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SAMMANFATTNING 

 
Examensarbete 20p Företagsekonomi Tekonomprogrammet vid Örebro 
Universitet ESI VT 2007 
 
Titel: -Order, var god dröj! - En studie i ledtidsanalys av ett TQM-företag utifrån ett 

SCM perspektiv. 
Författare:  Pär Alfredson, Mikael Eriksson, Jonas Hellman 
Handledare: Leif Sanner  
Examinator:  Detlef Quast 
Ämnesord:  Ledtidsreducering, flödeskedjor, TQM, SCM,  
 
Bakgrund Marknader skapar ett behov av kortare ledtider och mer effektiva leveranser när 
konkurrensen ökar. Utifrån denna verklighet har PartnerTech fått incitament från deras största 
kund att de vill förkorta den totala ledtiden på leveranser. När materialet som används i 
produktionen är metall som det i det här fallet så försvåras arbetet med ledtidsförkortning då 
efterfrågan idag är större än utbudet på den marknaden.    
 
Syfte Att i en fallstudie kartlägga och analysera företagets problematik med långa ledtider för 
produkt AT4CS.  
 
Metod Studien har en deduktiv forskningsansats där vi utifrån teorin undersöker vårt 
fallföretag. Vi har använt oss av både kvalitativ och kvantitativ data som egenhändigt samlats 
in men också sekundärdata. Vi har avgränsat oss till PartnerTech i Karlskoga och en av deras 
produkter.  
 
Teori I studien har vi använt oss av tre olika teorier, Total Quality Management, Supply 
Chain Management och Supply Chain Risk Management. 
 
Slutsats Den aktivitet som tveklöst står för den största andelen av den totala ledtiden är 
materialanskaffning. PartnerTech har en verksamhet som genomsyras av kvalitet och är näst 
intill på ett stringent sätt utformad efter TPS. Det som framkommit under studiens gång kring 
faktorer som spelar stor betydelse kring ledtidsproblematiken är de brister som finns i den 
externa kommunikationen till kund och leverantörer. Genom att applicera ett Supply Chain 
Management till PartnerTechs verksamhet skapas goda förutsättningar för en 
konkurrenskraftig försörjningskedja genom ett säkerställande av informationsflödet. Till detta 
bör ett fördjupat samarbetsprojekt byggas upp mellan PartnerTech, kund och leverantörer, 
PartnerRelations. Avslutningsvis ser vi inga andra lösningar för att angripa den långa 
materialanskaffningstiden än att genom PartnerRelations driva konsignationslager eller 
mellanlager. Genom dessa förslag ser vi ett kausalt samband där effekten blir en 
ledtidsreducering.     
 
Förslag till fortsatt forskning  
Kostnadsfördelning vid konsignationslager 
Införandet av ett informationssystem mellan partners 
Riskminimering av produktionsmaskiner 
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ABSTRACT 
 

 
Master Thesis 20p Business Administration Tekonomprogrammet, Örebro 
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Title:  - Order, please hold! – A lead-time study of an TQM enterprise through an 

SCM perspective. 
Authors:  Pär Alfredson, Mikael Eriksson, Jonas Hellman 
Tutor:  Leif Sanner  
Examiner:  Detlef Quast 
Keywords: Lead-time reduction, Supply Chain, TQM, SCM,  
 
Background When the competition increases the market creates a requirement for faster and 
more effective deliveries. According to the point above PartnerTech has been given an 
incentive from their largest customer to shorten their deliveries. As in this case where the 
material used in the production is metal the efforts in reducing lead-times becomes more 
complicated when the demand is bigger than the supply at the market.  
 
Purpose In a case study map and analyse the company’s complex problems with long lead-
times for the product AT4CS.  
 
Method The study has an deductive research approach where we on the basis of the theories 
examine our case company. We have used both qualitative and quantitative data that has been 
personally collected, and also secondary data. We have delimited this study to PartnerTech in 
Karlskoga and one of their products. 
 
Theory In this study we have used three different theories, Total Quality Management, 
Supply Chain Management, and Supply Chain Risk Management. 
 
Conclusions The most craving activity in the total lead-time is obtaining materials. 
PartnerTech is permeated with quality and its production first-rate according to the TPS 
philosophy. Factors that have come up along the way regarding the lead-time are the lack of 
external communication with the customer and the suppliers. By implicating a Supply Chain 
Management perspective to PartnerTech will create all the necessary requirements for a 
competitive supply chain and thereby secure the information flow. A relations project ought 
to be build up between PartnerTech, the customer and the suppliers, PartnerRelations. In 
conclusion we see no other solution to reduce lead-time than to create a consignment stock or 
stockpile through the PartnerRelations programme. These solutions create a causal 
connection and leads to a reduction in lead-time.  
 
Proposals to further studies 
Distribution of cost with a consignment stock 
Implementation of a partner related informationsystem 
Riskreduction in the production entity 
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1. Inledning 
För att förstå den komplexa helhet som denna studie behandlar så ger vi i detta inledande 

kapitel läsaren en grund och förutsättning för studiens syfte. Mot slutet av detta kapitel 

landar vi i en avgränsad problemformulering. 

 

1.1 Författarnas betraktelser 

Vid den värmländska sjön Möckelns strandlinje intill Karlskoga ligger det gamla anrika 

industriområde där Boforskoncernen med sina 9 000 anställda huserat i decennier. Men efter 

att Bofors storhetstid har gått tillända så finns idag nya hyresgäster på industriområdet. Det är 

en mängd olika företag som delvis tagit över en del av Bofors verksamheter i nya 

företagskonstellationer, men också andra branscher har hittat hit. Det kan sägas att den 

uppdelning och demontering av ett stort anrikt företag som Bofors är signifikant i den 

bemärkelsen att det följer den nutida gängse trenden att separera stödprocesser från 

kärnverksamheter. Ett stort industriområde som förr låg under en koncernledning ligger idag 

under en mängd olika mindre företag och dess ledningar. Det företag som tidigare bedrev sin 

verksamhet på detta historiska industriområde kan vi fortfarande skönja i form av 

infrastruktur och byggnader samt att folk fortfarande talar i termer som anknyter till Bofors 

storhetstid.    

 

1.2 Problembakgrund 

”Växtkraft till salu” är ett citat som är hämtat från denna studies fallföretag PartnerTechs (PT) 

årsredovisning 2005. Det är ett slående träffsäkert påstående som nu mera är en karaktäristika 

för den rådande högkonjunktur som råder i Sverige idag. Det är på ett explicit sätt som man 

möter denna positiva frustration av att hantera frågor som i grund och botten är av positiv 

karaktär men kan få negativa konsekvenser. För att hantera denna ”tillväxtproblematik” som 

ger höga orderingångar, utökade krav på lönsamhet, kvalitetskrav, resursbrist av såväl 

arbetskraft som råmaterial. Dessa konsekvenser kan bemötas utifrån en rad olika angreppssätt. 

En väg att välja kan vara att koncentrera sig på sin kärnverksamhet, genom att samla resurser 

på ett adekvat sätt för sin verksamhet kan kapital frigöras, lönsamheten stärkas och få en 

anpassad kostnadskostym som dessutom stärker konkurrenskraften.  
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Vårt fallföretag PT är ett kontraktsföretag som utvecklar och tillverkar produkter för 

uppdragsgivande företags räkning. Som kontraktsföretag har PT en explicit affärsidé, ”Med 

kärnkompetens i att kombinera elektronik och mekanik skapar vi som systemleverantör 

lönsamhet och stärkt konkurrenskraft för våra kunder”. Den företagsanläggning som vi 

kommer att studera är belägen i Karlskoga och är en av Sveriges största för avancerad 

mekanisk tillverkning.1

 

För att uppfylla sin affärsidé så ställs en rad organisatoriska faktorer på sin spets och 

konceptuella ramar måste statueras när man skall bedriva kontraktstillverkning. PT sätter 

fokus på kvalitetsarbete för att minska ledtider2 och öka flexibiliteten, man använder Total 

Quality Management (TQM) som ett ledningssystem för att sätta kunden i centrum, 

processtänkande, ständiga förbättringar och faktabaserade beslut, alltså kvalitet i alla led.3

 

För att förstå denna komplexa problematik så avgränsas studien till produkten AT4CS som är 

ett pansarskott och tillverkas åt SAAB Bofors Dynamics (SBD). AT4CS som studien 

avgränsar till innehåller 26 stycken artiklar och tillverkas i huvudsak internt, men lego-

leverantörer tillämpas i en del processteg samt att några av artiklarna köps färdigbearbetade. 

Slutmonteringen av produkten sker externt hos den uppdragsgivande kunden. Vid den 

rådande högkonjunkturen ökar problematiken och komplexiteten i kontraktsförhållandet 

mellan kund och leverantör då SBD kräver kortare ledtider. PT försöker tillmötesgå SBDs 

krav men det finns en mängd faktorer som har stor påverkan rörande de långa ledtiderna som 

gör det problematiskt. Exempel på dessa är; kapacitetsbegränsning hos råmaterialleverantörer, 

tillgängliga konkurrerande lego-leverantörer, att kunna hitta flera kompetenta medarbetare 

och avancerade kvalitetskontroller.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ett flödes- (SCM4) och kvalitetsperspektiv (TQM) kartlägga och analysera 

ledtidsprocessen för produkt AT4CS.   

 

 
1 www.partnertech.se (2007-04-16) 
2 Ledtid, se ordlista 
3 PartnerTechs Årsredovisning (2005) s. 25 
4 Supply Chain Management 
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1.4 Problemavgränsning 

Vår studie innefattar endast produktionsanläggningen i Karlskoga och produkten AT4CS. Vi 

har valt att se på flödesprocessen (SCM) av produkten utifrån företagets kvalitetsperspektiv 

(TQM). 

1.5 Syfte 

Att i en fallstudie kartlägga och analysera företagets problematik med långa ledtider för 

produkt AT4CS.  

1.5.1 Tankar om uppsatsens syfte 

Trots att detta är en del i vår akademiska utbildning kan vi inte bortse ifrån att denna studie 

även har en primär betydelse för vårt fallföretag och uppdragsgivare som är ledningen för PT i 

Karlskoga. Vi hoppas att våra slutsatser kan skapa effektiviseringar och åtgärdsförslag som en 

modell för flera produkter i PTs produktsortiment. 
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1.6 Disposition 

 
Figur 2.4 Disposition, Källa: Egen 

Inledning 

 

Metod 

  Teori 

 Empiri 

Analys 

Slutsats 

Inledningen skall ge läsaren av denna studie en bakgrundsförståelse om 

PartnerTech och en känsla för problematiken som ligger till grund för 

studiens formuleringar. Det ger sedan en plattform för den vidare 

dispositionen för val av metod och teorier. 

Metod är den delen av studien som ger läsaren ett motiv till varför och 

hur vi har valt att bedriva denna studie. Studiens tillvägagångssätt och 

motiverade val av dito. I avsnittet finns också redovisat hur vi har 

bedrivit studien för att uppfylla problemformulering och syftet. 

Teori är det vi grundar vår argumentation och diskussioner emot. 

Det är teorin som skall svara upp emot den empiriska delen av 

studien.  

Empiri avsnittet blir den verklighetsbeskrivande delen som 

kommer att redovisas av en mängd primärdata i form av 

intervjuer och olika diagram, men även sekundärdata.  

Analys binder samman teori och empiri som blir det avsnitt 

som kommer att vidareutveckla sambanden.  

Slutsats av studien deklarerar den slutsats som 

författarna gör av denna studie och som grundas av 

föregående analysdel.  

 

 

Egna 
kommentarer 

Egna kommentarer är det avslutade kapitlet där 

vi kommer att vidareutveckla fördjupade 

lösningsförslag samt författarnas reflektioner. 

 
 

4 
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2. Metod 
Metodkapitlets syfte är att ge läsaren en förståelse för vilka metodologiska resonemang vi har 

fört för att genomföra denna uppsats. Varje metodbegrepp kommer att redogöras och 

avslutas med ett motiverande ställningstagande för hur vi har utformat metoden för att 

angripa uppsatsens problemformulering. Kapitlet avslutas med en schematisk 

sammanfattning av val av metod.  

 

2.1 Forskningsansats 
 

Alla studier använder någon form av teori, oberoende av vilken sorts studie det beträffar. Det 

som skiljer dessa är på vilket sätt som den används i relation med empirin eller den data som 

används. Om man i början av sin studie utvecklar en teori/hypotes för att sedan i sin studie 

testa densamma mot empiri så använder man en deduktiv ansats. I kontrast mot den deduktiva 

ansatsen finns den induktiva ansatsen i vilken man samlar in data och bygger teori utifrån 

dataanalysen. 5

 

Den deduktiva ansatsen har sitt ursprung i den positivistiska forskningsfilosofin och 

förknippas ofta med naturvetenskapliga studier. Det börjar med att forskaren tar fram en 

teoretisk hypotes som ligger till grund för studien. När denna är bestämd fortsätter arbetet 

med att formulera om hypotesen så att den går att testa praktiskt. Vidare testas denna genom 

olika experiment eller direkt mot empiridata vilket leder fram till ett resultat som antingen 

verifierade eller falsifierade teorierna eller hypotesen. Utifrån det resultat man kommit fram 

till tar man ställning om studien skall göras på ett annat sätt eller ifall man är nöjd med dess 

resultat. Testerna som utgår ifrån hypotesen eller teorin genomförs ytterligare en gång till 

noggrant och rigoröst då den kan komma att ligga till grund för fortsatta studier. Ofta söker 

forskare olika mönster eller kausala samband mellan variabler, t.ex. varför frånvarograden är 

så hög i en butik. Efter en del förundersökningar kan man se ett samband mellan hur länge 

man varit anställd, frånvarograd och ålder på personalen. Man kan genom detta skapa den 

första hypotesen och testa dess samband. Deduktion innefattar inte bara kvantitativa data utan 

kan även använda sig av kvalitativ data då detta kan vara avgörande för studiens resultat.6

 
5 Saunders. M, Lewis. P, Thornhill. A (2003) Research Methods for Business Students, Prentice Hall, Harlow s. 
85 
6 Saunders et al (2003) s. 86  
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Figur 2.1  Källa: Lundahl. U, Skärvad. P-H (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 41  

 
 

I motsats till den deduktiva ansatsen kan man i samma studie om frånvarograd börja studien 

med intervjuer av ett antal anställda på golvet och dess chefer. Genom detta kan man nå en 

förståelse för problemet. De kvalitativa data som man har inhämtat analyseras som sedan 

leder till formgivningen av en teori. Man kan således via den induktiva ansatsen nå samma 

teori om sambandet mellan ålder, anställningstid och frånvarograd som i den deduktiva 

ansatsen.7

 

För att svara upp mot syftet har vi valt en deduktiv ansats för denna studie. Vi började studien 

med att undersöka teorier från litteratur och artiklar för att sedan samla in empiriskt material i 

form av primär- och sekundärdata. Dessa teorier jämfördes sedan med vårt empiriska material 

och mynnade ut i vår analys. Då målet med denna studie inte är att skapa någon ny teori, som 

i den induktiva ansatsen, så lämpar sig den deduktiva ansatsen mer då vi vill finna kausala 

samband mellan teorier och empiriskt material.  

 

2.2 Undersökningens inriktning  
 
Olika studier genomförs med olika sorters syften, beroende på vad forskaren vill uppnå med 

sin studie. När studiens material skall samlas in är det av stor vikt att i början ta reda på vad 

och hur studien skall utformas för att kunna nå slutmålet med sin studie. Explorativa studier 

syftar till att leta fram vad som händer och att kunna kasta nytt ljus på ett problem. De är 

väldigt flexibla då man kan byta riktning om man får tillgång till nya data som kastar om det 

man tidigare gjort. Deskriptiva studier syftar till att avbilda och porträttera vad man kan se, att 

skapa en klar bild av vad man undersöker. Ofta används detta syfte i förstudier till explorativa 

                                                 
7 Saunders et al (2003) s. 87  

6 
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studier för att veta vart man skall fokusera sin energi. Explanatory (samband) studier syftar 

till att visa hur olika fenomen eller variabler har ett samband till varandra. Som tidigare 

nämnts så används denna för att förklara orsak-verkan samband. Dessa olika syften 

underlättar för forskare att se sin inriktning, dock så behöver man inte låsa sig till en av dessa 

utan dessa kan kombineras i olika faser i studien och bör även göras så för att nå fördelar som 

man inte kan nå med dem var för sig.8

 

När vi inledde denna studie började vi med att försöka skapa en bra bild av hur företaget 

agerade med deras kunder och hur produkter hanterades och producerades vilket var en del av 

vår deskriptiva del. Mesta delen av dessa data fick vi genom att fråga handledaren på 

företaget och sedan verifiera denna kunskap med andra medarbetare samt att även observera 

själva. Vi gick sedan vidare och undersökte hur detta skulle kunna ses utifrån våra ögon och 

erfarenheter för att skapa en annan synvinkel på verkligheten. Vidare har vi diskuterat vårt 

problem med individer utanför företaget för att ge en bredare syn och andra vinklingar. 

Utifrån detta har vi sedan undersökt vad olika lösningar i teoretiska simuleringar kan få för 

konsekvenser på verksamheten. Vi har således använt olika tillvägagångssätt beroende på var 

i studien vi befunnit oss för att underlätta och ge oss ett tydligare slutmål med denna studie. 

 

2.3 Forskningsstrategi 
 
Som det i studiens syftesansats beskrevs så innefattar syftet vilken information man ska 

införskaffa för att studien ska nå sitt mål. Forskningsstrategin beskriver hur man skall samla 

in dessa data. Det är således inte viktigt vad strategin har för namn eller vad den tillhör 

metodiskt utan att den är i symbios och underlättar den sort av studier man genomför.9

 

Det finns ett antal olika strategier beroende på vad studien innefattar. Vi har valt en fallstudie 

för denna studie då den underlättar för oss att uppnå målet med vår studie, att undersöka och 

förstå forskningsobjektet på djupet och kunna dra slutsatser om objektet. Vi kommer att nå 

denna kunskap genom intervjuer och egna observationer. Frågorna vi ställer är varför och vad 

för att kunna fördjupa vår kunskap för produkten och företaget som vi studerar. 

 

 
8 Saunders et al (2003) s. 96 ff 
9 Saunders et al (2003) s. 90 ff 
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2.4 Datainsamling 
 
Det finns olika sorters data som en studie består av, dels är det primärdata som forskare själv 

har samlat in för det syfte som studien avser genom ett antal olika insamlingsmetoder. 

Primärdata samlas oftast in med hjälp av olika sorters intervjuer med personer som kan ge 

studien dess empiriska grund. Hur dessa intervjuer genomförs kan vara av vikt för vilken data 

man kan få ut av dessa personer. Det finns tre huvudtyper av intervjuer, den första vi 

beskriver är strukturerade intervjuer där forskare använder ett antal förbestämda och 

standardiserade frågor som respondenten besvarar. Det är av stor vikt att dessa genomförs på 

liknande sätt för alla respondenter för att inte påverka intervjuerna.  Den andra, ostrukturerade 

intervjuer är i stor grad informella jämfört med de strukturella intervjuerna. Dessa brukar även 

kallas djupintervjuer då dess syfte är att gå på djupet inom just det området som är intressant. 

Man använder sig inte av ett antal frågor som betas av var för sig utan de får växa fram under 

intervjun och kan liknas mycket som ett vanligt samtal. Dock skall forskaren ha en klar bild 

om vart fokus skall ligga i intervjun för att inte vandra iväg från ämnet. Den tredje sorten av 

intervjuer benämns semi-strukturerade och kan sägas vara en median av de tidigare nämnda. 

Den formen består av ett antal frågor och ämnen skrivits ner innan intervjun för att veta vad 

som skall behandlas, men i det här fallet behöver inte intervjuerna ske på liknande sätt som i 

den strukturerade där alla respondenter skall få exakt likadana frågor. Det är vanligt att frågor 

tillkommer under intervjun, följdfrågor som ställs för att erhålla den information som är 

nödvändig.10   

 

Den andra källan av data är av en annan karaktär dvs. sekundära datakällor, det är sådana data 

som inte inhämtats för studiens syfte utan för andra ändamål, men som kan användas i studien 

genom dess informativa karaktär. Man kan även dela upp sekundärdata vidare beroende på 

hur den insamlats och till vilket syfte det haft i tidigare skeenden. Den ena formen av 

sekundärdata benämns processdata och berör de fortlöpande aktiviteterna i samhället t.ex. 

tidningsartiklar, riksdagsdebatter. Den andra är bokföringsdata och är data som till en grad är 

till för att lagras eller ligga till grund för olika syften t.ex. företagsredovisningar. Den tredje är 

forskningsdata som andra forskare samlat in genom t.ex. intervjuer.11

 

 
10 Saunders et al (2003) s. 246 f 
11 Halvorsen. K (1992) Samhällsvetenskaplig teori, Svenska upplagan, Studentlitteratur Lund, s.72   
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Vår studie består av både primärdata och sekundärdata. De primärdata vi har samlat in består 

mestadels av semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. I inledningsfasen av 

studien ville vi skapa oss en bra bild utav forskningsobjektet och dess processer för 

produkten. Då bedrevs mestadels ostrukturerade intervjuer i syfte att respondenten kunde tala 

fritt och att vi således inte styrde intervjun strikt i en riktning som inte var till gagn för 

studien. Vi inledde dessa genom att förklara vad vi hade för syfte med studien och därefter 

låta respondenten ge oss information som berörde studien. De andra intervjuerna vi genomfört 

har varit semistrukturerade då vi har haft ett antal förberedda frågor som även följts av vidare 

frågor under intervjuns gång. Vi har valt att inte använda en fast intervjumall under dessa 

intervjuer då många olika ämnen och delproblem har behandlats och utvecklats under studiens 

gång. Intervjumaterialet har vi valt att inte spela in för att inte begränsa respondenten i sina 

svar då en del data är säkerhetsklassad på företaget och därmed även förhindra att 

ljudmaterialet sprids. Till följd av detta har vi i alla intervjuer antecknat respondentens svar 

för att minska fel och förlust av viktig information. Som sekundärdata har vi använt oss av 

företagets intranät och affärssystem, men även inhämtat information från Internet. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
 

Då en studie genomförs på denna nivå är det av stor vikt att de data man insamlat håller en 

hög kvalité för att forskarens analyser och slutsatser skall kunna vara till gagn för dess 

intressenter.  

 

En av de två kvalitetssäkringar som används är validitet, som menas att man mäter det man 

har för avsikt att mäta. Olika händelser som kan ha inträffat nära inpå t.ex. en intervju kan 

påverka hur respondenten svarar vilket den inte gjort vid ett annat tillfälle. Respondenten kan 

även ge sådant svar som kan vara till fördel för dem själva och inte ger en verklig bild av den 

belysta frågan. Extern validitet som även benämns generaliserbarhet beskriver hur väl den 

studie som genomförts kan användas och appliceras på andra företag eller organisationer. Den 

andra kvalitetssäkringen för att säkerställa trovärdigheten i studien är reliabilitet vilken syftar 

på att studiens resultat och data skulle bli likadan oberoende vem som genomför denna.12

 

 
12 Saunders et al (2003) s. 100 ff 
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Genom ständig kontakt med vår handledare på företaget och låter honom ta del av de data 

som vi insamlat genom intervjuer och observationer skapar vi en större säkerhet för att det vi 

mäter stämmer överens med vår studie. Denna studie är en fallstudie som involverar ett 

företag och en produkt ur deras sortiment. Vi har även involverat vår handledare och annan 

personal på universitetet, samt studenter på universitetet för att försäkra oss om att vi har 

tolkat data på ett överrensstämmande sätt. Vi är medvetna om att reliabiliteten sänks något då 

vi ej spelat in intervjuerna med respondenterna men vi har avvägt detta för att kunna ta del av 

den säkerhetsklassade informationen. 

 

2.6 Objektivitet 
 
Objektivitet genom ett arbete är viktigt för att inte riskera misstolkningar av insamlad data. Är 

de insamlade data inte objektiv, försämras förmågan att analysera studien på ett korrekt sätt. 

Den som genomför studien får inte utelämna väsentliga delar eller själv hitta på fakta, det 

skulle leda till en försämring av objektiviteten i arbetet.13 Vid insamlandet av data har ingen 

relevant information medvetet utelämnats i syfte för att vinkla studiens slutresultat. 

 

2.7 Källkritik 

Då vi har använt oss av sekundärdata i vår studie för att erhålla den information som studien 

kräver har vi varit väldigt medvetna och kritiska till dessa data då den kan vara vinklad, 

partisk samt även att viktig data kan vara utelämnad. Vi har använt källor från Internet för att 

få den senaste informationen. Vi är medvetna om att information på Internet kan ha 

förvanskats och ibland inte är tillförlitlig, men vi anser att dessa källor är mest tillförlitliga då 

dessa sidor är producerade av företagen själva och vi antar därför att denna information är 

korrekt. Angående den litteratur som vi har använt oss av i studien är vi medvetna om att 

denna kan vara vinklad, vi har försökt att motverka denna riktningspåverkan genom att 

använda ett antal olika författare till litteraturen och teorierna vi använt. De personer som vi 

intervjuat har kan ha förvanskat eller utelämnat informationen de delgett oss, men vi anser att 

den ändå måste ses som den mest tillförlitliga då de besitter den mest adekvata informationen. 

Vi är också medvetna om att den information vi införskaffat alltid påverkas av oss som 

individer och att våra tidigare erfarenheter kan färga innehållet. Då vi har begränsat oss till att 

 
13 Saunders et al (2003) s. 100 ff 
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endast undersöka vårt fallföretag har vi endast insamlat empiri från PTs perspektiv. Vi är dock 

medvetna om att deras version av verkligheten kan vara vinklad till fördel för dem själva. 

 

2.8 Metodsammanfattning 

För att på ett pedagogiskt sätt underlätta för läsaren har vi valt att visa en visuell 

sammanfattning av de metodiska val vi har gjort.  

Forskningsansats 

Syftesansats 

Forskningsstrategi 

Datainsamling 

        Deduktion 

Explorativ/Deskriptiv 

Fallstudie 

    Primär/Sekundär 
  

Figur 2.2  Metodsammanfattning, Källa: Egen 
 

2.9 Studiens modell, en arbetsordning 

Vi presenterar nedan en visualisering av studiens arbetsgång. Vi började studien med att 

undersöka företaget samt den avgränsade produkten, detta varvades med den frågeställning 

som företaget ville undersöka. Då vi mynnat ut i en problemformulering valde vi två 

huvudteorier som är förenliga med problemet och motsvarar studiens syfte.  

 
Figur 2.3 Studiens modell, Källa: Egen 
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.10 Tids- och arbetsplan 

rbetsplan som vi agerat utifrån under denna studie. 

2

Nedan presenterar vi den tids- och a
 

 
Figur 2.4 Tids- och arbetsplan, Källa: Egen 
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3. Teori 

I detta kapitel så beskriver vi den teoretiska referensramen. Avsikten är att ge läsaren stöd 

och förståelse för de teoretiska områden som är av betydelse för denna studie.  Detta ger stöd 

åt det följande empirikapitel som sedan skall generera de analys- och slutsatsdiskussioner 

som behandlas. 

 

3.1 Total Quality Management 
 
I dagens läge ser allt fler företag och organisationer i såväl privat som offentlig verksamhet 

kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten. Denna typ av handlande utgör grunden 

i det som idag på engelska allt som oftast förkortas TQM, och som innebär att man ständigt 

strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta 

möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där samtliga är engagerade och 

som har fokus på organisationens processer.14 Det råder stora oklarheter när begreppet TQM 

skapades och av vem. Vissa menar att Deming är en av de viktigaste personerna bakom 

begreppet medan andra påstår att begreppet skapats som en felöversättning från japanska.15 

Det finns en rad olika svenska översättningar på begreppet TQM såsom offensiv 

kvalitetsutveckling, totalkvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling samt kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling och dessa begrepp har ungefär samma innebörd. Ett offensivt 

kvalitetsarbete i en organisation måste bygga på ledningens helhjärtade och ständiga 

engagemang för kvalitetsfrågor. Ledningen måste fastställa företagets syn på kvalitetsfrågor 

och stödja kvalitetsaktiviteter såväl ekonomiskt som moraliskt och med ledningsresurser. Men 

ledningen måste också vara förebilder och aktivt delta i det praktiska arbetet. Om inte 

ledningen genom handling visar att kvalitet är minst lika viktigt som exempelvis direkta 

kostnader och leveranstider kommer heller inte medarbetarna att göra en sådan värdering. 

Först efter att man skapat ett engagerat ledarskap för kvalitet som grund kan ett framgångsrikt 

arbete med kvalitetsarbete byggas upp.16

  

 
14 Bergman. B, Klefsjö. B (2001) Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, Lund, s. 34 
15 Ibid s. 50  
16 Ibid s. 34 f 
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3.1.1 Fokusera på kund 
 
Kundens behov skall alltid eftersträvas, dels som en del för att uppfylla TQM, men även för 

att företaget inte överlever utan sina kunder. Kunden bör ses som en del av företaget och att 

det är företaget som bör vara tacksamma att kunden valt just dem. Denna del av TQM som 

beskriver kundens inflytande kan även ses som variant av relationsmarknadsföring som 

förespråkats av flera nordiska forskare. De avgörande faktorer som ställs för kundens val 

utgår ifrån olika dimensioner: 

 

 Det konkreta – Allt fysiskt som kunden möter, personal och utrustning 

 Tillförlitlighet – Förmågan att leverera det som utlovats på ett pålitligt sätt 

 Gensvar – Viljan att hjälpa kunden och ge omedelbar service 

 Övertygelse – Att lita på att personalen med sin kompetens ger ett bra och 

övertygande bemötande mot kunden 

 Empati – Att kunden behandlas så att den känner sig personligt bemött  

 

Kunden är inte alltid bara den som är slutanvändare av en vara eller tjänst utan kunden finns 

även internt i företaget. Den person som tar över någon annans arbete för att sedan skicka det 

vidare är också en kund och denna får inte glömmas bort i kvalitetsarbetet. Om inte den 

interna kvalitén fungerar så fallerar även den kvalitet man levererar ut till den externa kunden. 

Det gäller att skapa en kedja av total kvalitet från första interna kunden ända ut till den 

externa slutkunden.17

 

3.1.2 Krav på organisation 

Att organisera sig effektivt betyder sättet som man strukturerar upp arbete, processer och 

tillgångar på och som underlättar arbetet på ett kostnadseffektivt sätt. Det är även ett resultat 

av hur bra företaget kan acklimatisera sig till förändringar i omvärlden. Designen på 

strukturen kan även den vara avgörande för hur TQM skall formas för att passa 

organisationen.18  

 

 

 
 

17 Bank. J (2000) The essence of Total Quality Management, Pearson education limited, Harlow, s. 1 ff  
18 Paul. J (1996) Total Quality Management, an introductory texts, Prentice Hall, Hempstead, s. 132 ff 
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En av de största utmaningarna med att införa TQM är att skapa en kultur i företaget som 

gynnar kvalitetsarbetet och inte försvårar arbetet med ständiga förbättringar. Hur kulturen 

skall se ut kan skilja sig ifrån olika länder och företag i olika branscher, men det finns ett antal 

punkter som företaget bör beakta för att identifiera sin kultur och upptäcka hinder för 

införandet av TQM:19  

 

 Så som folk vanligtvis agerar: behandlar andra och utför arbetet 

 Arbetsgruppens normer: normer som beskriver gruppens ledstjärnor 

 Kärnvärden för företaget: som influerar attityder och handlande 

 Företagets handlingssätt: mot kunder och personal 

 Spelregler inom företaget: sociala regler 

 Atmosfär och fysisk utformning: hur företaget vill bli uppfattade av kunder   

 

3.1.3 Kvalitet för en ökad lönsamhet  

Det finns rad olika delar av företaget som man kan öka lönsamheten på genom att införa 

TQM. Det kan vara i den fysiska produkten, processen och även när det gäller människor. 

Ledstjärnan och mottot i kvalitet för lönsamhet är att ”göra rätt första gången” för att inte 

lägga pengar och resurser på fel saker. Att siktet är inställt på att inga fel ska begås inom 

företaget eller av någon av personalen för att minska kostnader. Genom att använda olika mått 

och olika processkontroller kan dessa fel upptäckas och nästa gång kan dessa förebyggas, 

vilket i sin tur skapar en förutsättning för ständiga förbättringar.20 De olika kostnader som 

innefattas vid införandet av TQM som ett koncept är:21

 

 De förebyggande kostnader som är en kortsiktig kostnad som uppstår genom den 

investering som företaget får betala för den nya planeringen, utbildningen de nya 

systemen och processerna som kommer att bygga för framtiden.  

 Utvärderingskostnader som med tiden reduceras då kvaliteten som kommer ut ur TQM 

förbättras till den grad att utvärderingskostnader inte blir nödvändiga.  

 Kostnader som består av de fel som gjorts tidigare både internt och externt, vilka 

kommer att minska drastiskt genom att de förebyggande kostnaderna kommer att göra 

verkan och således minska de andra kostnaderna.  

 
19 Paul. J (1996) s. 132 ff 
20 Bank. J (2000) s. 140 ff  
21 Ibid s. 31 ff 
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Det finns även kostnader i kvalitet som kan vara gömda eller som är svåra att upptäcka och 

som kan innefatta allt ifrån extra material för att reproducera varan till att låta personalen 

arbeta övertid för att kunna leverera till kund i avsatt tid. Det innebär även att kapaciteten för 

att producera till andra kunder minskar vilket kan medföra att dessa kan bli försenade, 

samtidigt som att maskinerna får arbeta dubbelt och detta medför högre servicekostnader och 

kortare livslängd på maskinerna.22

  

3.1.4 Jämföra sig med konkurrenter 

För att som företag kunna bli bättre genom ständiga förbättringar och för att identifiera dessa 

förbättringar så förespråkar TQM konkurrerande benchmarking. Det fungerar som ett 

dragplåster att alltid vara den ledande aktören inom sin bransch. De komponenter som skall 

beaktas är:23

 

 Produkter och tjänster som levereras till interna och externa kunder 

 Processer i alla delar av företaget 

 Personalens kompetens, organisationen och kulturen på företaget  

 

3.1.5 Att leverera en kvalitetsprocess 

För att ett företag skall kunna leverera en kvalitetsprocess kan företagsledningen bli tvungen 

att införa vissa förändringar på företaget som underlättar för kvalitetsarbetet. Ett antal faktorer 

som skall beaktas nämns nedan:24

 

1. Försäkra dig som ledare om att personalen arbetar med de aktiviteter som är 

viktigast för att nå framgång inom sin egen arbetsgrupps mål 

2. Förbättra kvaliteten på det som är levererat till de interna kunderna 

3. Eliminera sådant arbete som är bortkastat pga. att folk inte gjorde rätt ifrån 

början 

4. Skapa ett klimat där företaget drar nytta av personalens fulla kompetens och 

nya idéer genom samarbete 

5. Gör de externa kunderna nöjda 

 

 
22 Paul. J (1996) s. 279 f 
23 Bank. J (2000) s. 41 ff 
24 Ibid s. 72 ff 
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3.1.6 Verktygen och teknikerna för TQM 

För att ett TQM system skall kunna införas och ge ett positivt resultat krävs det analyser av 

olika slag för att kunna övervaka processerna inom och utanför företaget. Dessa kontroller 

består ofta av olika statistiska mätningar och kontroller. För att produktionsprocessen skall 

kunna mätas måste alla specialorsaker till störning elimineras så att statistiska verktyg kan 

användas, dessa fokuseras då på ett antal kända orsaker till störningen. Ett av de vanligaste 

verktygen för att mäta en helhetsprocess är flowcharts, de beskriver hela processer från start 

till mål och underlättar arbetet med att upptäcka var i processen som störningar kan uppstå.25

 

3.1.7 Kvalitetsplanering 

Planering är en av de viktigaste funktionerna som ledningen har hand om i ett företag. Det är 

denna som bär företaget framåt och visar i vilken riktning man är på väg. Om planeringen inte 

blir rätt kommer detta att kosta företaget i form av både resurser och tid som konkurrenterna 

har på sig för att skapa konkurrensfördelar. Punkterna nedan är förslag för att motverka detta: 

  

 Utvärdera historisk data och dagens data för att förutspå och planera för framtiden 

 Skapa mål och hur dessa skall uppnås med hjälp av den data som hittades i punkt ett 

 Gör förändringar för att nå målen och sedan mäta förändringarna och dess resultat 

 

Planeringen skall leda till ett antal förbättringar: ledningen kan på ett enklare sätt utarbeta 

strategier internt och externt, förändringsarbete som är förankrat både hos personal och 

externa kunder, skapa information för meningsfulla beslut och att det underlättar samarbetet 

inom företaget. Planering för kvalité är ett stort begrepp och innefattar olika sorters mål man 

har med verksamheten. Dessa kan delas upp i de strategiska 3-10 år, taktiska 1-3 år och 

operationella aktiviteter 0-1 år. Dessa kan sedan delas in i vilken nivå de avser att användas 

samt hur omfattande dessa skall vara. Det som planering skall leda fram till är att öka 

företagets kvalitet och således kunna gynnas av detta i form av ökade intäkter. Konkretiserat 

kommer planeringen att kunna generera; omvärldsanalys, kvalitetsmål, kvalitetsprogram, 

strategiska kvalitetsmål, skapa konkreta kvalitetsplaner, implementering av 

kvalitetsprogrammet, observera och utvärdera prestationen.26  

 

 
25 Bank. J (2000) s. 190 ff 
26 Paul. J (1996) s. 93 ff 
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3.1.8 Kommunikation 

I kvalitetsorienterade organisationer är en fungerande kommunikation en nödvändighet. 

Oftast är det information som utbyts mellan parterna, vilket ställer krav på att den 

kommuniceras i rätt tid, och på rätt sätt, för att den skall ge det värde som det var tänkt. 

Effektiva kommunikationsprocesser kan vara svåra att uppnå om kulturen inte är positiv till 

förändringar. I centraliserade organisationer kännetecknas kommunikationen av att en person 

kontrollerar vad personer får ta del av för information. Ofta så föredras decentraliserade 

organisationer för att underlätta kommunikation i företag som är kvalitetsmedvetna och 

arbetar med alla delar av TQM. Den konfigurationen bidrar ofta till högre flexibilitet och 

högre grad av problemlösning och kan således skapa en effektivare organisation.27

 

3.2 Supply Chain Management  

För att förstå SCM krävs det lite kunskap om hur det historiskt sett ut från den industriella 

revolutionen och framåt. Industriella revolutionen delas in i tre epoker, kraftteknologin, 

mekanisering och sist automatiseringsepoken. Utvecklingen har alltså gått från ångmaskiner 

till elektricitet och vidare till mikrochip-teknologi. Att gå från industrialismens sena 1700-tal 

och dess vagga med Adam Smith och boken The Wealth of Nation där han beskrev den 

funktionella hierarkiska organisationen som grund till det dåtida moderna samhället till det 

mer nutida influenserna av ett flödesriktat tänkande av vertikal karaktär. Under denna tid har 

det passerat argumentation av t.ex. Frederick Taylor, början på 1900-talet, och Scientific 

Management-rörelsen där det lades stor vikt vid att utgå från en tudelad huvudgrund, den 

planerande och den utförande, för att sedan specialisera arbetsmomenten i smådelar. På 1980-

talet skrev Jan Carlsson sin bok ”Riv pyramiderna” där han pläderade för att platta till 

organisationer för att komma närmare kunden. Sedan har det framkommit flertalet varianter 

på att konstruera tankar och filosofier i vertikal riktning som sedermera renderat i SCM.28  

 

Med denna historiska bakgrund så vill vi att läsaren skall kunna återkoppla och förstå varför 

denna teori också är relevant för en traditionsbunden och konservativ industri som 

krigsmateriel som i Sverige har varit kraftigt reglerad men numera är konkurrensutsatt.  

 

 
27 Paul. J (1996) s. 180 ff 
28 Paulsson. U, Nilsson. C-H, Tryggestad. K (2002) Flödesekonomi - Supply Chain Management, s. 17 f 
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Trots att SCM-konceptet är relativt nytt så är de huvudsakliga tankegångarna mycket 

ålderdomliga då fabrikörer har bevarat en medvetenhet för leverantörer och distributörer av 

sina varor sedan industrialismen föddes. Den stora skillnaden i dagens läge är förändrade 

affärsstrategier för att kunna tillgodose snabba efterfrågeförändringar. Detta kräver införande 

av en mer effektiv flödeskedja för att vara konkurrenskraftig på marknaden.29  

 

När det lanseras nya koncept finns det alltid mycket förvirring kring definitioner, dess 

innehåll samt aktuella användningsområden.30 SCM är inget undantag och vi har därför valt 

att presentera tre olika definitioner på detta koncept som var och en betonar olika 

nyckelaktiviteter: 

 
“The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers to 
deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole”. 
 (Jespersen et al 2007 s. 11) 
 
“SCM is a systems approach to managing the entire flow of information, materials, and 
services from raw materials suppliers through factories and warehouses to the end-
customer”. 
 (Leenders. M, Fearon. H, Flynn. A, Johnson. F 2002 Purchasing & Supply Management, The 
McGraw-Hill Companies, s. 10) 
 
“SCM is the integration and management of supply chain organizations and activities 
through cooperative oganizational relationships, effective business processes, and high levels 
of information sharing to create high-performing value systems that provide member 
organizations a sustainable competitive advantage”. (Jespersen et al 2007 s. 11) 
 

Företag består av en mängd olika aktiviteter som hör ihop på ett eller annat sätt, en så kallad 

aktivitetskedja. För att kategorisera dessa i huvudaktiviteter så övergår vi till att använda 

processer: 31  

 

 Det fysiska flödet är det ”man kan ta på”, själva varorna, förpackningarna, 

lastbärare (pallar och containers) och transportmedel (lastbilar, järnväg etc.) 

 Informationsflödet är administrationen av det fysiska flödet och är mycket viktigt  

 Det finansiella flödet är också en förutsättning för att skapa ett effektivt fysiskt 

flöde och är en faktor som säkerställer bokföringen 

 

 
29 Madu C. Madu A. (2003) E-quality in an integrated enterprice, The TQM Magazine, Vol 15, Nr 3, s. 132 
30 Jespersen. D B, Skjott-Larsen. T (2007) Supply Chain Management – in theory and practice, Copenhagen 
Business School Press, s. 11  
31 Mattsson S-A (2002) Logistik i försörjningskedjor, Studentlitteratur, Lund, s 24 f 
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Att relatera till flöden i en kedja har resulterat i processorienterade organisationer för att 

kunna koppla ihop långa integrerade kedjor av funktioner där ”från hage till mage” eller ”från 

ax till limpa” är några talande metaforer. Management-delen i detta är hur denna kedja styrs 

och kontrolleras på bästa sätt. Kedjeförhållandet skall speglas av ett helhetstänkande där man 

kan ta del av kundens konsumtionsmönster och likaså vända på förhållandet för att se vem 

som initierar flödet, enligt metaforen ”från mage till hage”.32  

 

Den stora betydelsen och utmaningen för detta decennium är att lägga stor vikt vid styrning 

och kontroll av flödeskedjan, detta kan ge incitament till att lyckas med en effektivisering av 

flödet som renderar till tillväxt.33 En tillförlitlig kommunikation banar väg för ett effektivt och 

aktuellt informationsutbyte mellan berörda partners och genom att integrera något av de IT-

baserade e-handelsverktygen – streckkoder, elektroniska meddelanden, elektronisk 

dataöverföringsteknik (EDI), global nätverksstyrning eller Internet – skapas goda 

förutsättningar för betydelsefulla produktivitetsförbättringar i hela flödeskedjan.34  

 

3.2.1 Informationsflödet 

Kommunikations- eller informationsflödet är en förutsättning och ett verktyg för att kunna 

bedriva all form av verksamhet och i synnerhet för att lyckas med SCM.35 Tydlighet och 

kvalitet på informationsflöden är en vital del för hur flödeskedjor utvecklas och förbättras. 

Förmedling av information (man till man) är ett potentiellt hinder för tydligheten i 

flödeskedjor då den agerar osymmetriskt och utan verkan samt att den ovillkorligen bidrar till 

ökade kostnader och nästintill aldrig utgör en värdeökande aktivitet. Det senaste årtiondets 

stora genombrott i form av effektivt gensvar till sina kunder samt att använda 

informationsteknologi, för att direkt uppbringa efterfrågad data från försäljning, förändrar 

numera organisationers förmåga att snabbt kunna svara på marknadens efterfrågan. 

Användningen av informationsteknologi för informationsutbyte mellan kunder och 

leverantörer handlar i själva verket om att skapa en virtuell flödeskedja och dessa är snarare 

informationsbaserade än lagerbaserade. Informationsutbyte mellan parter i flödeskedjan kan 

bara förverkligas till fullo genom processintegration. Med processintegration menas 

samarbete mellan kunder och leverantörer, förenande av produktutveckling, gemensamma 

system och informationsutbyte. Denna typ av samarbete inom flödeskedjor har blivit mer 
 

32 Paulsson et al (2002)  s.21 f 
33 Leenders et al (2002) s. 28 f 
34 Jespersen et al (2007) s. 27 
35 Mattsson (2002) s. 309 ff 
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vanligt då företag fokuserar mer och mer på sin kärnkompetens och outsourcar36 andra 

aktiviteter.37

 

Informationsutbyte i ett B2B38 förhållande är i allra högsta grad påverkbar och det föreligger 

stor risk att den uppfattas på olika vis, detta bör grundligt preciseras och struktureras vid 

överenskommelsen för hur informationen som kommuniceras skall tolkas. Graden av 

informationstillförlitlighet kan avgöras av beteenden, attityder och kompetens. Det är därför 

av betydelse att man aktivt arbetar med dessa delar för att säkerställa kvalitet. Här ligger även 

kund- och leverantörskontakter med i resonemangen för att utveckla relationer i riktning av 

partnerskap. Kan man skapa positiva attityder och ömsesidig förståelse för exempelvis 

information om leveranstider och prognoser i ett B2B förhållande så skapas en hög 

tillförlitlighet. Tidsaspekten kan säkerställas genom användandet av avancerade 

informationstekniska lösningar. Här kan skapandet anpassas av användandet utifrån 

förutsättningarna, som ett användande av man-till-system eller system-till-system. Detta för 

att ge tidsaktualitet åt dessa lösningar, de varierar eftersom de påverkar dem i 

utförandegraden. Resonemang kan föras kring hur mycket information som skall ingå i 

utbytet mellan företagen, det har också en påverkan på kvaliteten. Hur väl utformat 

informationssystemet är ger resultat på den kompletta bilden av informationen. 

Informationsutbyte i synnerhet när det gäller supply chain sker i olika slag och omfattning, 

enligt figur 3.1 ges exempel på information gällande det fysiska- och finansiellaflödet.39

 
Figur 3.1 Informationsbytesexempel mellan B2B, Källa: Mattson. S-A (2002) s. 303 

                                                 
36 Outsourcing, se ordlista 
37 Barrat. M (2004) Understanding the meaning of collaboration in the supply chain, Supply Chain Management, 
Vol. 9, Nr. 1, s. 36 f 
38 Business to Business 
39 Mattson (2002) s. 303 
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Syftet med informationsutbyte är att påverka, och därför systemtekniskt kunna skilja mellan 

olika typer av påverkan i en B2B relation. Det kan vara i vilken utsträckning som information 

finns lagrad och hur det påverkas av den andra partens berörda medarbetare eller system. Det 

skiljs på information som byts gällande uppdateringar, frågor eller överföringar. Påverkan 

delas alltså in i kategorier, exempel är när en fråga ställs till motpartens system och där ingen 

av systemen automatiskt uppdateras. Det kan utifrån den information som delgivits från 

motparten manuellt uppdatera sitt system. Frågor är alltså av kommunikationstyp man-till-

man, vid användning av brev, fax eller e-mail, eller man-till-system då är det av mer 

interaktiv art. När påverkan är av uppdateringskaraktär påverkas den andra parten omedelbart 

med informationsutbytet. Det kan sägas att man-till-man system är ineffektiva då den 

information som överförs inte är systembaserad och kräver då en efterbearbetning i form av 

registrering så att man kan föra informationen vidare. Vid stora datamängder är man-till-

system eller snarare system-till-system att föredrar då det effektivt kan vidarebefordras i 

temporära register eller direkt in i det skarpa informationssystemet.40 Kontentan av 

informationssamordning har en mängd positiva effekter såsom minskade ledtider från order 

till leverans, en ökad synbarhet för transaktioner, en förbättrad följd- och spårbarhet, 

reducerade transaktionskostnader och en ökad kundservice. Detta medför en ökning av 

konkurrenskraftiga fördelar för samtliga parter i flödeskedjan.41  

 

3.2.2 Samarbete i flödeskedjor 

Konkurrenskraften hos internationella företag är till stor del beroende av deras förmåga att 

leverera sina produkter i rätt tid, på rätt plats och i rätt skick över hela världen. På grund av 

detta har fokus numera flyttats från konkurrens mellan företag på samma nivå i 

produktionsprocesser till konkurrens mellan hela flödeskedjor, från råmaterial till slutkund.42 

Det är kedjans totala prestationer som bestämmer såväl möjlig leveransservice som 

produktionskostnad samt produktkvalitet, dvs. det kunden är intresserad av. Detta kan 

beskrivas genom den kända symboliken att ”en kedja är inte starkare än dess svagaste 

länk”.43 Ett företags förmåga att skapa förtroendeingivande och långsiktiga affärsrelationer 

med kunder, leverantörer samt andra strategiska partners blir således en avgörande parameter. 

Denna utveckling mot ökad integration och samarbete mellan företag i flödeskedjor resulterar 

 
40 Mattsson (2002) s. 302 ff 
41 Jespersen et al (2007) s. 27 
42 Ibid s. 9  
43 Aronsson. H, Ekdahl. B, Oskarsson. B (2005) Modern logistik – för ökad lönsamhet, Wallin & Dalholm 
Boktryckeri AB, Lund, s. 267  
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i en ökad komplexitet, vad gäller styrning och tekniska lösningar för övervakning. Detta 

kräver en ökad samkörning av resurser och aktiviteter.44  

 

Ur ett flödeskedjesammanhang är samarbete fortfarande relativt nytt då det uppkom i mitten 

av 1990-talet som den mest igenkännande form av planerings-, prognos- och 

kompletteringssamarbete. Den nuvarande trend som karakteriserar samarbetet i flödeskedjor 

är ett skifte från ”armlängds avstånd” till partnerskap. Samarbete mellan företag ger goda 

förutsättningar för fördelar såsom tids- och kostnadsreducering samt en förbättrad kvalitet.45 

Flertalet författare anför samarbete som en ömsesidighet av vinster, belöningar och 

riskfördelning med informationsutbyte som grundande. För att kunna maximera framgångarna 

av ett sådant lyckat samarbete behövs en djupare förståelse av flertalet frågeställningar såsom; 

varför ska vi samarbeta, var och med vem kan vi samarbeta i flödeskedjan, mellan vilka 

aktiviteter kan vi samarbeta, och slutligen, vilka beståndsdelar har samarbete.46  

 

Organisationer har under ett flertal år strävat mot att förbättra effektiviteten av interna 

aktiviteter inom flödeskedjan som t.ex. inköp, tillverkning och logistik. Medan organisationer 

varit framgångsrika med dessa typer av effektivitetsförbättringar kan resultatet, sett ur ett 

omfattande flödeskedjeperspektiv, endast tolkas som en omfördelning av kostnader och 

inventarier både upp- och nedströms i flödeskedjan. På grund av denna funktionella fokus på 

sådana aktiviteter kopplas efterfrågan bort i form av lager både inom och mellan 

organisationer och deras partners. Om detta kombineras med avskilda prognoser och 

planering, företag för företag, möter organisationer stora svårigheter med sitt 

förbättringsarbete. Medan detta sker har andra organisationer skapat konkurrenskraftiga 

flödeskedjor, där de lyckats integrera utbud och efterfrågan, levererat betydelsefulla 

förbättringar och tjänat ännu mer på ett närmare samarbete där de själva utvecklar fler 

möjligheter för ytterligare förbättringar.47  

 

Det finns olika typer av möjliga samarbetsformer i en flödeskedja där de två 

huvudkategorierna är vertikal; som innebär samarbete med kunder, internt mellan funktioner 

och med leverantörer, och horisontell; som innebär samarbete med konkurrenter, internt och 

med icke-konkurrenter med aktiviteter som t.ex. delad tillverkningskapacitet eller 
 

44 Jespersen et al (2007) s. 9  
45 Albino. V, Carbonara. N, Giannoccaro. I (2007) Supply chain cooperation in industrial districts: A simulation 
analysis, European Journal of Operational Research 177, s. 261 
46 Barrat (2004) s. 30 
47 Ibid s. 31 
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benchmarking.48 Då den horisontella kategorin redan förklarats i TQM-avsnittet kommer den 

ej att behandlas i detta avsnitt.  

 

Det interna samarbetet är nog den mest kritiska problematiken och många organisationer har 

funderat på och även fullföljt externt samarbete men ofta utan framgång på grund av sina vaga 

resurser på internt samarbete. Först efter att ha åstadkommit ett väl fungerande samarbete 

internt kan man gå vidare externt. Internt samarbete måste förenas med externt samarbete, i 

termer av att skapa nära samarbeten där man integrerar processer och delar information med 

sina kunder och leverantörer. Det externa samarbetet skapar flertalet potentiella möjligheter 

för vertikalt samarbete både uppströms och nedströms i flödeskedjan som inkluderar kund- 

och leverantörsrelationer, efterfråge-, kompletterings-, leverantörs- och produktionsplanering, 

prognoser och delad distribution.49  

 

Samarbete inte bara ett sätt att skapa ett nära informationsutbyte på operationell nivå utan 

måste även implementeras på en taktisk- och strategisk nivå genom flödeskedjan. Om detta 

utelämnas kommer integrationsfördelarna att begränsas. Att inte kunna samarbeta med alla är 

inte detsamma som att misslyckas, utan organisationer måste förstå att källan till fördelaktigt 

samarbete handlar om att fokusera sin uppmärksamhet på ett fåtal, nära, samarbeten. Denna 

segregering är av stor vikt och är förmodligen stommen för ett framgångsrikt samarbete.50            

 

 
48 Barrat (2004) s. 32 
49 Ibid  s. 32 f 
50 Ibid s. 33 
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Figur3.2 Ramen för vertikalt samarbete, Källa: Barrat M. (2004) s. 34 

 

3.3 Supply Chain Risk Management 
 
Historiskt sett har säkerhet och sårbarhet i flödeskedjor försummats ända fram till 

terroristattacken mot World Trade Center, den 11 september 2001. Denna ökande sårbarhet är 

ett resultat av den starka framdrivning för effektivitet som i sin tur ökar sårbarheten av 

uppehåll och störningar i flödeskedjor. För att reducera sårbarhet måste företag först och 

främst identifiera sina egna interna risker men också de risker som kan härledas till 

samarbeten med andra företag.51 I försvarsindustrin är Lean-konceptet52 vanligt 

förekommande för att reducera ledtider och spill men det är också möjligt att detta ökar 

bräckligheten vid störningar. Ett annat exempel är att lagerreduceringar sänker kostnader men 

kan också öka omfattningen av störningar i flödeskedjan. Grundorsaken till ett problem kan 

uppkomma var som helst i flödeskedjan, och kan till synes verka simpelt, men effekterna 

sprider sig snabbt genom den utsträckta företagsverksamheten.53
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51 Ekwall. D (2007) Antagonistic gateways in the transport network in a supply chain perspective,  
Report/Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology, Report 67, s. 11 
52 Lean Production, se ordlista 
53 VanderBok. R, Sauter. J, Bryan. C, Horan. J (2007) Manage your Supply Chain Risk, Manufacturing 
Engineering, Vol. 138, Nr. 3, s. 154 
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Ett typiskt gensvar på osäkerhet och sårbarhet är att förbättra flexibiliteten i flödeskedjan då 

detta skapar goda förutsättningar för att klara av förändringar på såväl interna som externa 

faktorer som påverkar utförandet. Risktagande uppfattas generellt som en ofrånkomlig aspekt 

i flödeskedjor men att ta risker är inte samma sak som att kontrollera och styra risker till en 

acceptabel nivå.54 “Is the expected reward (profit) larger than the expected risk (cost)?” 

(Ekwall 2007 s. 11) 
 

 

 
 

Environmental Risk 

Supplier        Focus Customer 

Supply Risk Process Risk 

Control Risk 

Demand Risk 

Figur 3.3 Sources of supply chain risks, Källa: Ekwall. D (2007) s.12 

3.4 Val av teori 
Total Quality Management 

Denna teori har vi valt då den är förenlig med företaget eftersom de målmedvetet arbetar med 

detta kvalitetskoncept.  

 

Supply Chain Management 

Då syftet med studie är en ledtidsanalys som innehåller processer och flöden anser vi att en 

teori som behandlar flöden underlättar för att förstå verkligheten. SCM-teorin är enligt ett 

antal författare ett komplement till TQM och denna skapar ett flödesperspektiv till 

kvalitetsperspektivet. 

 

Supply Chain Risk Management 

I alla marknader finns det risker att beakta för dess aktörer och intressenter. När företag och 

organisationer effektiviserar sina verksamheter ökar även riskerna generellt. Flöden blir mer 

sårbara och bör bemötas med riskhantering för att balansera risker mot kostnader. 
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54 Ekwall (2007) s. 11 f  
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4. Empiri 
Det empiriska kapitlet är en redogörelse för den datainsamling som samlats in. 

Empiriavsnittet bygger på primärdata som inhämtats från intervjuer, samt sekundärdata. De 

data som är sekundärdata är notad medan primärdata är sammanställd från de intervjuer vi 

genomfört.     

 

4.1 Fallföretagsintroduktion  

Ett mycket trevligt och föredömligt mottagande fick vi som författare till denna studie när vi 

kom till vårt valda fallföretag PT. Ett professionellt intryck och medvetenhet till att integrera 

”oförstörda” studenter från Örebro Universitet in i en vältrimmad organisation som arbetar 

efter en modern verksamhetsfilosofi. I receptionen får vi en instruktion i 

instämplingsförfarandet med alla säkerhetsföreskrifter. Hos portvakten på Bofors 

industriområde får vi hämta ut identitetsbrickor för att säkerställa syftet med vårt ärende på 

området. Sedan följer en företagsformell sittning med vår företagshandledare där vi går 

igenom upptakten och det fortlöpande arbetet med diverse teoretiska och praktiska spörsmål 

och data. En givande rundvandring i fabriken där vi betraktar kort- och 

långserietillverkningen. Sedan blev vi introducerade till vårt temporära rum som är beläget i 

ledningskorridoren på PT, dator och skrivutrustning rekvireras. Efter att vi gjort oss 

hemmastadda i vårt rum följer en lunch på den lokala personalrestaurangen. Mätta och nöjda 

börjar resan med denna empiriska studie med att under en ostrukturerad form nysta i PTs 

produkter, kunder, leverantörer, organisation, kultur, säkerhet och affärssystem etc. 

 

4.1.1 Koncernbeskrivning PartnerTech 

PT koncernen utvecklar och tillverkar komponenter, produkter och kompletta system inom 

kontraktsindustrin och affärssegmenten Industry/Telecom, Terminals/Machine Solutions, 

Medical Equipment i Europa, USA och Kina. PT har en lång erfarenhet av 

kontraktstillverkning inom mekatronik (elektronik och mekanik) där de tillsammans med 

kunden utvecklar, industrialiserar, tillverkar samt logistiskt hanterar det kunden efterfrågar. 

Antalet anställda medarbetare är 1 747 (1369) stycken och nettoomsätter 3 057,2 MSEK 
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(2 013,9), den vinst som genererades efter finansiella poster blev 122,6 MSEK (53,1) ”Ett år 

präglat av stor tillväxt och internationell expansion”.55  

 

PT arbetar på lokala marknader med ett globalt perspektiv och har företagsanläggningarna 

belägna enligt figur 4.1 Moderbolaget har sitt säte i Malmö och är noterade på 

Stockholmsbörsens O-lista.  
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     Figur x.x PartnerTechs företagsanläggningar, Källa PartnerTechs Intranät 
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Figur 4.1Anläggningsförteckning, Källa: PT Dokumentarkiv 

 

Majoritetsägare är Skanditek Industriförvaltning, men i övrigt är det en klar differentiering av 

flertalet mindre aktieägare. Det ger ett publikt intresse för företaget men på samma sätt ett 

koncentrerat majoritetsägande styrande av Skanditek. 

 

4.1.2 Historieexposé  

Historiskt sett har PT koncernen en händelserik krönika, nedan följer ett citerat stycke från 

företagsinformationen på företagets hemsida med kronologisk årtalsexposé:56  

 
1889  AB Åtvidabergs Förenade Industrier började detta år tillverka möbler och

kontorsutrustning i Åtvidaberg. 
 

1924  Tillverkningen av mekaniska räknare påbörjades. Produkten blev en stor
exportframgång för Sverige under varumärket Facit. 
 

                                                 
55 PartnerTech Årsredovisning 2006  
56 www.partnertech.se (2007-03-01) 
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1956  Företaget deltog i konstruktionen av den första svenska datorn. Den fick stor  
uppmärksamhet, bl.a. för sitt s.k. karusellminne. Tiden för att komma åt 
magnetband förkortades avsevärt tack vare att bandet delades upp i 64 sinnrikt 
placerade spolar. 

1967  Tillverkningen av elektromekaniska räknemaskiner växte och den nuvarande  
produktionsanläggningen i Åtvidaberg byggdes.  

 
1976 Företaget inledde ett samarbete med IBM inom uppdragstillverkning.  
 
1989 Verksamheten inriktades helt mot extern uppdragstillverkning. Företaget 

utmärkte sig genom helhetsuppdrag, dvs. för kompetensen att kombinera 
utveckling och tillverkning. 
 

1993 Verksamheten bytte namn till PartnerTech. Kombinationen av mekanik och  
elektronik var och är en stark nisch. Företaget genomförde sitt första 
helhetsuppdrag inom medicinsk teknik. Ett samarbete som fortsatt pågår. 
 

1997 PartnerTech introducerades på Stockholmsbörsens O-lista. 
 
1999 Förvärv av elektronikföretaget HP Tronic AB i Ljungby och 

mekaniktillverkarna Bergslagens Mekaniska AB och Artur Johansson Teknik 
AB i Karlskoga. 
 

2000 PartnerTech etablerade detta år verksamheter i USA och Kina. Man förvärvar  
också Temo Finmekaniska AB i Stockholm. 

 
2001 Genom förvärv av EQ Elektroniq AB, Stockholm och Baltic Microwave Sp.z 

o.o etablerade PartnerTech verksamhet på två orter i Polen. Företaget skapade 
på så sätt en bro för uppdragstillverkning i Centraleuropa. 
 

2002 PartnerTech förvärvade Vellinge Electronics AB och stärkte ytterligare sin 
position som Sveriges ledande kontraktstillverkare. Företaget skärpte också sin 
profil som leverantör av helhetslösningar genom ett ökat fokus på inköp/logistik 
och eftermarknad. 

 
2003 I början av 2003 övertog PartnerTech genom ett outsourcingavtal Saab Bofors 

Dynamics maskinbearbetningscentrum i Karlskoga. PartnerTechs befintliga 
verksamheter inom maskinbearbetning har integrerats med Karlskogaenheten. 
På så sätt har en av Sveriges största och mest avancerade verksamheter inom 
detta område skapats. 

 

Vi har valt att vidareutveckla åren efter 2003 i efterföljande empiri. 

4.1.3 PartnerTech Karlskoga  

PT har en totalkapacitet på 300 000 maskintimmar fördelat på ett 100-tal maskiner och är en 

av Sveriges största (12 000 m²) och mest moderna mekaniska verkstad där kärnverksamheten 

är skärande bearbetning och montage. PT tillverkar och levererar på uppdrag av kunden, 

främst inom försvars-, telekom- och verkstadsindustri samt mekaniska system och 
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komponenter. Hos PT i Karlskoga arbetar 230 stycken medarbetare och nettoomsättningen år 

2006 var 275 MSEK.57 Den organisationsstruktur som råder finns i figur 4.2 nedan.  

 

 
Figur 4.2 Organisationsstruktur PartnerTech Karlskoga, Källa: PT dokumentarkiv 

 

Den senaste tiden har ett internt arbete kring kapitalbildning upptagit mycket tid och 

engagemang. Det sker påpekanden från PTs styrelse att de vill få ned PIA-värden58, för att få 

ökad avkastning på operativt kapital. Det har bland annat diskuterats i termer av att minska 

batch-storlekarna för att öka genomströmningen, men detta motsägs då interna beräkningar 

visar ökade ställkostnader. Idag är inte marginalerna på rätt nivå när det gäller PTs största 

kund, därför är arbetet med att öka lönsamheten en högprioriterad fråga. 

 

PT använder sig av affärssystemet Monitor där de använder alla moduler utom e-handel och 

internredovisning.  

  

                                                 
57 www.partnertech.se (2007-03-01) 
58 Produkter i arbete 
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4.1.4 Produktionsfilosofin 

Hela PT koncernen har en explicit produktionsfilosofi formad utifrån TPS59. Fabriksenheten i 

Karlskoga kan visa upp en nära stringens för att bedriva produktion utifrån TPS 

huvudpunkter. Det upplevs omgående när vi besöker fabriken att denna filosofi har 

genomsyrat enhetens organisation och fabrikslayout. Ett betecknande exempel är de 15 

Teamroom som finns på olika platser i fabriken, den största är placerad centralt och innefattar 

en stor tablå av nyckeltal och operativ information som skall kanaliseras ut i alla led. En 

projektor matar ut företagets målsättning, värdegrunder, företagsinformation etc., denna 

information sprids även genom ett flertal monitorer som är uppsatta runt om i produktionen.  

 

4.1.5 Kvalitetskoncept 

Det grundläggande kvalitetskonceptet för PT är TQM, det genomsyrar allt arbete på verkstad 

och kontor. Enheten i Karlskoga ligger i bräschen inom koncernen för att utforma en egen 

definition av TQM, se figur 4.3.  Nedan kommer vi från grunden att beskriva delarna i PTs 

kvalitetshus.  

 

 
59 Toyota production system, se ordlista  
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Figur 4.3 PTs kvalitetshus, Källa: PT dokumentarkiv 

 

PTs kvalitetshus grundar sig i företagets värderingar, en form av värdegrund för hur man 

som medarbetare skall agera i företaget:60  

 Ess föder ess 

Vi utvecklas tillsammans med framgångsrika och krävande kunder 

 Man kan lita på oss 

Vi tummar aldrig på kvaliteten 

 Vi är ett lag 

Vi ställer upp för varandra 

 Rakt på sak 

Jag säger som det är 

 Jag tar det 

Jag tar ansvar för det jag har åtagit mig 

 Vi är kostnadskloka 

Vi lägger krut i början för att helheten skall bli rätt 

32 

                                                 
60 PartnerTechs Intranät (2007-04-17) 
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Utöver värderingarna finns flertalet Teamroom som ger en bas för avdelningarna där 

medarbetare och produktionsledare har gruppmöte varje morgon. På dessa möten sker 

uppföljningar av den senaste periodens kvalitetsutfall, produktivitet, orsaker/aktiviteter, 

ständiga förbättringar, FoU, gröna korset61, dagens problem/möjligheter (närvaro 

prioriteringar etc.) och planering. Här redovisas alltid de ”röda siffrorna” med en kopplad 

aktivitet. Det sker även veckomöten för hela produktionsavdelningen och månadsmöten för 

ledningen. På veckomöten behandlas följande; kundreklamationer, intern kvalitet, effektivitet, 

produktiva timmar/närvarotid, släp, gröna korset och allmänt. Vidare bryts dessa ner under 

inköp och då behandlas; leverantörskvalitet, leveranssäkerhet (Lego och köp) och stillestånd i 

produktionen. Vid månadsmöten behandlas övergripande mål som innefattar rörelseresultat, 

lageromsättningshastighet samt nya order. Vidare diskuteras säkerhet och miljö, kunder, 

produktivitet, förbättringar och medarbetarperspektiv.62  

 

PT använder sig av 5S63, ett ”ordning och reda”-koncept som skall genomsyra hela 

organisationen, såväl i produktionen som på kontor.  

 

Om inte önskad kapacitet uppnåtts från en maskin finns möjligheten att använda en analys i 

form av effektivitetsmåttet OEE64 för att utreda orsaken.  

 

Ständiga förbättringar, STF, eller Kaizen sker i form av protokoll som alla får skriva i och de 

uppföljs och revideras, här kan PT redovisa ett utfall på, i genomsnitt, 10 förbättringsförslag 

per anställd under den senaste perioden.  

 

Operatörsunderhåll, OP-UH, sker både dagligen och veckovis på det 100-talet maskiner som 

finns på PT. 

 

När PT introducerar nya kunder i kvalitetsprocessen sker en kontraktsgenomgång där 

nyckelprocesser, för att fånga upp kundens krav och önskemål på produkten, behandlas. Den 

officiella processbeskrivningen följs upp med ett flödesschema för att sedan upprätta 

checklistor med grindar för att säkerställa kvaliteten. Detta genomförs alltid innan PT kan 

offerera tillverkningen av en produkt. När PT lämnat offert och fått den godkänd för uppdrag 

 
61 Gröna korset, se ordlista 
62 PartnerTechs Intranät (2007-04-17) 
63 5S, se ordlista 
64 Overall Equipment Efficiency, se ordlista 
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så blir nästa steg en SQAP65-process där ytterligare en omfattande checklista följs för att 

kvalitetssäkra produktionen. Checklistan innehåller punkterna nedan:  

 

 Producerbarhetsgranskning 

 FMEA66 

 Försöksplanering 

 SPS67 och kontrollplan 

 Förberedelser av fulltaktsprov 

 Kvalitetsplan underleverantör 

 Mätosäkerhet Gauge R&R 

 Kapabilitetsstudier 

 Utfallsprov 

 Fulltaktsprov    

 

Produktionssteget hos PT sker enligt den statistiska förbättringsmetoden Six Sigma68, där det 

idag endast finns ett par medarbetare på yellow-belt nivå men det finns planer på att skicka 

några medarbetare på green-belt kurs. På längre sikt finns även ett mål på att ha en black-belt-

utbildad medarbetare hos PT Karlskoga (i dagsläget finns en utbildad inom koncernen). Belt-

graderingen visar graden av kunskapscertifiering inom Six Sigma. Det finns olika färger vilka 

representerar olika nivåer och den svarta nivån är den högsta. 

 

Övergripande för kvalitetsprocess är en visualisering och målstyrning för att på ett enkelt 

sätt överblicka arbetet i produktionen och andra delar i verksamheten. PT har också en 

koncernövergripande kvalitetsstandard enligt ISO certifiering 9001:2000, 14001:2004 och 

13485:2003. Det finns också kundspecifika krav som QSR69 och QAT70. 

 

Ledningens engagemang är en viktig del som PT åskådliggör genom att lägga den samlad 

över hela kvalitetshuset strax under taket. Taket speglar företaget och organisationen PT som 

det övergripande. 

 
65 Supplier Quality Assurance Plan
66 Failure Modes and Effects Analysis, se ordlista 
67 Statistisk processtyrning, se ordlista 
68 Six Sigma, se ordlista 
69 Quality System Regulation
70 Quality Assurance Test



- En studie i ledtidsanalys av ett TQM-företag utifrån ett SCM perspektiv. 
- Empiri - 

 

4.1.6 Kundorderflöde 

Vi upprättade ett kundorderflöde för att på ett enkelt och överskådligt sätt skapa oss en bild 

för hur orderprocessen ter sig i stora drag. En mycket förenklad figur 4.4 samt stödjande 

förklaring följer nedan. De visar i huvudsak de flöden vi i studien fokuserat på, från 

ordergivning till kund och leverans av färdig produkt.    

 

 
Figur4.4 Kundorderflöde, Källa: Egen 

 
När kunden beställer en produkt tar kundordermottagningen på PT emot beställningen som 

sedan matas in i företagets MPS71. Orderbekräftelse returneras till kunden och inköpsorder 

skapas utifrån lagd beställning och behovet av material. PT arbetar utifrån kundorderstyrning 

och därför finns det inte något lager av råmaterial att bearbeta ifrån. När behovsprövning är 

genomförd så beställs aktuell kvantitet och råmaterial från respektive leverantör. Efter att det 

beställda råmaterialet anlänt till PT så kvalitetskontrolleras materialet mot bifogat certifikat 

som beskriver materialet. Detta certifikat kan i vissa fall fördröjas upp till en vecka och då 

uppkommer en fördröjning av kvalitetskontrollen. När denna kontroll är godkänd så kan PT 

starta produktionen.  

 

4.1.7 Produkten och dess artiklar 

SAAB Bofors Dynamics (SBD) tillverkar ett pansarpenetrerande vapen vid namn AT4CS och 

har som specialisering att kunna avfyras i trånga utrymmen. Detta vapen är unikt i sitt slag 

med sina speciella egenskaper som gör att det kan användas i tätbebyggelse.72 Ammunitionen 

                                                 
71 Material Planerings System 
72 www.saabgroup.com (2007-03-05) 
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till detta vapen tillverkas av PT, och vi kommer hädan efter i denna studie att syfta till 

ammunitionen som AT4CS.  

 

Produkten AT4CS innehåller sammanlagt 26 stycken olika artiklar. Produktstrukturen (se 

figur 4.5) är relativt låg, det är tre artiklar som har understruktur och klassas därmed som 

sammansatt artikel. Tre artiklar köps färdiga från underleverantör. PT använder sig av nio 

legotillverkare. Det som styr hela produktionsprocessen är strukturartikel 1 som innefattar 

artikel 2 och 3, till detta kompliceras en kvalitetskontroll som sker innan montering av 

struktur 1. Denna kvalitetskontroll görs av artikel 2, och dessutom artikel 5 och 6 hos 

legoleverantör som i detta fall också är en funktion hos slutkunden, SBD.     

 

Produktspecifikationsbild 

Vi presenterar nedan vår tidsstudie som har legat till grund för denna uppsats. Den utgör en 

talande och beskrivande sammanställning av hur produkten är sammansatt, utifrån denna 

tidsstudie kan vi föra argumentationen vidare i den fortsatta studien. Upplägget på tidsstudien 

är baserad på antalet arbetsdagar och den totala ledtiden för produkt AT4CS samt 

tidsåtgången för de olika aktiviteterna som ingår i produktionsprocessen.  
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Figur 4.5 Tidsstudie,  Källa: Egen 

Intern produktion; ledtiden som är avsatt för den 

interna beredningen i PTs produktionsanläggning. Den 

interna produktionen är en komplex del då AT4CS 

utgörs av 26 artiklar och framförallt produktens tre 

strukturer. Struktur 1 anses som styrande för hela 

produktionsprocessen då den har längst ledtid av 

samtliga artiklar.  I och med att det är så lång 

anskaffningstid av material så ställer det oerhörda krav 

på att den interna produktionen skall fungera så 

optimerat som möjligt. Det blir lite av  

Säkerhetstid; är något som PT har inräknat i sin ledtid 

mot SBD. Detta krävs enligt PT på grund av långa och 

osäkra leveranstider för råmaterial och handläggningen 

av kvalitetscertifikat. Dessa säkerhetstider ger också 

utrymme för extra ställtider vid kapacitetsförflyttningar 

och synkronisering av leverans till SBD.   

 

 

anskaffa råmaterial samt i vissa fall ämnesberedning. 

Materialanskaffning är en betydande del av den totala 

ledtiden för produkt AT4CS. Detta beror på en mängd 

faktorer såsom högkonjunktur där efterfrågan är större 

än utbudet, begränsat utbud av leverantörer som kan 

efterleva produktens materialkrav samt 

beställningsvolym där PT på grund av relativt låga 

beställningsvolymer kan hamna en bit ner på kölistorna.   

Fältförklaring   
 Materialanskaffningstid 

 Säkerhetstid    

 Intern produktionstid   

 Legotillverkningstid Externt 

 Köpartikeltid Externt   

Varje ruta (d) motsvarar  
en arbetsdag  
 
Materialanskaffningstid; den ledtid det tar att  
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en ”ketchupeffekt”, som ställer höga krav på PTs organisation och resurser. Detta 

flexibilitetskrav kan PT lösa genom att de har flera maskinuppsättningar av samma typ.  

 

Legoleverantörer; verksamma på samma kontraktsmarknad som PT måste de således först 

och främst ta hänsyn till sin egen verksamhet. Detta kan förklaras genom att 

legoleverantörerna arbetar med att sätta kunden i fokus och försöker således tillmötesgå PTs 

önskemål till möjlig grad men dessa ledtider är svåra för PT att påverka.  

 

Köpartikel externt; ledtid för att anskaffa de artiklar som köps färdigställda. 

 

Strukturartiklar; strukturartikel 1 innefattar artikel 2 och 3, strukturartikel 2 innefattar 

artikel 15 och 16, strukturartikel 3 innefattar artikel 22, 23, 24 och 25. 

 

4.1.8 Produktionsprocess 

PT har en totalkapacitet på 300 000 maskintimmar fördelat på cirka 100 maskiner. De 

förfogar över en modern mekanisk verkstad samlat i 12 000 m² luftiga och anpassade lokaler. 

Kärnverksamheten hos PT är skärande bearbetning och montage, och det finns kvalificerad 

kompetens och resurser för bland annat:73  

 Fräsning 

 Svarvning 

 Höghastighetsbearbetning 

 Montage av avancerade mekanikmoduler 

 Montage av hydraulik i renrumsmiljö 

 Pressning 

 Trycksvarvning, trumling, gradning, tvättning, slipning   

För att få en bedömning av den interna produktionsprocessen och dess sårbarhet, en så kallad 

riskanalys, så genomförde vi en total genomgång av de maskiner som används för att 

producera de 26 artiklarna som ingår i produkten AT4CS. De riskfaktorer som påverkar 

produktionsprocessen kan vara brist på kapacitet, utrangerade maskiner, ineffektiva maskiner, 

långa ställtider, resurs- och kompetensbrist av maskinpersonal. PT har dock utmärkta 

möjligheter i form av kompetent personal, moderna fleroperationsmaskiner och flera 

 
73 www.partnertech.se (2007-03-01) 



- En studie i ledtidsanalys av ett TQM-företag utifrån ett SCM perspektiv. 
- Empiri - 

 

39 

uppsättningar av samma maskintyper. Kommentarer och noteringar till denna riskanalys för 

produktionsprocess av AT4CS följer nedan: 

 

Hög risk, 1352 Elektronstrålesvets (Enskift)  

Riskzon/trång sektor 
Anm. 1)  Äldre maskin som är ineffektiv och ett betydande riskmoment för hela 

produkten AT4CS. 
Anm. 2)  Haveri av denna maskin skulle få förödande konsekvenser då utbildad 

servicetekniker/reparatör samt reservdelar är en begränsning. 
Anm. 3) Kompetenskrävande maskin som erfordrar kunnig personal, och då endast två 

stycken i personalstyrkan har denna kompetens är detta en risk i sig. 
 
Hög risk, 1351 Pressverktyg (Tvåskift) 

Riskzon/trång sektor 
Anm. 1)  Pressverktyget måste omslipas frekvent vilket medför försening och påverkar 

ledtiden för hela produkten AT4CS. 
 
Medel risk, 1174 Gradning (Tvåskift) 

Riskzon/trång sektor 
Anm. 1) En process med hög komplexitet av bearbetningen som medför noggrannhet, en 

process som kräver lågt bearbetningstempo och kompetenta medarbetare.  
 

I ett antal intervjuer med medarbetare så får vi vetskapen om att PT söker målmedvetet hos 

konkurrenter och företag i angränsande branscher efter alternativa lösningar att driva optimala 

tillverkningsmetoder, det kan gälla ekonomiska som miljömässiga. Det skall leda till en stärkt 

effektivitet och en strategisk fördel i kommande uppdragsförhandlingar med nya och gamla 

kunder. 

 

4.1.9 Kundordermottagning och planering 

Kundordermottagning och produktionsplaneringen hos PT har blivit ett återkommande 

samtalsämne vid ett flertal tillfällen med medarbetarna. Det är en funktion på PT som är 

väldigt central när det i synnerhet gäller produkten AT4CS och i allmänhet med SBD. Denna 

funktion utgörs av endast en person, denna blir då en nyckelperson som besitter ovärderlig 

information och kunskap. 

 

SBD levererar en prognosplan, en så kallad samplan, till PT. Samplanen är framtagen efter de 

givna ledtider respektive produkt har hos PT, denna uppdateras varje kvartal och den ligger 

till underlag för en så kallad A-order (skarp order). De olika staplarna i samplanen är färgade 
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med röd (prognos), grön (order) och blå (bemyndigande), detta skall ge en indikation på hur 

pass långt man har kommit i förhandlingen med slutkund. De förändringar som sker i 

samplanen delges inte PT mellan uppdateringar utan sker endast var tredje månad. Dessa 

kvartalsmöten karaktäriseras av uppföljningar då de oftast behandlar det som redan har hänt. 

Det sker veckomöten också, de är av mer operativ karaktär där dagsläget stäms av och 

information delges om förseningar, strul eller dylikt, alltså mer av att lösa akuta problem och 

få bemyndiganden på innerliggande orders. Det bör tilläggas att det i ett totalperspektiv av 

alla produkter som produceras för SBD blir det en daglig kontakt av operativ karaktär, främst 

per telefon och e-mail.   

 

Om förfarandet och omständigheterna är de rätta är den maximala ledtiden för AT4CS ca 12 

månader, men den kan också förlängas med tre månader om samplanens uppdatering infaller 

fel då den uppdateras en gång i kvartalet. Upptäcks alltså en förändring i samplanen mellan 

uppdateringarna så kan det som max förlänga förfarandet med tre månader, total ledtid 15 

månader. Det händer ibland att SBD beställer AT4CS och vill ha en kortare ledtid än den som 

PT har informerat SBD om. När detta sker planerar PT om sin produktion för att tillmötesgå 

SBD, detta gäller även när råmaterial och legoleverantörer skickar sina leveranser i fel tid. 

När detta inträffar så löser PT detta internt och får således ta hand om de merkostnader som 

detta medför. Flera källor på PT uttrycker att SBDs organisation upplevs som toppstyrd och är 

en aning byråkratisk. Bemyndiganden på orders kan dröja upptill en månad efter att PT fått en 

A-order givning.  

 

Många medarbetare på PT har arbetat på SBD innan PT köpte denna tillverkande enhet och 

kan därför företagskulturen och de rutiner som SBD har, detta medför att förhållandet mellan 

PT och SBD enligt medarbetarna på PT är lite ostrukturerat. Eftersom kontakterna blir i stort 

sätt dagliga mellan PT och SBD kan det hända att medarbetare på PT får ”hålla reda på” 

SBDs beställningar och vara aktiv för att påskynda beställningsförfarandet. SBD beställer 

ibland kanske några av de artiklarna som ingår i produkten AT4CS trots att alla artiklar till 

AT4CS skall beställas för att PT skall kunna leverera en hel AT4CS, förklaringen till detta är 

att SBD har olika inköpare på de olika artiklarna och inte en per produkt. Det finns tillfällen 

då PT får så kallad off-the-record information av andra avdelningar på SBD, legotillverkare 

eller underleverantörer att de har indikationer på order eller att de väntar på bemyndigande av 

redan lagda orders.  
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4.2 Kunder 

Kundstrukturen är osymmetriskt fördelad hos PT då en av deras kunder motsvarar ca 60 % av 

omsättningen och resterande andel är uppdelad på ca 100 kunder bl.a. Öhlins och Ericsson. 

Detta beroende eller risktagande av en födkrok är givetvis känd och PT arbetar målmedvetet 

med att knyta nya uppdragsgivare till sig, allt för att fördela omsättningen på fler kunder, 

delmålet är 50/50 av civilmarknad och försvarsindustri.  

 

En av PTs företagsvärderingar är att inte tumma på kvalitet, detta medför att PT anstränger sig 

till det yttersta för att leverera på utsatt tid då det är viktigt och en kvalitetsaspekt för kunden. 

I samtal med medarbetare framkommer det att PT saknar en formell företagsdeklaration med 

hänseende att agera som en kontraktstillverkare.  

 

4.2.1 SAAB Bofors Dynamics 

PTs enskilt största kund är SAAB Bofors Dynamics (SBD) som är verksamma på samma 

industriområde som PT. SBD har gått från att vara en totalleverantör till det svenska försvaret, 

FMV, till en World-Wide marknad inom försvarsindustrin. Med detta som utgångspunkt kan 

det tillföras många faktorer som spelar in på denna marknad, det kan vara statsangelägenheter, 

försvarsallianser, politiska, kulturella och etiska frågor. Denna kund står för 60 % av den 

totala omsättningen på 275 MSEK hos PT. 

 

På den gamla Boforstiden var fabriksområdet blomstrande och hade 9000 anställda och 

förfogade över ett stort antal affärsområden. När Bofors sålde av de olika affärsområdena mot 

slutet av sin storhetstid hamnade fältverkstaden, som den på den tiden kallades, hos SBD. De 

har i sin tur sålt av olika affärsområden, och år 2003 köpte PT fältverkstaden av SBD. Enligt 

intervjuer så är SBD ett företag där det tidigare fanns interna konflikter mellan olika 

affärsområden om vilken som var mest framgångsrik. Detta ligger till grund för fortsatta 

konflikter då SBD idag har omstrukturerats och sedermera sålt av en del av sina 

affärsområden. Före detta anställda på SBD har alltså följt med i omstruktureringen och då 

hamnat på olika positioner, så också på PT och andra företag. Detta medför att gamla 

arbetskamrater numera arbetar på olika företag och kan komma i intressekonflikt med gamla 

arbetskamrater och sina nya arbetsgivare. 
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PT står inför ett avtalsförfarande under 2007 års utgång, där PT skall omförhandla ett femårigt 

kontraktsavtal. Parterna håller redan nu på att forma och strukturera framtiden för ett nytt 

avtal. Det befintliga kontraktet mellan parterna SBD och PT säger att vinstmarginalen skall 

vara en viss procentsats, men i dagsläget når PT inte upp till den andelen. Ledningen på PT 

har fått lagt stor energi på att förklara den komplexa bilden av kundförhållandet med SBD och 

marginalproblematiken, både för SBDs ledning och för PT koncernen. En betydande faktor är 

att SBD inte alltid har möjlighet att lägga order med hänsyn till meddelade ledtider. Orsaker 

till det kan variera av olika skäl men medarbetare upplever att det är en ostrukturerad 

beställningsprocess från SBDs sida. SBD har en inköpsfunktion som är uppdelad efter artiklar 

istället för på produktnivå, i praktiken resulterar detta i att flera olika inköpsansvariga 

beställer olika artiklar till AT4CS. Berörda medarbetare på PT upplever det som 

problematiskt att ha kontakt med flera personer rörande samma produkt/order.  

 

De interna striderna hos SBD speglas också här, förhållandet med inköpschefen och PT är lite 

spänt, enligt ledningen upplevs det som att inköpschefen misstror PTs prissättning. Alltså det 

finns spänningar inom olika delar av SBD i förhållandet mellan PT och SBD, på VD nivå är 

den bra medan det är frostigt på linjenivå. Utsikterna för ett förlängt kontrakt med SBD ses 

ändå med tillförlit då löpande argument från SBD att förlägga produktionen hos någon 

konkurrent har bemötts med starka motargument från PT, dessa har SBD accepterat. Inför det 

stundande avtalstecknandet har ledningen redan studerat och resonerat kring den 

ostrukturerade ordergivningen från SBD och varför det ibland blir sena beställningar.  

 

PT har gjort ett nytt flödesschema där prissättningen skall klassas in i A, B och C order. Dessa 

order skall ha en stigande prislista, då en A order läggs skall den prissättas enligt 

utgångsprislistan, försenas beställningen mot samplanen så blir det den dyrare prislistan B och 

ytterligare försening så blir den prissatt enligt C-prislistan för SBD. Detta 

prissättningsförfarande har SBD accepterat i planeringsstadiet så det skall byggas vidare med 

ytterligare argument för att styra upp ett nytt tydligt avtal mellan PT och SBD. I intervjuer 

framkommer det att i det avtal som ligger till grund mellan PT och SBD styrs det inte hur 

produkterna utvecklas, vilket betyder att de ändringar som görs inte dokumenteras hos SBD. 

Ritningar på produkterna är alltså inaktuella och de förändringar som görs finns endast 

dokumenterade hos PT. Med andra ord kan då sägas att produktutveckling och dokumentation 

sker hos PT. Detta uppdagades när SBD ville testa en annan leverantör och kontrakterade 
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produktionen på ett Schweiziskt företag. När de färdiga produkterna kvalitetskontrollerades så 

höll de varken kvalitetsmått, dimensioner eller toleranser.  

 

På frågan om SBD är nöjd med PTs kvalitet får vi svaret att det varierar beroende på vem som 

frågas på SBD. Slutmonteringsavdelningen på SBD är nöjda då de alltid får artiklarna till 

utsatt tid, medan andra inom SBD inte är nöjda genom att det uppkommer problem med t.ex. 

ledtiderna då PT får vänta på någon legoleverantör eller råmaterial. Innan delningen mellan 

SBD och PT, var inte detta något större problem då det lättare kunde ha tillrättalagts. Det blir 

ett explicit problem som SBD blir missnöjda med.  

 

PT försöker att integrera sitt TQM-koncept ihop med sina intressenter, SBD är väl införstådda 

med detta och denna återknytning finns i kundteam, affärsteam och tydliga kvalitetskontakter 

som skall fånga upp problem. Den uppfattning som finns hos PT är att SBD mer och mer 

börjar förstå problematiken med långa ledtider och vad det innebär. Men det finns dock 

personer på SBD som bland annat tror att PT tjänar mer på kontraktet än vad som är uppgjort, 

det ligger till grund för de misstänkligheter som finns mellan SBD och PT.  De båda parterna, 

SBD och PT, har tidigare försökt att inleda ett tätare samarbete genom olika projektgrupper. 

Dessa försök har alla runnit ut i sanden trots avsatta resurser, orsaken sägs vara ett bristande 

engagemang av SBD.  

 

4.3 Leverantörer 

PT har en lång rad av leverantörer, för AT4CS är leverantörsantalet för råmaterial tio stycken, 

se figur 4.6 nedan. Den leveranssäkerhet som är utlovad mellan leverantörerna och PT är i 

dagsläget 85 %. Studien koncentreras på de leverantörer som inköpsstatistiken visar störst 

korrelation med avseende antal SEK och med lång materialanskaffningstid. Det är 

Zakrisdalsverken som är den enskilt största leverantören. Vi har även valt en annan 

leverantör, Solna Pressgjuteri, för att de levererar material som ingår i den längsta 

materialanskaffningstiden men inte i korrelation till inköpsstatistiken avseende SEK.   
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Inköpsstatistik leverantörer
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Figur4.6 Leverantörer, Källa: Egen 

 

PT har medarbetare som samordnar och kvalitetssäkrar de produktionsprocesser och 

förändringsprocesser som äger rum i produktionen. PT har även översikt och kontrollerar 

processer hos leverantörer, lego- och råmaterialleverantörer. Vid intervjuer framkommer 

information om att det finns aktuella råmaterialleverantörer som fortfarande används sedan 

tiden då SBD förvaltade denna enhet. Olika källor delger olika uppfattningar i frågan om att 

SBD fortfarande äger rätten att ”välja” råmaterielleverantör, då SBD förhandlar fram prislista 

och kvalitetsnormer för respektive råmaterial. Ett exempel är Tibnor som är en råvarugrossist 

som köper sina varor direkt från ett stålverk, och en rak fråga blir om PT kan se över 

möjligheterna att byta ut grossistledet och köpa direkt från stålverk. Dock förutsätter handel 

direkt från ett stålverk att PT handlar i större volymer än vad som görs i dagsläget. För att 

klara av att komma upp i de volymer som stålverken kräver skall flera produkter samköras i 

inköpsprocessen, detta görs inte i någon större utsträckning idag.  

 

När material eller en köpartikel kommer från råvaruleverantör eller legoleverantör till PT och 

därmed för inleverans skall det alltid följa med ett certifikat/materialcertifikat som påvisar vad 

det är för innehåll i materialet och hur och var den är bearbetad, det skall även finnas med en 

konstruktionsritning som säkerställer att materialet fungerar för det ändamål som den är 

ämnad för. Dessa certifieringar brukar vara försenade och kan ibland dröja upp till en vecka 

för att anlända, detta medför stora förseningar i produktionen då materialet inte kan användas 

förrän certifiering anlänt. Ett förslag från medarbetarna på PT är att istället för att denna 

certifiering skickas med post så borde det digitaliseras och skapas en rutin för att ta hand om 

denna när den anländer. Den kan istället scannas in av leverantörer och sedan skickas med e-
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mail eller fax. Detta är ett sätt för att minska den fördröjning som certifikatet alternativt 

materialcertifikatet kan orsaka. 

 

När PT beställer inom förbestämda leveranstider levererar leverantörerna till utsatt 

leveranssäkerhetsgrad men vid omplanering av order så får PT stå för konsekvenserna. Om 

leveransplaneringen går i stöpet kan leverantörerna i vissa fall göra undantag och flytta fram 

PT i orderkön. Om detta ej är möjligt skapar det stora problem då förlorad tid inte kan 

återhämtas i produktionen. 

 

Zakrisdalsverken 

Zakrisdalsverken (Z) ingår i verkstadsgruppen RZ-gruppen som bildades 1999 som ett resultat 

på de krav som industrin ställer på starka underleverantörer74. Z är ett gammalt FMV75 

företag som har haft en affärsrelation till Boforskoncernen. Detta i kombination med att PT 

har en indirekt relation till Bofors via SBD agerar PT och Z som två konkurrenter på 

kontraktstillverkningsmarknaden. Den gamla relationen med Z och Bofors har en praktisk 

konsekvens då Z använder kallflytspressverktyg som SBD äger och som används till de 

uppdrag som görs i form av legoarbeten till PT. Detta är en del i en uppdelning som är gjord 

då PT använder Z som råvaruleverantör och legoleverantör av vissa arbeten. Idag används Z 

som råvaruleverantör till artikel 2 och 3 som har de längsta materialanskaffningstiderna. Som 

legofunktion används en unik kallflytspressning och en vidhäftningsprocess i form av en 

tvållösning. Det finns inga uttalade affärsmässiga relationsproblem med Z, men pga. den 

rådande konkurrenssituationen så finns det naturliga spänningar, de båda företagen är ju 

resultatinriktade och agerar som kontraktstillverkar inom mekanisk verkstad. Åsikter inom PT 

uttrycker att om inga förändringar görs finns det en stor risk att Z kan ta över delar av 

produktionen och uppdraget/avtalet med SBD som i värsta fall skulle medföra att PT blir 

legoleverantör till Z. 

 

AB Solna Pressgjuteri 

AB Solna Pressgjuteri (SP) är legotillverkare av pressgjutgods i aluminium- och 

zinklegeringar. De bedriver ett kreativt samarbete med sina kunder, där kompetens, ansvar, 

flexibilitet och medvetenhet om påverkan på kvalitet och yttre miljö skall ha betydelse. SP 

använder fackkunskap som är fokuserat på kundernas behov, en strävan efter optimal 

 
74 www.rzgruppen.se (2007-04-10) 
75 Försvarets materielverk 
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kundtillfredsställelse som skall möjliggöra överträffningar av kundernas förväntningar.76 Det 

som köps från SP till produkten AT4CS är koppar och som idag (2007) är en metall som har 

en hög efterfrågan på marknaden, det gör att leveranstiden är lång och priset högt.  

 

4.4 Legoleverantörer 

PT använder sig av externa legoleverantörer när det gäller vissa processteg i vissa artiklar, 

nedan listas de legoleverantörer som PT använder sig av när det gäller AT4CS. Till detta 

tillkommer tre stycken köpartiklar som produceras i sin helhet hos underleverantör. Den 

leveranssäkerhet som utlovats mellan legoleverantörer och PT är 75 %. 

 

 Loctite 

 Bodycoat Karlskoga 

 Anskjutning SBD 

 Zakrisdalsverken 

 Karlskoga Ytbehandling 

 Bodycoat Karlstad 

 Bodycoat Katrineholm 

 Celsius Materialteknik 

 AeroTech Telub 

 

Näst intill samtliga legoleverantörer i ovanstående lista är enligt medarbetare på PT 

optimerade, då PT aktivt gått igenom alla legoleverantörers rutiner och kvalitetsnormer så att 

de sammanfaller med PTs kvalitetskrav. När det gäller Z finns det inte så mycket att utveckla 

avseende artikel 3. Enligt uppgift så är det planerat 30 dagar och dessa går inte att minska då 

det teoretiskt inte heller skulle kunna göras snabbare hos PT. Dessutom finns inte 

tvållösningsvidhäftningen och mjukglödgningsprocesserna 1 och 2 inom huset så det skulle 

inte vara möjligt av praktiska skäl. Gällande artikel 6 så stränggjuter Z vissa detaljer vilket 

skapar en beroendeställning. Om PT skulle plocka hem detta arbete skulle det krävas en 

konstruktionsändring vilket är väldigt kostsamt. Materialanskaffningstiden är 131 arbetsdagar 

på artikel 2 och inom dessa dagar uppskattas ämnesbearbetning till ca 10 arbetsdagar. 

 

 
76 www.solnapressgjuteri.se (2007-04-12) 
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Anskjutningen hos SBD är en kvalitetskontroll där tre av artiklarna i AT4CS utsätts för ett 

högt tryck för att granska sprickbildningar eller andra defekter. Denna process får en 

insinuation av kritik från PT då det finns en djup förankrad prestige kring detta. Det är en 

process som omges av omständigheter då processen skall samköras med de tre andra artiklar i 

nämnd produkt, det kräver också en förflyttning till annan plats som omges av rigorösa 

säkerhetsföreskrifter. Den skall dessutom passa in i SBDs anskjutningsplanering för övriga 

anskjutningar som utförs. Själva anskjutningen omfattar alla produkter i en batch, ingen kan 

undvikas då det skulle kunna få ödesdigra konsekvenser för skytten om skottet skulle aptera 

felaktigt. En följdprocess som krävs för anskjutning av strukturartikel 1 är processteg alkalisk 

tvätt. Denna process krävs för att avlägsna krutrester och beläggningar för att sedan kunna 

återinföras i tillverkningen hos PT. Några medarbetare på PT antyder att det finns andra 

alternativa processer för att kvalitetstesta sprickbildningar på produkterna, detta skulle 

underlätta på många plan i produktionsprocessen hos PT. För att avslutningsvis ge en 

överskådlighet av empirikapitlet har vi skapat en förenklad bild av PartnerTechs omvärld med 

dess flöden. Denna är konstruerad utifrån tidigare presenterad empiri. 
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LEGO Tillverkning 

•Högkonjunktur 
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Figuren ovan beskriver dels omvärldsfaktorer men även flöden och utbyten mellan PT, SBD 

och övriga intressenter. Dessa samband åskådliggörs med pilar som visar riktningen och 

tjockleken på pilen speglar graden av samband. På detta sätt visar vi på det komplexa  

samband som råder runt PTs verksamhet och dess omvärld. 
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5. Analys 
Vi har i analysavsnittet nedan kopplat empiri mot teori för att sedan i efterföljande avsnitt dra 

slutsatser av denna koppling. I analysen använder vi samma rubricering som i teoriavsnittet 

för att underlätta för läsaren. 

 

5.1 TQM analys 

5.1.1 Fokusera på kund 

Den grundläggande TQM-teorin är att uppfylla och överträffa kundernas behov i alla led. PT 

möter detta utifrån sin TQM definition (kvalitetshuset) som får sin följd av att de använder en 

leveranssäkerhet på 95 %, en uppfylld produktkvalitet och att följa avtalat pris till SBD. PT 

har försökt att inleda ett tätare samarbete, men engagemanget har inte varit tillräckligt från 

SBDs sida. PT har ett åtgärdsprogram för att på sikt involvera samtliga leverantörer i sitt 

TQM-koncept för att genom detta förebygga leverans- eller planeringsavvikelser. För att nå 

fördelarna med TQM poängteras vikten av att hela kedjan av aktörer integreras i 

kvalitetsarbetet. PT har ett ofta väl fungerande utbyte med sina leverantörer som bygger på ett 

ömsesidigt beroende, men det finns idag inte någon sådan fördjupad affärsmässig relation. 

PTs planering mot sina leverantörer kan försvåras då revideringar i produktionsplaneringen 

uppstår vilket enligt teorin försämrar företagets kvalitet och minskar intäkterna. 

 

5.1.2 Krav på organisation 

För att få en fungerande TQM-organisation krävs enligt teorin ett starkt engagemang av alla 

led i organisationen. PT som organisation arbetar målmedvetet och handfast med en strategi 

för att införa ett fulländat TQM-koncept. Ledningen bör enligt teorin arbeta aktivt för att 

främja kvalitets- och ständiga förbättringsaktiviteter både moraliskt och resursmässigt. 

Företagsledningen hos PT har som en del i kvalitetsarbetet inrättat en stödfunktion till 

ledningen i form av en TQM-manager som har det övergripande kvalitetsansvaret för 

organisationen. För att stärka betydelsen av kvalitet hos de anställda på PT har ledningen 

skapat företagets värderingar som symboliskt lagts som grund för kvalitetshuset. Vikten av att 

ha en passande företagskultur för att få en fungerande TQM-organisation är av stor betydelse 

enligt teorin. PTs ledning har medvetet byggt upp en företagskultur som genomsyras av 

kvalitetshuset genom t.ex. monitorerna i teamroomen, företagsvärderingar, Six Sigma och 5S,  
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detta för att visa medarbetarna att det är en viktig fråga för ledningen och företaget. Det finns 

en stark team-känsla inom PT och några av företagets värderingar beskriver och stärker vikten 

av kvalitet hos den interna kedjan av kunder.  

 

5.1.3 Kvalitet för en ökad lönsamhet 

Enligt teorin bidrar omplaneringar i produktionen till merkostnader som kan vara svåra att 

upptäcka, hos PT förekommer i viss mån omplaneringar gällande SBD när de lägger sena 

eller ospecificerade orders, vilket medför förflyttningar och omställning av maskinkapacitet i 

produktionen och i vissa fall övertid för medarbetarna. De merkostnader som uppstår vid  

omplaneringar betalas i dagsläget av PT för att uppnå sin 95 procentiga leveranssäkerhet till 

SBD.  

 

Arbetsledningen uppmuntrar till förbättringsförslag där samtliga inom PTs organisation har 

möjlighet att påverka verksamheten som ger incitament till kostnadsreduceringar. Detta för att 

skapa ett företag som säkerställer kvalitetsnormer vilket i förlängningen ska generera en 

positiv avkastning på operativt rörelsekapital.  

 

5.1.4 Jämföra sig med konkurrenter 

Teorin förespråkar att ett företag kan utvecklas genom benchmarking, PT har en drivkraft att 

uppdatera sig och lära av andra i branschen vad som gäller för att använda en kostnads- och 

effektivfokusering, produktionsprocesser och montering för att vara ledande inom 

kontraktsindustrin.  

 

5.1.5 Att leverera en kvalitetsprocess 

För att kvaliteten skall vidrätthållas vid leverans av färdig produkt får inte den interna 

kvaliteten brista, det gäller att göra rätt från början. För att leva upp till detta har PT en 

företagsvärdering ”Vi lägger krut i början för att helheten skall bli rätt”. Kvalitetsarbetet följs 

ständigt upp med hjälp av de interna mötena, där hela organisationen blir involverad i olika 

omfattning. För att upptäcka eventuella felaktigheter i ett tidigt skede använder sig PT av en 

mängd kvalitets- och processkontroller på såväl inlevererat råmaterial som i 

produktionsprocessen.  
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För att mäta helhetsprocesser ger teorin förslag på olika verktyg, statistiska mätningar och 

kontroller. PT har valt att använda sig av Six Sigma för att säkerställa kvaliteten i den interna 

produktionen. För att förstärka kvalitetsarbetet uppmanas medarbetarna till ett ständigt 

förbättringsarbete, under år 2006 hade PT i genomsnitt 10 förbättringsförslag per anställd. För 

att följa upp kvaliteten på den levererade produkten till SBD så återkopplar PT detta med ett 

uppföljningsmöte efter leverans. PTs morgonmöten syftar till att personalen arbetar med 

”rätt” aktiviteter, dessa för att undvika merkostnader, leveransförseningar och kvalitetsbrister.  

 

5.1.6 Kvalitetsplanering 

PT utarbetar alltid produktionsplaneringar för aktuella orders i sitt MPS-system men dessa får 

ibland revideras på grund av försenade orderläggningar från SBD, osäkra och förlängda 

ledtider av råmaterial eller försenade kvalitetscertifikat från leverantörer. Dessa kan försvåra 

syftet med planeringen och skapa onödiga resursförbrukningar i alla led. Ett ytterligare 

problem som uppstår vid planeringsrevidering är möjligheten att prognostisera på historisk 

data då jämförbarhet och mönster avviker på en karakteristisk marknad som vapenindustrin. 

 

5.1.7 Kommunikation 

Inom kvalitetsorienterade organisationer är en fungerande kommunikation en nödvändighet, 

kommunikationen internt fungerar tillfredställande om vi jämför med teorin, men den externa 

kommunikationen med SBD sker inte medelst optimal teoretisk metod då den allt för ofta sker 

i fel tid och på fel sätt. I företagskulturen mellan PT och SBD finns det en historisk bakgrund 

som kan försvåra förändringar i kommunikationsprocessen, detta anser vi kan medföra att PT 

inte erhåller de resultat som TQM-teorin beskriver avseende effektiva 

kommunikationsprocesser. Värdet på information beskrivs enligt teorin genom bland annat 

tidsaktualitet och tillförlitlighet. Kommunikationen mellan PT och SBD vad beträffar samplan 

(orderprognoser) sker endast på kvartalsmöten medan skarpa order inte alltid uppkommer 

signifikativt enligt samplanen. Då detta inträffar försämras kommunikationsvärdet.  
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5.2 SCM analys 

5.2.1 Informationsflödet 

Enligt teorin kan många fördelar nås i flödeskedjan genom att använda en tydlig, 

systematiserad och transparent information parterna emellan. Genom att orderförfarandet från 

SBD till PT sker via SCM-teorins man-till-man princip kan denna information färgas och bli 

otydlig. Vidare kan det finnas betänkligheter gällande att ha flera inköpare till en och samma 

produkt. Då planeringsrevideringar görs manuellt i MPS-systemet kan denna information bli 

inaktuell och osäker, detta bidrar enligt teorin till att PT inte kan säkerställa tidsaktualiteten 

och därmed inte heller leveranssäkerheten i produktionsplaneringsarbetet.  

 
Omfördelade kostnader och inventarier både uppåt och nedåt i flödeskedjan handlar om det 

goda effektiviseringsresultatet, detta gäller främst vid de interna aktiviteterna. Teoriförfattarna 

som påpekat detta menar att ett funktionellt fokus kan försvåra förbättringsarbetet. Den 

omedelbara kopplingen med PT avseende detta är den samplan som ligger till grund för 

planering och prognoser som PT gör av SBDs information. De glesa formella kontakterna 

som sker med intervall utgör ett trögrörligt informationsflöde då PT inte blir uppdaterade 

mellan kvartalsmötena.   

 
Interaktionen mellan internt och externt samarbete stimuleras och förbättras genom att 

integrera processer mellan parter, en förutsättning för att det skall lyckas är att dela 

information med sina kunder och leverantörer. Från flera medarbetare har vi delgivits att PTs 

samarbetet med SBD inte fungerar som det borde trots att parterna är så pass beroende av 

varandra.  

 
Som teorin beskriver kan relationen mellan kund och leverantör skapa en mängd 

effektiviseringsmöjligheter om informationsprocesser integreras i flödeskedjan. Den 

välutvecklade interna samarbetsnivån hos PT skapar goda förutsättningar för att även utveckla 

samarbetet externt genom ett integrerat flödesekonomiskt arbete. Genom det TQM-arbete som 

PT inlett med sina leverantörer finns det enligt teorin således goda förutsättningar för att 

utveckla denna integration genom hela flödeskedjan. Teoriavsnittet nämner 

informationstekniska lösningar som säkerställer flödeskedjan från kund till leverantör. SBDs 

samplan är idag inte elektroniskt integrerad med berörda parter inom flödeskedjan.   
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5.2.2 Att samarbeta i flödeskedjor 

Utvecklingen av flödesteorin har i dagsläget poängterat vikten av partnerskap istället för 

”armlängds avstånds förhållande” som var ståndpunkten fram till mitten av 1990-talet. Detta 

nya förhållningssätt saknar PT i sin relation med SBD.  

 

Teorin visar på att ett förhöjt mervärde för kunden kan skapas genom att börja bearbeta sina 

leverantörer på högsta nivå och där skapa ett klimat och stärka förankringen i relationen 

mellan kund och leverantörer. Denna fördjupande relationsåtgärd skall sedan spridas vidare 

nedåt i nivåerna av leverantörer. PT har påbörjat ett målmedvetet arbete med just en sådan 

interaktion med sina leverantörer utifrån sin TQM-filosofi. PTs tillvägagångssätt är att genom 

kundteam och affärsteam integrera affärskontakter vad gällande arbetsprocesserna i steg ett, 

två och tre (kontraktsgenomgång, SQAP och Six Sigma). Detta arbete gäller alla kvalitets-, 

offert- och produktionsprocesser inför tillverkning av en order. Inom teoriavsnittet är delar 

som leveransservice/säkerhet, produktutveckling och kvalitet viktiga och dessa bör 

återkopplas för att ge stöd och stärka relationerna. 

 

En grundläggande förutsättning i en fördjupad affärsrelation är att parterna ökar sin förståelse 

i ett flertal frågeställningar, teorin nämner några elementära frågor (varför, med vem och 

mellan vilka aktiviteter). Det empiriska materialet hos PT kan påvisa att vid nytagna 

affärskontakter där försäljningsprocessen har initieras används från marknadsavdelningens 

sida en checklista för att formalisera ett samarbete. Enligt vår uppfattning så finns det inte ett 

generellt kontraktspolicydokument som klart deklarerar PTs förhållningssätt mot olika 

intressenter. Dessa kan vara både till kund och till leverantör som olika legoleverantörer och 

övriga samarbetspartner.  

 

SCM-teorin påvisar att det kan vara problematiskt att inleda ett extern samarbete om det inte 

fungerar internt. Finns inte resurser för att driva effektivt internsamarbete så försvagas de 

externa förutsättningarna. Som utomstående uppfattar vi att PT har en hög intern effektivitet 

genom de arbetsmetoder och rutiner som bedrivs. Detta paketeras i kvalitets- och 

ledningssystem som gör att det enligt teorin skapar goda förutsättningar att i förlängningen 

också upprätthålla ett samarbete externt.   

 

Samarbete mellan parter skall beröra strategisk, taktisk och operationell nivå och det skall 

enligt teorin gälla genom hela flödeskedjan. PT har täta operationella kontakter mellan 
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kundordermottagning/produktionsplanering och SBD. Det taktiska och strategiska samarbetet 

bör enligt teorin fokusera på det framtida arbetet. Det empiriska materialet påvisar att 

kvartalsmöten oftast karakteriseras av uppföljningsarbete vilket således inte utövas optimalt 

enligt teorin om framgångsrikt samarbete. Enligt vad vi har delgivits har PT inte ett lika bra 

förhållande med SBD som de har med andra kunder. 

 

För att underlätta ett framgångsrikt samarbete förespråkar teorin att parterna integrerar 

informationssystemen eller att dessa görs kompatibla med varandra. I dagsläget sker 

orderläggning från SBD till PT inte elektroniskt utan per telefon, fax etc. Detta medför enligt 

teorin en större sårbarhet för kommunikationen och således också samarbetet. 

 

5.3 SCRM analys 
Som teorin beskriver kan en ökad effektivitet medföra risker i form av sårbarhet och 

störningar i flödeskedjor såväl internt som externt. Denna teori förespråkar vikten av att först 

och främst identifiera och minimera de interna riskerna för att sedan göra samma 

riskbedömning externt. Vi har identifierat ett antal riskfaktorer inom 

produktionsanläggningen; elektronstrålesvets, pressverktyg och gradning, hos PT som kan 

orsaka störningar och således kan bli en intern källa för sårbarhet. En annan typ av intern risk 

vi uppmärksammat hos PT är att de har en ”en-persons-funktion” av nyckelaktivitet. Med en 

snedfördelad andel av kundorderstock där SBD står för 60 % av nettoomsättningen utsätter 

sig PT för interna risker av beroendeförhållanden. För att minska denna risk arbetar PT 

målmedvetet med att få in fler nya kunder och därmed minska denna andel till 50 %. Då PT 

inte har ett eget internt lager vad beträffar råmaterial så blir de beroende av att leverantörerna 

kan leverera i rätt tid och i rätt kvantitet.  

 

Teorin förespråkar flexibilitet för att bemöta och ge förutsättningar för att klara av 

förändringar såväl internt som externt. Då PT, enligt vår uppfattning, har en organisation och 

resurser för att möta plötsliga förändringar medför denna flexibilitet att PT kan lösa det mesta 

internt för att uppnå sin 95 % leveranssäkerhet mot SBD.  

 

För att komplettera SCRM avsnittet har vi nedan gjort en SWOT-analys. Denna har 

underlättat vårt arbete med att identifiera PTs förhållande till affärsintressenter med avseende 

på produkt AT4CS.  
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Strengths (internt) 
 

 En bra bild över hur SBD fungerar som företag, kultur och deras intressen 
 En högteknologisk maskinpark med ett stort utbud av olika operationsmöjligheter 
 Ett genomarbetat och implementerat kvalitetstänk (TQM, TPS & ISO) 
 Ett starkt företag finansiellt (en stark koncern med bred kompetens) 
 En geografisk närhet till SBD och flertalet leverantörer 
 Kompetent arbetskraft (produktion) 
 Flexibel organisation som kan bemöta förändringar 

 
Weaknesses (internt) 
 

 En sårbar form av informationsflöde mellan SBD, leverantörer och PT 
 Att TQM inte efterlevs i sin helhet mot SBD 
 Humankapitalsbrist (produktion) 
 Har inte maskinell utrustning för ämnestillverkning 
 Kundorderfunktion som handhas av endast en person 

 
Opportunities (externt) 
 

 Att SBD står för 60 % av företagets nettoomsättning 
 Köpa in maskiner för ämnestillverkning för att förkorta ledtider och minska 

beroendeställning till leverantörer 
 Köpa upp företag som har ämnestillverkning 
 Att en mer utvecklad samverkan inte begränsas geografiskt 
 Att förlänga kontraktet med SBD 
 Att köpa andelar eller kapacitet hos råvaruleverantörer 
 Ett fördjupat samarbete med råvaruleverantörer 

 
Threats (externt) 
 

 Att SBD står för 60 % av företagets nettoomsättning 
 Att branschen i sin helhet som SBD agerar på i stor utsträckning påverkas av politiska 

och institutionella beslut 
 Att det finns producenter på marknaden som kan ta över SBD som kund 
 Att beroendet till leverantörerna gällande kunden SBD gör att de inte är ersättliga 
 Att det finns finansiella eller lokalmässiga begränsningar för utbyggnad av 

ämnestillverkning/lager 
 En bransch som tidigare inte krävt en flexibilitet som framtiden ser ut att kräva 

 
 



- En studie i ledtidsanalys av ett TQM-företag utifrån ett SCM perspektiv. 
- Analys - 

 

56 

5.4 Problemidentifiering 

Nedan följer en sammanfattning av de problem vi identifierat i analysen. Det är dessa vi 

fokuserar på i slutsatsen, och därför är de orden markerade i nästkommande avsnitt. 

 

Kund  Engagemang till samarbete 
  Kommunikation/Information 
  Ingen fördjupad affärsmässig relation   
   
PT  Leveranssäkerhetsglapp 
  Kommunikation/Information 
  Risker i produktionsanläggningen 
  Kundberoende av SBD 
  Leverantörsberoende 
 
Leverantörer Ingen fördjupad affärsmässig relation 
  Kommunikation/Information 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till genom denna studie. De 
slutsatser som presenteras är härledda från den analys som genomförts i föregående kapitel 
och baseras följaktligen på det empiriska och teoretiska materialet.  
 

Att PT har skapat en verksamhetsstruktur genom sin egen TQM-definition, kvalitetshuset, har 

medfört ett starkt kvalitetsmedvetande som genomsyrar hela organisationen. Vi kan dra den 

slutsatsen att PT lägger stor energi och resurser på detta kvalitetshus med alla dess 

beståndsdelar.  

 

PTs företagsvärderingar ligger till grund för alla interna processer som utförs. Med detta har 

PT goda förutsättningar för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet och en god 

företagskultur. Medarbetarnas betydelse är en av ledningens ståndpunkter för att skapa ett bra 

företagsklimat där de aktivt arbetar med att stimulera medarbetarna att engagera sig i 

verksamheten och belyser betydelsen av att vara en länk i den interna flödeskedjan. Påtagliga 

exempel visar att PT har skapat ett stringent integrerat internt processflöde. Helhetsintrycket 

av PTs interna processer är av god vigör men givetvis finns det risker i 

produktionsanläggningen. Vi vill poängtera de anmärkningar som finns i vår riskanalys, 

framför allt anmärkning 1, där vi ser ett behov av alternativ produktionsteknik för att 

säkerställa en uppenbar flaskhals vid haveri och kompetensbrist.  

 

Efter att PT förvärvat den tillverkande verksamheten från SBD har PTs affärsidé och gamla 

historiska rutiner med SBD inte gått att förena enligt vår mening. Detta ligger PT i fatet då 

ambitionen och viljan finns att komma SBD närmre i ett fördjupat samarbete, men eftersom 

ett engagerat samarbete inte besvaras från SBD i dagsläget, trots tidigare försök, får det 

explicita negativa konsekvenser. Ett fördjupat samarbete är en viktig del för att skapa en 

effektiv och konkurrenskraftig flödeskedja. PT har i dagsläget ingen fördjupad affärsmässig 

relation med sina samarbetspartners, men vi anser det som positivt att PT, som redan har ett 

fungerande internt samarbete, har påbörjat det arbetet med sina leverantörer. Det bör dock 

utvidgas och vidareutvecklas för att också få in SBD i den integrerade flödeskedjan. För att 

maximera ett framgångsrikt samarbetsförhållande med så väl kund som leverantör bör en 

formalisering och ett säkerställande av informationsflödet upprättas parterna emellan. Vi 

anser att berörda parter bör investera i ett elektroniskt kommunikationssystem som är 

kompatibelt genom hela försörjningskedjan.  
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För att leverera värdefull information krävs god kommunikation, vår slutsats är att PT skall 

fokusera på den externa kommunikationen då den interna är väl optimerad enligt vår analys. I 

den externa kommunikationen finns det ej något tydligt, systematiserat och transparent 

informationsflöde mellan PT och SBD. Detta skapar stora påfrestningar på PTs organisation i 

form av onödiga kostnader och resursförbrukningar. Denna brist av god kommunikation är 

den del i ett kausalt samband som finns med i hela denna problematik. Kan PT lösa denna del 

så bör en mängd andra problem också lösas. Alltså kan man med eftertryck säga att all 

omplanering av i huvudsak SBD-relaterade problem och dess följder bekostas av PTs 

marginalkronor. Vi kan utifrån analysen utläsa att informationsutbytet mellan PT och SBD i 

hög grad bör förbättras för att skapa effektiviseringsmöjligheter genom att 

informationsprocesserna integreras genom hela flödeskedjan från kund till leverantörer, SCM. 

Denna integrationsprocess kan underlättas med hjälp av Monitors E-handelsmodul eller 

genom användning av någon annan samarbetspartners affärssystem.  

 

Då det i PTs fall råder ett kundberoende till SBD krävs det att PT riskeliminerar denna faktor 

i form av ett fungerande samarbete där båda parter inser fördelarna och vilka goda effekter 

som detta bör medföra. Att PT inte har fokuserat lika engagerat med att sätta kunden i 

centrum i de mer ”mjukare frågorna” har bidragit till en relation mellan PT och SBD som i 

hög grad är tekniskt inriktad.  

 

Produktionsplaneringen hos PT fallerar då den kommunikation som finns mellan PT och SBD 

inte fungerar optimalt. PT gynnas inte av att ta fram välstrukturerade produktionsplaneringar 

till produktionsledningen, då det enligt vår uppfattning kommer revideringar av SBDs order 

och på så sätt kräver omplanering av hela eller delar av den totala produktionen.  Detta skapar 

onödiga direkta och indirekta merkostnader som accelererar med ett negativt 

leveranssäkerhetsglapp på 10-20 %. Detta kan dels undvikas genom ett tätare samarbete och 

en tydligare information parterna emellan. Ett annat problem som uppstår vid 

orderrevideringar är PTs leverantörsberoende då de ej har någon form av lagerverksamhet. 

PT borde använda sig av ordergivning med avrop från ett konsignationslager hos SP och/eller 

Z, denna kostnadsfördelningsprincip får parterna själva avtala fram. Vi är medvetna om att all 

form av lagerhållning bidrar till en högre kapitalbindning, men riskreduceringen och 

ledtidsförkortningen torde överväga detta. Vi själva anser att vid användandet av SCM i 

fullskalighet bör riskelimineringen och leveranssäkerheten delas av alla parter i flödeskedjan. 
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7. Egna kommentarer 
I detta avslutande kapitel redogör vi för våra egna reflektioner och kommentarer med 

slutsatsen som grund för våra ställningstaganden, därmed är vi mer subjektiva och precisa 

med våra egna formuleringar. 

  

7.1 Fördjupade lösningsförslag 

För att tillgodose vår uppdragsgivare och fallföretag PT har vi fördjupat oss i mer precisa 

lösningsförslag till de problem som tidigare nämndes i slutsatsen. Vi ser givetvis dessa som 

rekommendationer men som utomstående ser vi att utifrån PTs förnämliga resurser och 

kompetens kan dessa åtgärdsförslag ytterligare stärka PTs konkurrenskraft. Vi ser dessa 

förslag som kausala till att förkorta ledtiden. 

 

7.1.1 Integrerade processteg i en försörjningsflödeskedja, SCM. 

Implementera ett elektroniskt kommunikationssystem i form av gemensam databas för 

försörjningskedjan där en e-handelsfunktion med återkoppling till samplanen, det skall sedan 

kombineras med ett arkiv av konstruktionsritningar för respektive produkt. När det gäller 

huvudstrukturen för databasen så skall den konstrueras efter produkter, sedan falla ut i 

understrukturer avseende de artiklar som ingår för att säkra inköpsprocessen från SBD. Hela 

produktsortimentet skall sedan listas i en samplansförteckning som förslagsvis en huvudbild. 

Denna samplan skall innehålla en form av värdemätare (temperatur/hastighetsmätare) för 

varje lagd prognostiserad order, parterna skall lätt och visuellt kunna bedöma utsikten för att 

prognosen blir en A-order. En uppdatering av denna värdemätare skall göras en gång per 

vecka och då av sammankallande person från SBDs marknadsavdelning, detta för att 

försörjningsflödet skall fungera.  

 

Som Goldratt & Cox beskriver i sitt resonemang kring Optimised Production Technology 

(OPT) att små glapp mellan processer tendera att öka när hastigheten fluktuerar. Kontentan av 

resonemanget är att styra farten efter den långsammaste processen.77  

 

 
77 Naylor. J (2002) Operation Management, Pearson Education, London s.376 
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Denna återkoppling till ”drag bakåt i kedjan” kan dessutom hänföras till kanban systemet 

inom TPS, där pull-function mynnar ut i att hela tiden rapportera bakåt i kedjan för 

försörjning framåt. 

 

Att PT idag besitter och ombesörjer uppdateringar av ritningar som rör SBDs produkter skulle 

utifrån kunna ses som en affärsmässig konkurrensfördel, men vi vill se att parterna 

tillsammans processar en produktutvecklig och delar på en databas med konstruktionerna för 

att skapa ett win-win argument för båda parterna. Här ser vi en möjlighet att tillsammans 

produktutveckla och utveckla produktionsprocessen för att ytterligare höja konkurrenskraften. 

 

Hela tanken med integrerade processteg, SCM, är att efter noga övervägande även integrera 

leverantörerna i denna flödeskedja. Detta får givetvis prövas med vikten av att applicera detta 

SCM fullt ut när man kopplar det till leverantörerna. Vi ser att PT börjar med Z och SP i ett 

inledande skede då dessa leverantörer enligt analysen har längst ledtid på råmateriel. De har 

även kopplingen till de viktigaste strukturartiklarna som anses vara flaskhalsarna, dessa får 

alltså styra hastigheten i flödeskedjan. 

   

7.1.2 PartnerRelation, ett samarbetsprojekt 

Att bygga på täta fördjupade affärsrelationer har vi nämnt i denna studie under en rad olika 

rubriker och frågeställningar. Vårt förslag är att PT tar initiativet till att odla ett intresse och 

sätta samman en projektgrupp med mål att bilda ett nätverksteam med representanter från 

kunden SBD och leverantörerna Z och SP tillsammans med medarbetare från PT. Detta skall 

ha som syfte till att fördjupa de affärsrelationer som idag finns till ett mycket tätare 

förhållande. ”Att gå från en armlängds avstånds förhållande till partnerskap” lyder ett stycke 

från teorin för att belysa vikten av att integrera processerna i ett flödesekonomiskt perspektiv, 

Supply Chain Management. Här kan parterna kapa ledtider, säkerställa information och 

reducera tid och resurser. Detta skapar en förståelse för parternas olika förutsättningar, 

kapacitet och problematik. Kan parterna uppnå ett vinnarkoncept i ett projekt förslagsvis 

kallat PartnerRelations så kan de skapa och förhoppningsvis frigöra resurser för att bli riktigt 

konkurrenskraftiga. En vilja och en insikt att detta blir en win-win situation för alla parter, 

samarbeta under samförstånd. Detta torde leda till lägre kostnader, kortare ledtider och 

underlätta förändringar. 
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PartnerRelation skall genomföras i förlängningen av ett implementerat elektroniskt 

kommunikationssystem mellan dessa parter, SBD, Z, SP och PT, då kommer det bli ett 

konkurrenskraftigt nätverksteam.  

 

7.1.3 Mellanlager eller konsignationslager 

För att reducera ledtiden enligt sammanställningen av figur 4.5 så krävs det rimliga konkreta 

förslag. Eftersom materialanskaffningstiden är ungefär 2/3 av ledtiden så är det den ledtiden 

som PT bör fokusera på. Eftersom det uppstår ett problem i att det är specificerade 

kvalitetsmetaller som används till AT4CS och att kvantiteterna är för små för att köpas direkt 

från ett stålverk. Detta medför att PT bör se sig om efter den största gemensamma nämnaren 

av alla produkter som produceras till SBD. Kan PT hitta en nämnare för de olika metallerna så 

är det dessa som borde lagerföras i någon form. I AT4CS är det koppar och aluminium som 

har de absolut längsta ledtiderna hos respektive leverantör.  

 

Sammanförs sedan detta med övriga produkter kan PT gå vidare genom PartnerRelation och 

vidareutveckla en kostnadsfördelning av att lägga metaller på lager. Alternativet är att 

upprätta konsignationslager där PT avropar förbrukad mängd mot debitering.  

 

7.2 Författarnas reflektioner  

När marknaden går på högtryck kräver kunder i alla led allt snabbare ledtider, hastigheten i 

högkonjunkturen blir allt intensivare, marknaden kräver leverans. Detta leder till 

rationaliseringar och medvetenhet i alla led för att kunna tillmötesgå kundernas krav.  

 

När vi på lite distans får sitta och begrunda och filosofera över vad det är som händer i vår 

samtid och koppla samman det med vår studie hos PT kan vi på ett märkligt sätt se vissa 

samband. Under 20 veckors forskning i ämnet ledtidsanalys av ett TQM företag, har våra 

sinnen varit inställda på att hitta just samband i ämnet. I en tidningsartikel läser vi rubrikerna 

”Metallrallyt har bara börjat” och ”Det råder ingen tvekan om att världen kan se fram emot 

åtminstone 20-30 år av onormalt hög efterfrågan på metaller” (Veckans Affärer, nr 17, 2007-

04-26). Kontentan av artikeln är att den fortsatta höga efterfrågan av metaller på 

världsmarknaden gör att utsikten för avmattning på kort tid inte är att vänta. Om denna 

efterfråge- och utbudsanalys stämmer skulle det stödja argumenten för att PT skall applicera 

ett införande av SCM strategi i sitt redan befintliga välutvecklade kvalitetshus, se figur 7.1 
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nedan. SCM ligger till grund för de lösningsförslag vi har format, dessa anser vi som 

nödvändiga efter vår studie. SCM perspektivet ger alltså inte bara en kortsiktig lösning av 

problematiken med råvarubrist utan även ett säkerställande i en eventuell konjunkturnedgång, 

Att kombinera ett TQM koncept, i PTs fall ett kvalitetshus med flödesekonomiskt 

medvetenhet och tänkande, SCM, så kommer PT med sina partner att bli mer 

konkurrenskraftiga och stärka rörelsemarginalen. 

  
Figur 7.1 Kvalitetshus med SCM, Källa: Egen, modifierad utifrån PTs kvalitetshus 

 

Helhetsintrycket och känslan för PTs verksamhet är av arten att de är utpräglat 

kvalitetsmedvetna vad gäller den interna, tekniska och organisatoriska delen av PT. 

Vetskapen om att PT gör högkvalitativa produkter till SBD bekräftas av att SBD tidigare 

försökt lägga produktion på andra uppdragsgivare i Europa med konsekvensen att SBD 

återtog PT som leverantör pga. kvalitetsbrister. Det som följaktligen saknas är det optimala 

flödesekonomiska förhållandet till SBD, vilket i sig är en komplicerad historia.  

 

I studiens första skede inriktade vi oss på att förstå hur alla processer gestaltade sig och hur 

lång tidsåtgången var både totalt och på artikelnivå, avgränsningen till en produkt AT4CS 

gjorde det mer överkomligt för att förstå helheten. För att reducera den totala ledtiden insåg vi 

snabbt att det gäller att gå på de långa staplarna för att få effekt. Då 

materialanskaffningstiderna är 60-70 % av den totala ledtiden är det där ”krutet” av resurser 

skall riktas. Eftersom vi ganska snabbt insåg att de interna processerna var väl utvecklade och 

medvetet optimerade samt att de i sammanhanget inte utgör närmesevärt de ledtidskvantiteter 

som materialanskaffningsprocessen så förbisåg vi dessa. När sedan studien riktades mot 
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inköpsprocesserna uppstod många obesvarade frågetecken i form av att 

beställningskvantiteterna är för små och för att kvalitetskraven från SBD är höga. Detta gjorde 

att alternativet med direktköp från stålverk uteslöts, i stället råder vi till att utveckla 

PartnerRelations för att stärka konkurrenskraften på lång sikt, här gäller det att både kapa 

ledtider då PT redan har en hög kvalitetsambition vad gäller produktionen men också att 

integrera leverantörerna i försörjningskedjan. Vi vill se att PT skapar ett närmare samarbete 

med främst SP och Z, där de går från armlängds avstånd till en verkligt fördjupad 

affärsrelation.       

  

Eftersom kommunikation är en förutsättning och en grundsten i en organisation så måste den 

prioriteras och ständigt ses över. Den moderna teknologin formar vårt samhälle i allt fortare 

takt och då krävs att man som organisation och i PTs fall applicerar STF även på 

kommunikationsrelaterade delar av verksamheten. Det informationsflöde som kommer att 

tillsättas blir en säkerställande åtgärd som resulterar i både resurs- och ledtidsreducering.  

 

Vi har hittat artiklar som behandlar hur TQM och SCM kombineras för att få ut 

synergieffekter och hur dessa två kompletterar varandra mycket väl. Att SCM är en viktig del 

för att skapa ett resultat och att TQM säkrar dessa processer och således gör kunderna nöjda78. 

Detta blir studiens slutgiltiga poäng, att integrera SCM-perspektivet i ett TQM-företag, för att 

nå ledtidsreducering trots förutsättningen med högkonjunktursproblematik. 

 

7.3 Förslag på vidare studier 

 Kostnadsfördelning vid konsignationslager 

 Införandet av ett informationssystem mellan partners 

 Riskminimering av produktionsmaskiner 

 

 
78 Matthews. Charles R (2006) Linking the Supply Chain to TQM, Quality Progress, Nov 
2006;39,11;ABI/Inform Global, s. 29 
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Ordlista 
5S är en effektiv metod att skapa ordning och reda. För att bygga vidare på ett ständigt 
förbättringsarbete (kaizen) så är denna japanska steg-för-steg metod ett effektivt verktyg som 
skapar och upprätt håller ordning och reda på arbetsplatsen. Man kan säga att det blir en 
gemensam standard på arbetsplatsen för renhållning, var sak har sin plats, lätt att hitta saker 
och ting och allt är klart att använda. Detta skall syfta till ett minskande av olyckor, letande, 
slöseri och stopp och haverier.79 Översättningen från japanska till svenska av de fem essen 
(5S) blir enligt nedan enligt nedan:80  

 Seiri, Sortera ut saker och material som används på arbetsplatsen. Avlägsna det som är 
onödigt.  

 Seiton, Systematisera det som finns kvar och arrangera så att det bli lättillgängligt. 
Placeringen skall vara där det används och märkning av verktygstavlor och golytor. 

 Seiso, Städa och rengör regelbundet, en mindre städning varje dag och en större 
veckostädning.  Hitta orsak till oreda och leta källa, använd ansvarsområden och listor. 

 Seiketsu, Standardisera ordningen, gärna med foto med en förteckning för att 
bibehålla de dagliga rutinerna. Använd att-göra-listor eller schema för daglig vård av 
maskiner och lokaler. 

 Shitsuke, Se till att ordningen hålls genom disciplin och träning. Alla på arbetsplatsen 
bör följa metoden 5S för att den skall få genomslag. Genomför revision regelbundet på 
ordningen, alla på arbetsplatsen skall ha samma förutsättningar för att upprätthålla 5S. 

Att införa 5S och att vidmakthålla denna metod på arbetsplatsen främjar dessutom för ett 
bättre underhåll av maskiner och utrustning. Det slöseri som nämns ovan kan också 
specificeras i långa ställtider, stora buffertar, minska kassationer och golvyta samt långa 
genomloppstider.81

 
FMEA Står för Failure Modes and Effects Analysis, som är en del av Six Sigmas 
kvalitetsutveckling. Detta används ofta när man kommer upp med nya produktionsprocesser. 
Att dessa kvalitetssäkras och befintliga produktionsprocesser förbättras genom att fel bedöms 
och orsaker utreds. Detta används sedan till att göra åtgärdslistor för lämpliga förändringar.82  
 
Gröna Korset: är ett sätt att redovisa personskador och olycksfall i arbetet för att kunna göra 
uppföljningar och härledningar. 
 
Leanproduction betyder på svenska resurssnål eller mager produktion, en utformning av 
produktionsprocessen som ett flöde från underleverantörer till kund utan spill. Alla icke 
värdeskapande processer som inte tillför produktionsprocessen något skall reduceras. 
Leanproduction har ett decentraliserad organisatoriskt upplägg. Det leder till en flexibel 
produktion, med hjälp av den breda kunnigheten hos operatörerna i produktionen är de 
kapabla till yrkesmässiga bedömningar av problem som kan uppstå i arbetet.83

 
Ledtid Definitionen för ledtid brukar vara tidsintervallet från beställning till leverans. Ledtid 
inkluderar tiden för alla aktiviteter som skall innefattas, exempelvis ordermottagning, 

 
79 http://extra.ivf.se/lean/pdf/principer/5Ssammanf.pdf (2007-03-15) 
80 Ibid 
81 www.mysigma.se/artikel5.html (2007-03-15)  
82 http://sv.wikipedia.org/wiki/FMEA 
83 Sandkull et al (2000) s. 142 ff 
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orderberedning, planering, tillverkning, distribution etc. När man definierar ledtid utgår man 
från kundperspektivet och då spelar aktiviteterna mindre betydelse medan totallängden på 
ledtiden är mer i fokus. Man kopplar ibland ihop ledtid med leveransservice och kan även 
kalla ledtid för leveranstid.84 När det gäller leveransserviceelementen så ingår det sju viktiga 
faktorer för att optimera och täcka in leveransservice. De olika faktorerna är ledtid, 
leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, information, kundanpassning, flexibilitet, 
lagertillgänglighet.85

 
OEE (Overall Equipment Effectiveness). Detta mätvärde används för att värdera framgångar i 
program för produktivitetsförbättringar. OEE uttrycks som ett procenttal vanligen definierat 
som en beräkning som erhålls genom multiplikation av teoretisk tillgänglighet, verklig 
prestationsförmåga och uppmätt kvalitet86. 
 
Outsourcing begreppet är ett fenomen som innebär att man lägger ut hela processer eller 
vissa funktioner på andra företag. Ordet outsourcing härstammar från engelskan och är en 
sammansättning av engelskans ord ”outside” och ”resource”87. Det finns en mängd olika 
svenska översättningar och den som mestadels används är ”utkontraktering” men begreppet 
outsourcing är än så länge det dominerande ordet även i Sverige88.  
 
SPS - Statistisk processtyrning, att genom tillämpning av statistiska medel styra en process.89

 
Six Sigma begreppet introducerades under 1980-talet vid Motorola som ett exempel på 
förbättringsprogram med fokus på reduktion av oönskad variation. Det finns åtskilliga 
exempel på företag (Compaq, IBM, General Electric, Ericsson, Samsung Electronics m.fl.) 
där detta program har gett avsevärda vinster i form av både minskade kostnader och en högre 
kundtillfredställelse. Reduktion av variation kan också leda till förbättrad leveranssäkerhet 
och förbättrat processutbyte – två viktiga processegenskaper som också kan ge stora 
kostnadsreduktioner och minskade kundirritationer. Det karakteristiska för Six Sigma 
program är betoningen på den högste ledarens roll i programmet. Utan ett engagerat, 
helhjärtat och uthålligt stöd från högsta ledningen har förbättringsprogram av typen Six Sigma 
svårt att överleva och nå riktigt stora genombrott i organisationen. Med målet fastlagt ger Six 
Sigma ett systematiskt arbetssätt att åstadkomma de erforderliga förbättringarna.90

 
Toyota Production System  
Målsättningen med TPS är att minimera produktionskostnaderna, detta bygger på tre 
grundstenar; eliminera spill, satsa på total kvalitet, informera och förbereda de anställda. 91

 
En förutsättning att TPS skall fungera är att de nedan nämnda huvudfunktionerna fungerar 
samtidigt:92

 
1. Heijunka, Utjämnad produktion genom att producera små batcher får man en jämnare 

produktion.  
 

84 Lumsden Kent, Logistikens grunder (2006) s. 261  
85 Aronsson, Håkan, Ekdahl Bengt, Oskarsson, Björn, Modern logistik (2004) s. 38 
86 www.lean.org.se 
87 Dahlgren, L.-E., Gillström, K., & Hasting, P. (1992). Outsourcing – att hitta rätt partner.  s. 9 
88 Abrahamson, M., Andersson, D., & Brege, S. (2003). Outsourcing – från mode och trend till ett balanserat 
strategibeslut. Management Magazine, nr 5, s. 36 
89 http://sv.wikipedia.org/wiki/ISO/TS16949 
90 www.mysigma.se/artikel5.html (2007-03-15) 
91 Sandkull. B, Johansson. J (2000) Från Taylor till Toyota s. 116 f 
92 Björnland. D, Persson. G, Virum. H (2003) Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar, s.243 ff 
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2. SMED (Single digit minute exchange of dies) – snabba ställtider, vad man kan göra i 
den yttre omställningen (omställning som kan göras utanför maskinen medan 
maskinen är igång), vad måste göras i den inre omställningen (omställning som måste 
göras när maskinen står stilla).  

3. JIT, (just in time) Alla processer i produktionssystemet arbetar med JIT. Beordrad 
produktion skall inte avvika mer än +/- 20 % av produktionsprognosen. 

4. Anpassad fabrikslayout –en materialflödesorienterad layout. Standardisering, 
modularisering, samtransport och kontroll underlättar hanteringen. 

5. Jidoka, automatiskt stopp och kvalitetsstyrning – Olika tekniker används typ 
pokajoke, är att undgå oavsiktliga fel dvs. skapa säkra processer i tillverkningen.  

6. Arbetsbeskrivning – standardisering, formalisering av operationerna för att underlätta 
kontroll och balansering av produktionen, samt underlätta för ny personal. 

7. Muda, slöseri av alla resurser skall reduceras.  
8. Kanban, informationskort för att förmedla behov bakåt i produktionskedjan, 

dragstyrning ”Pull”. Denna bakåtinformation kan gå ända tillbaka till underleverantör. 
Kanbansystemet hjälper till att endast avropa den produktions som är verkligen är 
nödvändig.  

9. Förslag och belöningssystem (standard working) – de anställda måste integreras i 
styrningen, i form av grupparbeten och kvalitetscirklar. Man strävar efter att göra sig 
överflödig. Alla förslag belönas, anställda får bonus på företagets resultat.  
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