs- Planering med kort tidshorisont där tillverkning och inköp 
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planering kostnadsoptimeras för givet nettobehov. 

Råvaruinköpsorder Anger antal artiklar som ska beställas till vilken tidpunkt. 

Råvarulagersaldo Anger lagersaldot i Findus råvarulager 

Tillverkningsorder Anger antal som ska tillverkas 

Varuanskaffarens 
kampanjprognos 

Ytterligare justerad kampanjvolym. Baserat på egen 
erfarenhet och marknadsinformation samt MP 
kampanjprognos. 
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Bilaga C – Prognosvariat ion 
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Bilaga D – Försäl jning från Ica DE t i l l  but ik  
Försäljning av Findus laxfilé naturell, 83281, från Ica till butik. 
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Bilaga E – Försäl jning t i l l  konsument 
Försäljning av Findus laxfilé naturell, 83281, från butik till konsument fördelat per 
profil.  
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