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Sammanfattning 
I dagens samhälle är det viktigt för företag att ha en effektiv försörjningskedja. En kedja blir 
ineffektiv när den innehåller mycket osäkerhet som t.ex. brister i informationsflöden, vid 
lagerhantering, skapandet av prognoser eller produktion. IT stöd finns, vilka ger möjlighet att 
minska dessa osäkerhetsfaktorer. Automatik i form av mjukvaruagenter är ett sätt att bidra till 
minskad osäkerhet. 
 
Detta arbete syftar till att utreda huruvida det är möjligt att, i moderna supply chain 
managemet-system (SCM-system), minska osäkerhet i lagerhållning med hjälp av auto-
matiska funktioner i form av mjukvaruagenter och i så fall hur dessa agenter bidrar till 
minskad osäkerhet i lagerhållningen.  
 
När informationshanteringen och informationsflöden automatiseras blir resultatet mer 
tillförlitlig information, vilket bidrar till minskad osäkerhet. Mer automatik medför att mindre 
mänsklig inblandning blir nödvändig och risken för förvanskad eller bristfällig information 
minskar. Automatik i lagret bidrar till mer uppdaterade lagersaldon, vilket medför att de kan 
använda sig av automatiska beställningar och då kan företagen använda sig av leverantörs-
styrda lager.  
 
 



 

 

Abstract 
For modern companies it is very important to have an efficient supply chain. The supply chain 
becomes inefficient when it contains uncertainties rising from insufficient information flows, 
inventory management, forecasts or production. These problems can be solved by using 
information systems with software agents reducing supply chain uncertainties. 
 
This essay focuses on uncertainties along the supply chain and more precisely on if and how 
software agents can reduce these uncertainties. 
 
As a result of automated information flows the information on hand becomes more 
trustworthy. A more automated approach results in a reduced need for human interaction 
which in turn often leads to more accurate information. More up to date inventory levels is 
another benefit from using software agents. This also creates opportunities for a vendor 
managed inventory (VMI) approach. 
 



 

 

Förord 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng som ingår i en filosofie 
magisterexamen i systemvetenskap vid institutionen för Industriell ekonomi och samhälls-
vetenskap, avdelningen Data och systemvetenskap, Luleå tekniska universitet. 
 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Stig Nilsson för alla tips och råd under arbetet. Samtidigt 
vill vi även passa på att tacka alla som på något sätt har bidragit till uppsatsen.  
 
Luleå den 20 juni 2005 
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrund och problembeskrivning till det område som ska 
studeras. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Att ha en försörjningskedja med hög verkningsgrad är viktigt för en organisations 
överlevnad på affärsmarknaden idag och för att uppnå hög verkningsgrad på 
försörjningskedjan krävs det ett informationssystem som stöd (Turban, 2003). 
 
En försörjningskedja (supply chain) refererar till flödet av material, information, 
betalningar och tjänster från råvaruleverantörer, till fabriker, lager och varuhus 
för att slutligen säljas till slutkunden. Med supply chain management (SCM) 
menas planering, organisering och koordinering av alla aktiviteter i hela kedjan. 
SCM-system, ibland även kallat logistiksystem, som kopplar samman företag till 
ett nätverk gör att leverantörer och kunder kan samarbeta för att skapa ett jämnt 
varuflöde med minimala lager. Medlemmarna i nätverket har hela tiden kontroll 
över sitt varuflöde, både till kunder och från leverantörer. Detta ger ökad insyn i 
försörjningskedjan vilket ska leda till att företag kan uppnå minskad kapital-
bindning och förbättrad kontroll över varuflödet i alla led. Dessa system ger även 
stöd vid lagerhantering. (Turban, 2003) 
 
Varulager omfattar produkterna som ett företag handlar med, tillverkar eller 
förbrukar i sin verksamhet. Varulager avser även materialet eller produkterna 
som lagras. Med lagerhantering avses t.ex. att ge kontinuitet i tillverkningen så 
att inga produktionsresurser behöver vänta på material, att upprätthålla fastlagd 
leveransservice gentemot kunder eller att verka efterfrågeutjämnande. Lager-
hantering förekommer på flera ställen i en produktions- och distributionskedja. 
(NE, 2004) 
 
En undersökning som utförts av marknadsundersökningsföretaget Booz-Allen & 
Hamilton visar att de flesta försök med SCM-system faller om inte företaget kan 
ifrågasätta om de hanterar produktionskedjan på det mest effektiva sättet redan 
innan. Genom att bara försöka förbättra ineffektiva processer med teknikens 
hjälp, blir processen fortfarande lidande av samma begränsningar som tidigare. 
45 procent av de företag som deltog i undersökningen var missnöjda med sin 
investering i SCM-system. Den vanligaste anledningen, hos 56 procent av de 
missnöjda var att systemen inte klarade av att göra vettiga prognoser. (Kempe, 
2003) 
 
Det finns många parametrar som ger upphov till osäkerhet vid lagerhantering och 
Turban (2003) anser att några av dem är: 

• Osäkra prognoser 
o Svårt att veta efterfrågan på viss produkt vilket gör att det blir 

svårt att ställa en korrekt prognos  
o Kan resultera i onödig lagring av varulager i kedjan 

• Oberäkneliga orderförändringar 
o Stora svängningar i beställningar från kunden skapar problem i 

lagerhållningen hos tillverkaren 
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o Varierade leveranstider  
• Bristande informationsflöde 

o Dåligt eller oriktigt informationsflöde 
o Förvanskad eller felaktig information vilket kan uppkomma av för 

mycket mänsklig input i kedjan (Tersine, 1998) 
o Ineffektiv kommunikation mellan affärspartners (Sandoe, 2001) 

 
För ovanstående problemsituationer med osäkerhet i lagerhantering finns det 
olika affärssystem och stödsystem för att underlätta och minska osäkerheten 
(Turban, 2005). Detta kan ske bl.a. genom högre grad av automatisering (Turban, 
2004). Automatik som enligt NE (2004) är något som verkar på egen hand.  
 

1.2 Forskningsfråga  
Hur bidrar automatik i SCM-system till minskad osäkerhet i lagerhållning? 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera hur SCM-system hjälper företag i 
en försörjningskedja att minska osäkerhet i lagerhantering. För att uppnå detta 
studeras de problem som finns i informationsflödet mellan företag i kedja. Hur de 
problemen bidrar till ökad osäkerhet i lagerhantering och hur systemstöd kan 
hjälpa till att reducera dessa problem. Uppsatsen är tänkt att vara till hjälp för 
företag som funderar på effekterna av att implementera ett affärssystem 
innehållande mjukvaruagenter. 
 

1.4 Avgränsningar  
Arbetet avgränsas till att endast studera två företag i en kedja och inte hela kedjan 
från råvaruleverantör till slutkund. Vidare avgränsas arbetet genom att studera 
hur automatik, i form av mjukvaruagenter, bidrar till att reducera problem vid 
lagerhantering. Då lagerhantering är en viktig del i ett väl fungerande SCM-
system, kommer detta arbete att fokusera på hur lagerhantering stöds och 
underlättas med hjälp av ett SCM-system.  
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2 Metod 
I detta metodavsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som kommer att användas för 
att vinna kunskap. De metoder som kommer att användas i undersökningen 
presenteras och motiveras, dessutom redovisas hur hög validitet och reliabilitet 
ska upprätthållas. 

2.1 Fråga och litteraturgranskning: 
Betraktas den omgivande verkligheten, inses snart att den består av många 
”varför?” och många ”hur?”. Forskningsarbete uppstår i ofta i en fråga om ”hur” 
och/eller ”varför” och initieras antingen av forskaren själv eller av t.ex. en 
organisation. Det viktigaste är dock att ställa rätt frågor och de är inte alltid 
omedelbart givna.  (Backman, 1998) Innan forskningsarbetet inleds studeras den 
dokumentation som finns inom det valda området. Luleå tekniska universitets 
bibliotek och vetenskapliga artiklar konsulteras för att få den kunskap och teori 
som krävs för att ställa relevanta frågor till berörda personer. Litteratur- och 
dokumentstudier kommer också att hjälpa till att formulera en meningsfull 
forskningsfråga och problemställning. Att vara väl påläst är mycket viktigt för att 
nå framgång i det fortsatta forskningsarbetet. 

2.2 Forskningsansats 
Med deskriptivt angreppssätt menas beskrivningar av fenomen. Beskrivningarna 
kan vara förhållanden som har ägt rum eller beskrivning av förhållanden som 
existerar just nu. Vid deskriptiva undersökningar begränsas undersökningen till 
några aspekter av de fenomen som är av intresse. (Patel & Davidson, 2003) Ett 
deskriptivt angreppssätt ger möjlighet att studera och beskriva fenomenet under 
de förhållande som existerar just nu. Dessutom går problemet att begränsa till 
endast några aspekter vilket förenklar en djupare studie istället för att studera 
fenomenet brett och ytligt. Att flera olika företag kommer att kontaktas, gör att 
ett deskriptivt angreppssätt lämpar sig då samma fenomen, fast ur olika 
hänseenden, kommer att beskrivas. 
  
Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att utifrån allmänna principer och 
befintliga teorier dra slutsatser om enskilda företeelser (Patel & Davidson, 2003). 
Då avsikten inte är att formulera egen teori kommer en deduktiv ansats användas 
(se Error! Reference source not found.) med utgångspunkt från befintliga 
teorier som underlag. Efter en empirisk undersökning kommer resultatet att 
återknyts till teorin för att omvärdera eller bekräfta den.  

2.3 Fallstudie 
Syftet med en fallstudie är att ta en liten del av en stor population och med hjälp 
av fallet beskriva verkligheten, där verkligheten representeras av fallet (Ejvegård, 
2003).  Yin (2003) Menar att själva essensen av en fallstudie är att den försöker 
belysa ett eller flera beslut: varför besluten togs, hur de implementerades och hur 
resultatet blev. Fallstudie är en beteckning som innebär att en undersökning görs 
på en mindre grupp. Ett ”fall” kan vara en situation, en organisation, en individ, 
eller en grupp (Patel & Davidsson, 2003). Fallstudien är en empirisk 
undersökning vilken undersöker ett samtida fenomen i sin verkliga omgivning 
när gränserna mellan fenomenet och omgivningen inte är helt tydliga. Med andra 
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ord, fallstudiemetod används för att medvetet undersöka omgivningens 
beskaffenhet, då det kan antas att den är av stor relevans för fenomenet som 
studeras. (Yin, 2003) En försörjningskedja är väl integrerad i organisationen och 
det är inte alltid helt tydligt vad som hör till försörjningskedjan, affärssystemet 
eller till omgivningen. I och med detta blir det lämpligt att använda sig av 
fallstudie som undersökningsansats. Som undersökningsansats kommer fallstudie 
att användas. Eftersom det inte är tidsmässigt möjligt att studera alla företag 
passar fallstudiemetoden då den ger ett stickprovsunderlag, men även en 
täckande bild av helhetsperspektivet trots att det bara är en liten del av helheten 
som studeras.  

2.4 Urvalsmetod 
Den urvalsmetod som kommer används för detta arbete är en kombination av 
subjektivt urval, flerstegsurval och snöbollsurval. Med subjektivt urval menas att 
urvalet handplockas för undersökningen. Detta används vid situationer då 
forskaren redan har viss kännedom om undersökningsobjekten. Forskaren väljer 
medvetet ut specifika objekt vilka anses troligt kommer att ge mest värdefull 
data. Fördelen med detta angreppssätt är att det tillåter forskaren att på närma sig 
de människor eller företeelser som på goda grunder kan anses vara avgörande för 
undersökningen. Flerstegsurval innebär att göra urval från urval. När forskaren 
har identifierat det första urvalet som är lämpligt görs ytterligare ett urval från det 
första urvalet. I linje med subjektivt urval ligger snöbollsurval vilket är en teknik 
där urvalet åstadkoms genom att en person hänvisar till nästa person. Forskaren 
kan då använda förslagsställaren som referens för att öka sitt anseende och sin 
trovärdighet, i stället för att närma sig personen på ett opersonligt sätt. 
(Denscombe, 2000) 
 
För att hitta lämpliga fallstudieobjekt är kravet att de ska ha ett modernt 
affärssystem integrerat med ett SCM-system. Dessutom ska systemet innehålla 
hög grad av automatik i form av mjukvaruagenter. Respondenterna på dessa 
företag ska vara väl insatta i företagets lagerhållning samt hur deras system 
fungerar och stöder verksamheten. Genom subjektivt urval kommer lämpliga 
fallstudieobjekt fastställas, handplockade företag som uppfyller tidigare nämnda 
krav för ett fallstudieobjekt. Därefter ska flerstegsurval begagnas vilket innebär 
att utifrån det första urvalet göra ytterligare ett urval i nedåtstigande led i 
försörjningskedjan. Via snöbollsurval kommer respondenten från det första 
fallstudieobjektet att få möjlighet att hänvisa till lämplig person på nästa företag. 

2.5 Datainsamlingsmetod 
Med kvalitativt inriktad forskning menas forskning där datainsamlingen fokuserar 
på ”mjuka” data i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. (Patel & 
Davidson, 2003) Genom att använda en kvalitativ ansats ges möjlighet att gå in 
mer på djupet och studera hur osäkerheten kan minskas i ett specifikt företag.  
Används många olika fallstudier blir undersökningen mer ytlig och riskerar att 
sakna det djup som krävs för att resultera i trovärdiga slutsatser. 
 
En kvalitativ intervju innebär att forskaren utövar den minsta styrningen vad 
gäller undersökningspersonerna och strävar istället efter att låta dem påverka 
samtalets gång. Forskaren ger endast ramarna men måste samtidigt försäkra sig 
om att få svar på de frågor denne vill belysa. Styrkan med en kvalitativ intervju är 
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att få undersökningssituationen att likna ett vanligt samtal och en vanlig situation. 
(Holme & Solvang, 1991) För att samla in data kommer kvalitativa intervjuer att 
utföras med personer på olika nivå och position i företagens försörjningskedja. 
Intervjuerna kommer att hållas delvis styrda som en försäkran på att få svar på 
frågorna och för att respondenterna inte ska sväva iväg, därför utformas en 
intervjuguide som kommer att användas vid intervjuerna. Intervjuguiden kommer 
att framställas utifrån den teori som litteraturstudien lett fram till och kommer att 
baseras på punktlista 1 (se sida 1). Frågorna kommer dock att formuleras mer 
öppet för att respondenterna ska kunna ge ärliga beskrivande svar för hur 
situationen ser ut i respektive fall. I den utsträckning det är möjligt kommer 
personliga intervjuer att utföras. Endast vid de tillfällen där det förekommer stora 
avstånd till respondenten kommer telefonintervjuer att utföras.  
 
Att hålla intervjun delvis öppen ger respondenten möjlighet att själv komma in på 
”sidospår” inom relevanta områden som kanske inte finns med i intervjuguiden. 
Med en diskuterande, halvstrukturerad, intervju innehåller guiden en översikt 
över de ämnen som ska täckas och förslag på frågor. (Kvale, 1997) Det är 
praktiskt att använda bandspelare för att kunna i lugn och ro skriva ut intervjun. 
En nackdel med bandspelare är att en del respondenter kan bli hämmade av den 
och uttala sig mer försiktigt när bandet snurrar. (Ejvegård, 2003) Att hålla en 
diskuterande intervju kan ge nya infallsvinklar på problemområdet som av någon 
anledning förbisetts. Forskaren kanske inser att företeelser som för denne inte 
verkat relevant för problemet faktiskt är det. Genom att kontrollera intervjun 
gentemot mot den i förväg utformade intervjuguiden under intervjutillfället, 
kontrolleras att inga viktiga detaljer undgår intervjun. När intervjuerna spelas in 
på band behöver forskaren koncentrera sig på att inte missar några viktiga 
detaljer utan kan i lugn och ro kan ägna sig att ställa frågor till respondenten, 
lyssna på svaret och eventuellt ställa följdfrågor om något är oklart eller om nya 
upplysningar som kan vara av vikt för resultatet tillkommer. Genom att sedan 
lyssna igenom inspelningen kontrolleras att ingen väsentlig data har förbigåtts.  
 
Vid formulerandet av frågor är det viktigt att frågorna inte är ledande. En ledande 
fråga förgriper svaret och förmår respondenten att uttala sig på ett visst sätt. 
(Ejvegård, 2003) Det språk som används bör tas i beaktning. Frågorna ska vara 
tydliga, enkla och korta. Det är viktigt att språket är begripligt. Svåra och 
främmande ord ska inte användas, istället bör ”vanliga” ord som de flesta känner 
till användas. Akademiskt språkbruk, yrkesjargonger eller fackuttryck bör inte 
användas. (Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 2003) På grund av detta har 
uttrycket mjukvaruagenter bytts ut mot uttrycket automatik vid intervjuerna. 
Detta för att inte förvirra respondenten med fackuttryck, eller tvinga fram mer 
automatik än vad som egentligen finns. 
 
Närheten till informationslämnaren är avgörande. Ögonvittnen och förstahands-
rapporteringar kallas för primärkällor, övriga kallas sekundärkällor (Patel & 
Davidson, 2003). Insamlade data för denna undersökning kommer att komma 
enbart från primärkällor.  

2.6 Analysmetod 
Den insamlade datamassan måste efter genomfört fältarbete organiseras, 
struktureras och tolkas (Backman, 1998). En åtråvärd teknik för att analysera en 
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fallstudie är mönstermatchning. När empiriska mönster stämmer överens med 
redan kända mönster hjälper det att stärka fallstudiens interna validitet. (Yin, 
2003)  
 
Cross-case tekniken är relevant att använda när en fallstudie omfattar två eller 
flera företag, denna analysteknik tydliggör likheter och olikheter mellan de olika 
fallen. Att ha fler än två fall stärker reliabiliteten och validiteten i forskningen. 
Cross-case kan användas oavsett om fallstudierna utförts oberoende av varandra 
eller som delar av samma studie. Oavsett hur studien/ studierna utförts behandlar 
tekniken varje fall som en separat studie (Yin, 2003). Den analysmetod som 
kommer att användas för denna studie baseras på Yin’s (2003) cross-case teknik. 
Empiriresultatet analyseras och jämföras mot teorin varje företag för sig, därefter 
analyseras fallstudieobjekten mot varandra för att hitta likheter och olikheter 
sinsemellan. Detta tillvägagångssätt tillåter att slutsatser dras utifrån hur 
verkligheten stämmer överens med den teoretiska referensramen samt hur 
fallstudieobjekten förhåller sig till varandra.  

2.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet anger en frågas förmåga att mäta det den avser att mäta (Patel & 
Davidson, 2003).  För att försöka uppnå detta utformas en intervjuguide, där 
teorin ligger till grund för frågeställningarna. Med en intervjuguide som mall blir 
det enklare att hålla sig till problemområdet och att se till så att respondenterna 
håller sig inom ramen för vad som är relevant och inte svävar iväg på områden 
som inte är avsedda att studera i detta arbete. Intervjun blir således mer 
strukturerad. 
  
Låg reliabilitet ger låg validitet men hög reliabilitet är ingen garanti för hög 
validitet. För att veta vad som mäts måste mätningarna vara tillförlitliga och 
utföras på ett tillförlitligt sätt. Fullständig reliabilitet är en förutsättning för full 
validitet. Reliabiliteten stärks genom strukturerade intervjuer. (Patel & Davidson, 
2003) I utförandet av intervjuerna för denna uppsats kommer ytterligare en 
person att närvara som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren 
samtidigt som ljudinspelning kommer att göras. Detta förhållningssätt stärker 
enligt Patel & Davidson (2003) reliabiliteten. Ledande frågor bör inte ställas, då 
det kan inverka på svaret. Den suggestiva formuleringen av en sådan fråga kan 
leda fram till ett visst svar. (Kvale, 1997) För att få uppriktiga svar och undvika 
att respondenterna bara ger de svar forskarna vill ha, kommer inga ledande frågor 
ställas i denna undersökning. 

2.8 Litteraturstudie 
Den litteratur som används i detta arbete kommer hämtas från Luleå tekniska 
universitetsbiblioteks databaser för rapporter, böcker och artiklar. För artiklar 
kommer främst Elseiver science direct användas. För att kunna genomföra detta 
arbete på bästa sätt kommer litteratur som behandlar vetenskapliga metoder, 
fallstudier och intervjuteknik användas. För teoribildningen ska litteratur som 
berör problemområdet studeras. 
 
Sökord för att hitta den litteraturen kan koncentreras till lagerhantering, inventory 
management, supply chain management (SCM), agenter, supply chain agents, 
demand forecast. 
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3 Teori 
Detta avsnitt behandlar den teori som använts som grund till detta arbete. 
Teoriavsnittet ger läsaren en djupare inblick i ämnet för att skapa mer förståelse 
för problemområdet. Paralleller mellan denna teori och den insamlade empirin 
kommer senare att dras.  

3.1 Supply chain och supply chain management 
En försörjningskedja (supply chain) innefattar flödet av material, information, 
betalning och tjänster från råmaterial till slutkund. Den innefattar också många 
aktiviteter som t.ex. försäljning, betalningsflöden, hantering av material, 
produktionsplanering, logistik, lager och kontroll av lager och distribution och 
leverans. Tanken med en försörjningskedja är att planera, organisera och 
koordinera alla aktiviteter i kedjan. Ansatsen idag är att ha ett komplett system 
vilket behandlar hela kedjan. (Turban, 2003) Supply chain management (SCM) 
innebär styrning av försörjningskedjan och är ett helhetssystem för att koordinera 
nära med leverantörer så att både det egna företaget och leverantörerna får ta del 
av fördelarna med små lager, smidigare produktion och mindre spill (Alter, 
1999). Enligt Sandoe et al (2001) innehåller en typisk försörjningskedja följande:  

1. Förvärv av råmaterial, lager och tjänster för produktionsprocessen  
2. Omvandling av råmaterial eller tjänster till vara eller tjänst, d.v.s. själva 

produktionen 
3. Intern distribution och lagring av färdig vara eller tjänst 
4. Distribution och slutlig konsumtion av varan eller tjänsten hos kunden  

 
Målen med en försörjningskedja är att minska osäkerhet och risker längs med 
kedjan och därmed påverka osäkerheten i lagerhållningen, tidscykler, affärs-
processer och kundservice positivt (Turban, 2003). Leverantören av produkten 
eller tjänsten använder informationen i försörjningskedjan för att bestämma hur 
mycket, när och var de ska köpa in råmaterial ifrån för att producera produkten 
som efterfrågas (Sandoe et al, 2001). Alla dessa faktorer medverkar till att 
intäkter och konkurrenskraftigheten ökar. Att ha en försörjningskedja med hög 
verkningsgrad är viktigt för en organisations överlevnad på affärsmarknaden idag 
och för att uppnå hög verkningsgrad på försörjningskedjan krävs det ett 
informationssystem som stöd (Turban, 2003).  
 
Med en väl fungerande försörjningskedja levereras rätt produkt i rätt tid, i rätt 
mängd och med perfekt kvalité till rätt plats. En försörjningskedjas andra mål är 
att nå detta till en så låg totalkostnad som möjligt. Detta är dock inget lätt mål att 
uppnå, då kunden vill ha produkten tillgänglig när denna önskar samtidigt som 
distributören och tillverkaren vill hålla en så låg lagernivå som möjligt. Samtidigt 
är tillverkaren beroende av att leverantörer har de råmaterial, varor och tjänster i 
den mängd som krävs när produkten ska tillverkas. (Sandoe et al, 2001) 
 
Termen försörjningskedja kommer från hur olika affärspartners i kedjan är 
sammanlänkade och Turban (2003) menar att kedjan består av tre olika delar:  

• Uppströms – organisationens leverantörer och deras leverantörer. Denna 
relation kan utökas i flera led ända tillbaka till materialets ursprung. 
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• Intern – de processer som sker inom organisationen för att transformera 
input från leverantören till output, d.v.s. färdig produkt, vilken distribu-
eras till olika återförsäljare. 

• Nedströms – de processer som sker för att leverera produkten till slut-
kunden. (Turban, 2003) 

3.2 Problem längs försörjningskedjan 
De problem som finns längs försörjningskedjan har sitt ursprung främst från två 
källor: osäkerhet som finns längs kedjan och behovet av att koordinera flera 
aktiviteter, interna avdelningar eller affärspartners. En stor bidragande orsak till 
osäkerhet är prognoser för att veta efterfrågan på en viss produkt. Prognoserna 
kan påverkas av flertalet faktorer. Det kan röra sig om konkurrens, priser, 
väderförhållanden, kundernas generella förtroende med mera. En annan bidrag-
ande faktor till osäkerhet i försörjningskedjan är att leveranstiderna kan variera, 
vilket kan orsakas av allt från maskinfel till vägförhållanden och trafikstock-
ningar. Ett annat problem är att råmaterialet kan ha bristande kvalitet vilket också 
bidrar till att produktionen försenas. (Turban, 2003) 
 
Ett av de svåraste problemen, är oberäkneliga orderförändringar uppströms och 
nedströms i försörjningskedjan, vilket brukar kallas för bullwhip effect. Samtidigt 
som försäljningen i butiker är relativt stabil och förutsägbar, har beställningarna 
från distributörerna vida svängningar vilket skapar stora problem i lager-
hållningen hos tillverkaren. (Turban, 2003) I och med att prognoserna är så 
osäkra resulterar detta i onödiga lagringar på ställen i försörjningskedjan där det 
egentligen inte behöver lagras varor. Ytterligare ett problem är oriktigt 
informationsflöde eller förvanskad information, vilket kan leda till ineffektivitet, 
dålig kundservice, förlorade inkomster, ineffektiva leveranser och missade 
produktionsscheman. (Turban, 2003) 

3.2.1 Behovet av informationsdelning längs försörjningskedjan 
Enligt definition går informationsflödet i en försörjningskedja mellan alla 
inblandade parter. Det kan vara information i form av orders, priser, lagersaldo, 
leveransstatus med mera. Många, kanske till och med alla problem som uppstår 
längst försörjningskedjan, är resultat av dåligt informationsflöde, felaktigt 
information, olämplig information och så vidare. Information måste hanteras på 
lämpligt sätt i varje segment av försörjningskedjan. För att länka ihop och 
möjliggöra kollaboration och kommunikation mellan de olika medverkande i 
försörjningskedjan används informationssystem. I dagens konkurrensklimat är 
information och informationsteknologi några av de viktigaste inslagen till 
framgångsrika SCM-initiativ, kanske till och med avgörande för dess överlevnad. 
(Turban, 2004)  
 
Ett problem i försörjningskedjan är det faktum att många parter längs kedjan 
agerar nästan helt oberoende av de andra. Som visas i Figur 1 är varje part i 
kedjan beroende av information från sina partners nedströms, vilka i sin tur är 
beroende av information från sina partners nedströms o.s.v. Detta skapar en 
situation som kräver att informationen som efterfrågas snabbt kan ändra riktlinje, 
även i miljöer där efterfrågan är i stort sett densamma. I och med att 
informationssystem används i allt större utsträckning som stöd till försörjnings-
kedjorna har det blivit enklare för återförsäljare och tillverkare att styra kedjorna. 
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Tillverkarna får tillförlitligare prognoser på efterfrågan vilket gör att de kan 
anpassa produktionen bättre. Med tillförlitligare prognoser minskas också 
osäkerheten i lagerhållningen vilket gör att leverantör och återförsäljare sparar 
pengar. Med informationssystem upptäcktes att styrning i försörjningskedjan var 
en strategisk funktion vilken gav stort värde till organisationen. (Sandoe et al 
2001) 

 
Figur 1 Försörjningskedja (Sandoe et al, 2001) 

3.3 Lösningar på problem i försörjningskedjan 
Under årens lopp har organisationer utvecklat många lösningar på problemen i 
försörjningskedjan. Vertikal integration är en av de tidigaste lösningarna, vilken 
går ut på att företaget äger hela kedjan. Den vanligaste lösningen är dock att 
bygga extra lager och lagra varor som en ”försäkring” mot osäkerhet. På det 
sättet blir det ett jämt flyt på delarna i produktionsprocessen. Det största 
problemet med den här ansatsen är att det är svårt att bestämma lagernivåer 
korrekt. Sätts lagernivån för högt blir kostnaden för lagerhållningen hög och om 
lagernivån sätts för lågt, finns det ingen försäkring mot hög efterfrågan eller 
långsamma leveranstider och därmed kan avkastning och kunder förloras. I båda 
fallen kan resultatet bli kostsamt och medföra att försäljningen minskar och 
företaget får dåligt rykte. (Turban, 2003) 
 
Korrekt styrning av försörjningskedjan och lagerhållning kräver koordination av 
flera olika aktiviteter och länkar längs kedjan. Bra koordination gör det möjligt 
att förflytta varor från leverantör till tillverkare till kund i tid vilket leder till att 
företag kan hålla nere lagernivåer och kostnader. För att lyckas med detta krävs 
att alla affärspartners i kedjan lär sig att lita på varandra och samarbeta. De 
behöver dock inte nödvändigtvis arbeta tillsammans mot samma huvudmål. Både 
leverantörer och kund måste däremot gemensamt delta i skapandet eller 
omskapandet av försörjningskedjan för att uppnå de mål de har gemensamt. 
(Turban, 2003) 
 

 Kund Kund 

 Distributör 
Lager 

Tillverkare Tillverkare 

Leverantör 
 Leverantör 
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För att kunna behärska tidigare nämnda osäkerheter på adekvat sätt, är det 
nödvändigt att identifiera och förstå vad som orsakar osäkerheten och fastställa 
hur osäkerheten i vissa aktiviteter kommer att påverka andra aktiviteter upp-
ströms och nerström försörjningskedjan. När dessa faktorer klarlagts bestäms en 
plan för hur osäkerheterna ska reduceras eller elimineras. Utöver detta är det 
nödvändigt med en effektiv kommunikationsmiljö mellan alla affärspartners i 
kedjan. Ett snabbt informationsflöde längs försörjningskedjan gör den mycket 
effektiv, ett exempel på detta är datoriserad point-of-sale (POS) där information 
kan överföras dagligen eller till och med i realtid när en transaktion sker till 
distributionscentraler, leverantörer och speditörer. Detta möjliggör i sin tur för 
företag att hålla optimala lagernivåer. (Turban, 2003) 
 
Turban (2003) tar även upp dessa lösningar på problem längst försörjnings-
kedjan: 

• Använd entreprenad istället för att göra det själv 
• Köp hellre än att tillverka själv när det är lämpligt 
• Konfigurera optimala transportplaner 
• Skapa strategiskt samarbete med leverantörer 
• Använd en just-in-time ansats för inköp, där leverantörer levererar små 

kvantiteter av varor, material och delar när de behövs 
• Reducera ledtiderna för att köpa och sälja 
• Använd färre leverantörer 
• Förbättra relationen mellan leverantör och köpare 
• Tillverka endast allteftersom beställningar kommer in  
• Ta reda på den korrekta efterfrågan på en vara genom att ha ett nära 

samarbete med leverantörerna 
De flesta av ovanstående lösningar går att förbättra med IT stöd. Tabell 1 nedan 
illustrerar några IT lösningar på problem längst försörjningskedjan. 
 
Supply chain problem IT Solution  
Långsamma leveranser av 
pappersdokument. 

Elektroniska dokument och 
kommunikationssystem (t.ex. EDI, e-
post). 

Upprepningar av processer på grund av 
fel leveranser, dålig kvallitet, etc. 

Elektronisk verifikation 
(mjukvaruagenter) automatisering för 
att eliminera mänskliga fel. 
Elektroniska kontrollsystem. 

Samla ihop arbetsorders för att få 
stordriftsfördelar. 

SCM mjukvara för analys, digitalisera 
dokument för direktansluten leverans. 

Uppmärksamma förseningar efter att de 
uppstår eller upptäcka det för sent. 

Spårsystem, förutse förseningar, 
trendanalys, tidiga upptäckter 
(intelligenta system). 

Brist på information eller för långsamt 
informationsflöde. 

Internet/intranät, mjukvaruagenter för 
övervakning och varning. Streckkoder, 
direkta flöden från datoriserat 
kassasystem. 

Brist på synkroniserig av det rörliga 
materialet. 

System för arbetsflöden och spårning. 
Synkronisering med software agents. 

Dåligt samarbete, koordination och Grupprogramvara, konstant 
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kommunikation. övervakning, varningar och 
samarbetsverktyg. 

Förseningar i leveranser från lager. Använd robotar i lagret, använd 
lagerhanteringssystem. 

Redundans i försörjningskedjan. För 
många orders, för mycket hantering och 
paketering. 

Webbaserad informationsdelning, 
skapa lag av samarbetspartners  

Gamla delar och produkter som ligger 
kvar i lagret. 

Reducerade lagernivåer med 
informationsdelning internt och externt 
genom att använda intranät och grupp-
programvaror. 

Schemaläggningsproblem, bristande 
kontroll på tillverkningen. 

Intelligenta agenter för B2B 
modellering. 

Tabell 1 IT lösningar på SCM problem (Turban, 2003) 
 
I Turban (2004) kompletteras dessa lösningar med: 

• Beställningar kan göras helt automatiskt. Exempelvis så kan en order 
skapas och skickas automatiskt till leverantörer när lagernivån hamnar 
under en viss gräns. Vilket resulterar i en snabb, billig och korrektare 
orderbeställningsprocess eftersom ingen omarbetning av data behöver 
göras. Mjukvaruagenter kan administrera processen och göra den mer 
exakt genom att kontrollera indata och ge direkt feedback. 

• Minimering av lager kan ske både genom att producera mot beställning 
och genom att tillhandahålla snabb och korrekt information till leveran-
törer. Genom att tillåta samarbetspartners att elektroniskt följa och 
övervaka beställningar och produktion kan lagerhanteringen förbättras 
och lagernivåer samt kostnader för lagerhanteringen kan minimeras. 
Mellan medlemmarna i försörjningskedjan kan detta göras på många olika 
områden, från produktdesign till prognoser på efterfrågan. Resultatet blir 
kortare livscykler, minimala förseningar och avbrott, mindre lager och 
sänka administrativa kostnader. 

3.4 Prognoser 
Att ställa en prognos är att förutspå, projektera eller uppskatta förekomsten av 
osäkerhet i framtida aktiviteter. Prognosens uppgift är att använda den bästa 
informationen som finns tillgänglig just nu för att ge organisationen vägledning i 
framtida aktiviteter för att nå sina mål. (Tersine, R. 1998; Chopra et al, 2004) För 
att kunna ta reda på efterfrågan på en speciell produkt måste tidsaspekter beaktas, 
t.ex. efterfrågan per dag eller per vecka. Uppenbarligen behövs någon typ av 
förutsägelse eller prognos över framtida behov för att kunna fatta korrekta beslut 
vad gäller lagerhållning, produktionsplanering och schemaläggning. (Silver et al, 
1998) Processen som styr beräkningen på efterfrågan måste kunna motsvara 
kundens önskemål mot företagets lagerkompetens. Det gäller att veta vad för typ 
och när kunden vill ha en speciell produkt. Ett bra system för efterfrågan 
använder försäljningspunkter och data om huvudkunder för att minska osäker-
heten och tillhandahålla ett effektivt flöde genom hela försörjningskedjan. 
(Brewer et al, 2001) De flesta organisationer har inte möjlighet att vänta med att 
producera varan tills en order kommer in. I de fall det tar längre tid att bygga 
delar och framställa den önskade produkten än vad kunden är villig att vänta på 
leverans, är prognoser över efterfrågan väsentlig. De organisationer som når 
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framgång är de som lyckas uppskatta framtida behov. (Silver et al, 1998; Tersine, 
R. 1998) För att ett företag ska kunna överleva krävs det att det kan möta 
kundens behov minst lika snabbt som dess konkurrenter gör. Ju bättre ledningen 
kan uppskatta framtiden, desto bättre har den möjlighet att förbereda sig. 
(Tersine, R. 1998) 
 
Endast en sak är säker, efter att dessa beslut är fattade kommer prognosen 
garanterat att innehålla fel, men att ha delvis kunskap är bättre än att inte ha 
någon kunskap alls (Tersine, R. 1998). Planerings- och kontrollprocedurer måste 
ta med i beräkning att dessa fel faktiskt existerar. Det är t.ex. nödvändigt att 
tillhandahålla ett säkerhetslager för att undvika att varan tar slut när prognosen 
visar lägre än den verkliga efterfrågan. (Silver et al, 1998) 
 

 
Figur 2 Prognossystem (Silver et al, 1998) 
 
Mänsklig input i kedjan, se Figur 2, är ett kritiskt inslag som kan leda till fel-
aktigheter i prognosen. Efterfrågan i perioden som observeras jämförs med 
prognoser från andra år för samma period. Genom att göra så kan felaktigheter i 
prognosen mätas. Det finns åtminstone två orsaker till att det är viktigt att mäta 
dessa felaktigheter. För det första, hur stort säkerhetslager företaget ska ha för att 
kunna ge bästa möjliga kundservice. För det andra, statistiska prognoser baseras 
på en antagen, bakomliggande matematisk modell med specifika värden. (Silver 
et al, 1998) En prognos är länken mellan den externa, okontrollerbara 
omgivningen och de inre kontrollerade affärerna i en organisation. En korrekt 
prognos kan lösa många problem i en organisation (Tersine, 1998). 

3.5 Automatik 
Automatik är något som verkar på egen hand. I tekniska sammanhang handlar det 
om apparater och dylikt, dess rörelser eller arbete. Halvautomatik är något som 
kan fylla vissa delfunktioner på egen hand men fodrar mänskliga arbetsinsatser 
t.ex. vid övergången från ett moment till ett annat. Helautomatiskt är däremot när 
något fungerar helt utan mänskligt ingripande. NE (2005-01-10)  

Mänsklig input 

Historisk 
data 

Matematisk 
modell 

Prognos av 
efterfrågan 

Beräkning av prognos 
fel och uppdatering av 

statistiska fel 

Val och initiering 
 av modell 

Möjlig modifiering av 
modell eller dess 
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Aktuell efterfrågan 
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 Statistisk 
prognos 

 Kritisk 
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Mjukvaruagenter är mjukvara som fungerar och handlar med hel- eller halv-
automatik (Turban, 2005 & Caglyan &Harrison, 1997). 

3.6 Mjukvaruagenter 
För att förstå vad agenter kan göra behövs först en beskrivning av vad en agent 
är. Caglayan & Harrison (1997) definierar en agent som en person eller ett objekt 
som agerar eller har möjlighet att agera eller som har befogenhet att agera i 
annans ställe. Den generella definitionen av en agent visar på två nyckelattribut, 
en agent göra saker och en agent agerar på någon eller någontings vägnar.   
 
Mjukvaruagenter (agenter i datormiljö) kan definieras på många olika sätt 
beroende på var de är implementerade (Julka et al, 2002). Turban, (2005) 
definierar mjukvaruagenter som mjukvara vilken utför uppgifter på uppdrag av 
en användare eller ett annat program, med viss självständighet eller autonomt. 
Helt autonoma agenter är program eller system vilka finns i en komplex 
dynamisk miljö, som känner av och agerar autonomt i denna miljö. Genom att 
göra det realiseras de mål eller uppgifter för vilka de är designade. En enklare 
definition av mjukvaruagent är en entitet som utför användardelegerade uppgifter 
autonomt (Caglayan & Harrison, 1997). För att ett datorsystem ska klassificera 
sig som en agent, föreslår Julka et al, (2002) att en agent ska följande punkter: 

• Autonomi - en agent ska ha viss kontroll över sitt handlande och ska 
kunna agera utan direkt inverkan från människor 

• Social förmåga - den ska klara av att kommunicera med andra agenter 
och/eller människor 

• Reagerande - förmåga att reagera på förändringar i omgivningen 
• Initiativtagande, möjlighet att ta egna initiativ utifrån förutbestämda mål 

 
En agent behöver även kunna övervaka sin omgivning för att den ska kunna 
utföra uppgifter självständigt. Dessutom ska en agent kunna tolka övervakad data 
och utföra passande handlingar därefter (Calgayan och Harrison, 1997). 

3.6.1  Intelligensnivåer 
För att bättre förstå och kunna definiera en agent hjälper det att beakta agentens 
intelligensnivå. Turban (2005) tar upp fyra nivåer. Dessa illustreras i Figur 3. 

 
Figur 3 Exempel på agenters intelligensnivåer (egen konstruktion) 
 

• Nivå 0 (den lägsta). Dessa agenter hämtar dokument till en användare 
under strikta order. En vanlig webbläsare är ett exempel på en sådan. 
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Användare måste skriva in den URL där dokumenten ligger, sedan hjälper 
agenten till att navigera på nätet. 

• Nivå 1. Dessa agenter tillhandahåller en användarinitierad sökning för att 
hitta relevant information. Agenter för Internetsökning som Google, Alta 
Vista och InfoSeek är exempel på dessa. Information om sidor, titlar och 
frekvent förekommande ord indexeras. När användaren sedan anger 
nyckelord matchar sökmotorn orden mot den indexerade informationen. 
Dessa agenter kallas för sökmotorer. 

• Nivå 2. Agenter på den här nivån övervakar information i den omgivning 
den befinner sig i och meddelar användaren när relevant information 
hittas eller när information förändras. På den här nivån är agenterna semi-
intelligenta och brukar refereras som mjukvaruagenter. 

• Nivå 3. På den här nivån har agenterna förmåga till inlärning och 
deduktiva funktioner. Det kan vara att bevaka en användares vanor och 
underlätta eller utföra uppgifter för användaren (Turban, 2005). Ett 
exempel är MacOS agent Open Sesame som hittar upprepade användar-
mönster och erbjuder sig att automatisera dem för användaren (Caglayan 
& Harrison, 1997). 

3.6.2 Skillnader mellan traditionella program och agenter 
Många mjukvaruagenter liknar mer vanlig programvara än artificiell intelligens. 
Ett exempel; en mjukvaruagent kan startas i ett nätverk för att hitta en resa som 
passar bäst in på någons önskemål från olika resebolag. Att skapa mjukvara som 
klarar en sådan och liknande uppgifter kräver specificerade datadefinitioner, 
standarder och telekommunikation, men väldigt lite intelligens enligt den upp-
fattning som finns inom artificiell intelligens. (Alter, 1999) Till skillnad från 
vanlig mjukvara vilken måste anropas för att agera, agerar autonoma agenter på 
eget initiativ, eller agentsystemet är designat så att när agenten möter sitt mål, 
möter den i själva verket det den är programmerad att agera på.  Tanken med 
detta är att minska manuell påverkan på systemet och människan ska agera mer 
som en övervakare tillsammans med systemet. (Caridi & Siansei, 2000) Tabell 2 
visar en jämförelse mellan agenter och traditionella dataprograms olika 
egenskaper. 
 
Egenskaper Vanliga program Software Agents 
Karaktär Statisk Dynamisk 
Manipulation Direkt: Användare tar alla 

initiativ 
Indirekt: Autonom 

Interaktivitet  Ingen interaktivitet Interaktiva dialoger. Handlingar 
kan antingen initieras av 
användare eller av agentsystemet 
Kan interagera med både 
användare och andra agenter.  

Flexibilitet  Ändras aldrig, förutom av 
människor eller fel i 
programmet. 

Anpassar och lär sig. 

Tidsrymd Körs en gång, stannar 
sedan och väntar på att bli 
ropad på igen. 

Varaktig: Fortsätter att köras 
över tiden. 
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Respons  Förutseende: Utför de 
uppgifter den får från 
användaren även om det är 
fel. 

Tolkar vad användaren menar, 
inte vad den säger. Handlingarna 
kan variera beroende på 
omständigheter runt omkring. 

Självständighet Följer instruktioner Kan starta handlingar men även 
följa instruktioner. 

Mobilitet Stannar på ett ställe Kan vara mobil och förflytta sig 
mellan olika servrar. 

Samtidighet Genererar en process på en 
server med begränsad 
bearbetningskapacitet. 

Kan dela upp och utföra flera 
delar av uppgiften parallellt.  

Lokal 
samverkan 

Kommer åt data över ett 
nätverk genom client-
server arkitektur. 

Kan förflytta sig och interagera 
med lokala entiteter som 
databaser, filservrar och 
stationära agenter. 

Tabell 2 Skillnader mellan traditionella program och agenter (Turban, 2004) 

3.6.3 Olika agenter  
Som tidigare beskrivits kan agenter definieras på många olika sätt och det beror 
vanligtvis på var agenten är implementerad och vad den har för uppgift (Turban, 
2005). 
 
Agenter har många olika användningsområden. En agent kan sköta all 
kommunikation åt företaget. Agenten hanterar då alla inkommande meddelanden 
från andra företag och skickar dem vidare till rätt avdelning eller person. Om ett 
meddelande som berör lagret kommer in, skickar agenten det vidare automatiskt 
till lagret. Agenter kan också användas på företagets försäljningsavdelning. 
Agenten ansvarar då t.ex. för inkommande beställningar där agenten kontrollerar 
alla beställningar som är mottagna, avslutade och som väntar på att behandlas. 
När en beställning tas emot, kan agenten stämma av med andra agenter som 
hanterar produktion och lager, för att kunna garantera att beställningen kan 
levereras. Agenten kan användas för att undersöka efterfrågan på marknaden och 
förbereda markandsplaner. För att agenten ska kunna skapa marknadsplaner 
krävs långsiktiga samarbeten med kunder, mönster på tidigare efterfrågan och 
efterfrågan på liknande produkter på marknaden. (Julka et al, 2002) 
 
Då ett företag använder agenter för att hantera företagets lager ansvarar den för 
efterfrågan på råvaror från andra agenter och fyller på råvarulagret genom att 
handla med andra företag. Agenten kan också fungera som en knytpunkt för 
företagets nätverk av leverantörer. Agenter kan också användas för att hantera 
företagets produktionsavdelning. Den har då vanligtvis underagenter som 
hanterar företagets olika produktionslinjer. Agenten fungerar som en mellanhand 
och skickar inkommande beställningar vidare till rätt produktionslinje. Den ser 
även till att det material som behövs för en viss produkt finns tillgängligt vid 
tillverkningsprocessen. Underagenterna som agerar i produktionslinjerna har till 
uppgift att t.ex. uppskatta vad produktionen kommer att kosta och vilken teknik 
som är lämplig att använda vid tillverkningen. (Julka et al, 2002) 
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4 Empiri 
För att besvara forskningsfrågan har undersökningar gjorts för att samla in data 
från verkligheten. Detta avsnitt redovisar den datainsamling som gjorts för detta 
arbete i syfte att få en inblick över hur automatik involveras i ett företags 
försörjningskedja.  

4.1 Fallbeskrivning 
Insamling av data har skett genom fallstudier på företag som använder ett 
modernt SCM-system som innehåller automatik. Det finns vissa olikheter mellan 
företagen då de befinner sig på olika platser i försörjningskedjan. Detta har dock 
ingen betydelse för undersökningen då lagerhållningen inte skiljer sig åt mellan 
företagen. Att producera och köpa in varor blir likvärdigt ur undersöknings-
synpunkt. Studien har utförts genom öppna, delvis styrda, intervjuer där en 
intervjuguide (se Bilaga 1) användes för att validera svaren och för att lättare 
kunna se likheter mellan företagen. Nedan följer en kort presentation av de 
fallstudieobjekt som studerats för detta arbete.  

4.1.1 Polarbröd 
Polarbröd är Sveriges tredje största producent av matbröd, med nästan 400 
anställda. Organisationen består av tre bagerier belägna i Älvsbyn, Bredbyn och 
Omne. Den största och viktigaste marknaden för Polarbröd är svensk daglig-
varuhandel, där man samarbetar med Allbröd för brödförsäljning och distribution 
(se Figur 4). Polarbröd har nyligt implementerat ett nytt affärssystem med 
systemstöd för produktion, ekonomi och distribution. Systemet stödjer även 
leverantörsstyrd lagerpåfyllnad, vilket möjliggör automatisering av informations-
flödet från Polarbröds tre bagerier till distributörerna Allbröd. (Polarbröd, 2004) 
Den person som kontaktats på Polarbröd är IT-ansvarig på deras pilotbagerier för 
ny teknologi.  

 
Figur 4 Polarbröds förhållande till Allbröds (egen konstruktion) 

4.1.2 Allbröd 
Allbröd är idag landets näst största leverantör av bröd och kakor till daglig-
varuhandeln. Med hjälp av närmare 300 egna distributionsbilar säljer, distribuerar 
och exponerar de produkter från ledande bagerier som Polarbröd, Finax, 
Korvbrödsbagarn, Vagott, Smarry, Hägges och Gille. 28 brödterminaler från 
Malmö i syd till Gällivare i norr ger Allbröd kunskap om den lokala marknaden. 
Allbrödsföretagen bearbetar butikerna med sin kunskap om den lokala 
marknaden, exponering och action marketing. Allbröd AB är det centrala bolag 
som ansvarar för gruppens övergripande affärs- och marknadsutveckling, men 
även samordnings- och avtalsfrågor. (Allbröd, 2004) Allbröd är i full gång med 

information 

varavara

Tillverkare/Leverantör                  Distributör Kund 
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att integreras med Polarbröds system, men har när intervjun ges inte imple-
menterat systemet till 100%. Lagerchefen på Allbröd i Luleå har intervjuats.  

4.1.3 Smurfit Munksjö Packaging 
Smurfit Munksjö är en specialpappersgrupp som består av affärsområdena 
papper, massa och tissue. Huvudkontoret är beläget i Jönköping, Sverige, och 
anläggningar finns i Sverige, Norge, Tyskland, Spanien, Italien och USA och 
producerar och bedriver försäljning globalt. Antalet anställda uppgår till cirka 1 
750 personer. (Munksjö, 2004) Kontakten med Smurfit Munksjö är genom den 
person som har det tekniska ansvaret för Smurfit Munksjö Packagings SCM-
system. Smurfit Munksjö Packaging utvecklar och tillverkar förpackningar i 
wellpapp och solidpapp, De system som Smurfit Munksjö använder har de 
implementerat och modifierat i samarbete med deras största kund Absolut, till 
vilka de tillverkar kartonger till vodkaflaskor (se Figur 5). Systemet är ett 
komplett affärssystem som även har stöd för produktion, beställningar och Just-
in-time leverans.  

 
Figur 5 Smurfit Munksjös förhållande till Absolut (egen konstruktion) 

4.1.4 Absolut 
Absolut tillverkar och säljer vodka sedan 1886. Absolut Vodka är en av Sveriges 
största exportsuccéer. Det svenska vodkan finns på 126 marknader och är 
världens tredje största internationella spritmärke. Företaget tillverkar all sin sprit i 
Åhus och produktionen uppgår i dagsläget till cirka 60 miljoner liter sprit per år. 
(Absolut, 2004) Den som kontaktades på Absolut arbetar som Director Supply 
Chain Development och var projektledare under implementeringen av det nya 
systemet. 

4.2 Resultat 
Här följer en sammanställning av svaren från intervjuerna. Den väsentliga 
innebörden av svaren har koncentrerats med meningskoncentrering enligt 
tidigare beskrivning i metod-avsnittet. Det kompletta råmaterialet kan återfinnas 
hos skribenterna. Följdfrågor som ställts under intervjun har markerats med ett 
bindestreck ”-” före frågan. Detta För att förtydliga att det är en följdfråga och 
alltså inte finns med i intervjuguiden. 

4.2.1 Polarbröd 
1. Har ni något system som stödjer lagerhanteringen? 

Polarbröd implementerade ett nytt system i maj 2004, då i liten skala i 
Älvsbyn mot en av sina kunder. I januari 2005 räknar de med att vara upp-
kopplade mot alla sina kunder. 

 
Hur såg situationen ut innan implementeringen av ett SCM-system? 

varavara

information

Tillverkare/Leverantör                 Distributör  Kund 
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Polarbröd hade tidigare ett tungadministrerat system som inte var integrerat 
för hela koncernen. Varje avdelning jobbade ineffektivt. En Excelrapport 
drogs ut, som sedan fördes över manuellt in i huvudbolaget. Det var mycket 
extraarbete och alla fick jobba med att leta fel på alla avdelningarna i det 
gamla systemet. Det var även problem med orderhanteringen. Om en kund 
beställde sju olika sorters bröd kunde denne få sju fakturor i och med att 
ordern delades upp mellan de olika bagerierna.  
 
- Hur fungerade lagerhanteringen? 

Råvarulagerhanteringen var inte uppdaterad. Avrop gjordes bara en gång i 
veckan eller varannan vecka. Problemet hittills har varit att Polarbröd haft 
lagret på flera ställen. Det gamla systemet såg bara om det fanns bröd, men 
utan hänsyn till på vilket lager brödet fanns på. Detta gjorde att det inte alltid 
blev lönsamt logistikmässigt. Polarbröd såg ingen framtid i att lägga in 
funktioner i systemet för att beräkna detta, utan satsade istället på att bygga 
ett stort lager, vilket kommer att stå klart i januari. Med det nya lagret kan 
också bättre kvalitet på produkterna säkerhetsställas, eftersom de inte behöver 
lastas om flera gånger. 
 

2. Påverkas era leverantörer av ert system? 
Inte ännu men de kommer att få mer insyn senare. Polarbröd anser att det 
vore optimalt ifall leverantörerna kunde sköta råvarulagret åt dem. Tanken är 
att det ska fungera på samma sätt som när de försörjer sina kunder. Det finns 
två sätt att göra detta: antingen skickar de in sina saldon till dem eller så får 
de tillgång till Polarbröds saldon via en webbfunktion. Utifrån detta gör de en 
inköpsorder vilken knappas in i Polarbröds system. Leverantörerna får själva 
logga in och titta vad Polarbröd behöver. Troligt är att Polarbröd kommer att 
skicka sina saldon till leverantörerna.  

 
3. Påverkas ni av era leverantörers system? 

Nej. 
 

Lagerhantering 
4. Hur fungerar lagerhanteringen efter implementeringen av det nya SCM-

systemet? 
De flesta problemen har försvunnit nu med det nya systemet. Råvarulagret är 
mer uppdaterat och varje gång en pall med bröd lastas in i frysen beräknas det 
hur mycket råvara som har gått åt och den summan dras från råvarulagret. Ett 
problem som dock kvarstår är att de inte får veta exakt hur mycket spill det 
blir från varje bak. 

 
Lagerhållningen har förbättrats med automatisk inrapportering till lagret. När 
den färdiga pallen kommer från produktion skannas en etikett på kartongen. 
En rapportering sker upp till systemet om vilken brödpall och vilket sorts 
bröd det är. Systemet tilldelar pallen ett partinummer och en plats i lagret, 
därefter skriver systemet ut en etikett som klistras på pallen och skickar in 
den i lagret och vid utlastning dras pallen av från saldot. 
 

5. Vad har systemet för automatiska funktioner vid lagerhantering? 
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Systemet har en lastplaneringsfunktion som beräknar optimala transporter. 
Det finns ett avtal med kunderna där de ser hur mycket som behövs för en 
rutt, ett distrikt. Polarbröd tittar på behoven, hur mycket som behövs till 
rutten, sedan matchas detta mot den transportkapacitet som finns. Inom dessa 
avtal kan de justera volymerna som behövs för att köra till kunderna och 
därigenom kan de lastplanera och optimera transporten innan de bestämmer 
den exakta leveransvolymen. När sedan lastplaneringen har fastställt 
ordervolymen skickas information till affärssystemet som skapar en 
kundorder, vilken skickas ner till Allbröds system för att skapa en 
inköpsorder.  
 

6. Tillåts andra aktörer (leverantörer, kunder, distributörer) i kedjan ha 
insyn i ert lager? 
Allbröd har som återförsäljare inte så mycket insyn idag, men det fungerar på 
samma sätt som de är tänkt att fungera för leverantörerna. Via webb-
funktionen kan de se lagersaldot men de har ingen insyn i Polarbröds 
produktion. 
 

7. Har ni någon insyn i era leverantörers lager? 
Nej, Polarbröd anser att det är irrelevant så länge de får sina varor när de 
behöver dem. 
 

8. Har ni någon insyn i era kunders lager? 
I nuläget lägger kunderna en inköpsorder i sitt system vilken skickas med 
EDI till Polarbröds system. Tanken är att detta ska förändras så att det blir 
Polarbröd som fyller på kundernas lager och då skapas kundordern av Polar-
bröd. De kommer då att ha tillgång till kundens lagersaldo, prognoser och 
försäljning för den senaste perioden. Utifrån det ser Polarbröd hur mycket 
kunden kommer att behöva. Det kommer att skrivas avtal med kunden om 
lagernivån och Polarbröd ska hålla den nivån.  

 
9. Hur fungerar kommunikationen uppströms och nedströms 

försörjningskedjan? 
Det sker med FTP-överföring av filer. Polarbröds filer läggs över på 
kundernas server och svaren skickas tillbaka. Det finns en webbfunktion i 
systemet men den används inte i nuläget. Med den är det enklare för kunderna 
att göra en order eller se hur situationen ser ut. Allbröd skulle kunna använda 
webbfunktionen för att se statusen på sin inköpsorder. Är ordern bekräftad, 
vet Allbröd att den kommer levereras det datum som står. Detta går att 
använda till viss övervakning, men de ser endast om ordern kommer att 
levereras i tid eller inte.  

 
Prognoser 
10. Hur beräknas prognoser? 

Prognoserna beräknas utifrån Allbrödföretagens kunnande och känsla. Prog-
noserna är dock inte så viktiga. Det är bara ibland, om det är stora avvikelser 
som det spelar någon roll. Annars finns en viss säkerhetsnivå så de ska klara 
sig. 
 
- Finns det inte med någon prognosberäkning i systemet? 
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Det finns som utgångspunkt att ha ett fast värde som de förväntas sälja, men 
det finns en flödesmodell som beräknar antalet pallar ena dagen och över tid 
kan detta värdet förändras. Systemet känner av hur det går, men ökar eller 
minskar med en viss tröghet för att undvika att det blir en ”Hawaii kurva”. 
Polarbröd vill ha ett lagom stort lager. Ett litet lager är bra, men långa 
produktionsserier är också bra. Att byta produktion är dyrare än att köra 
samma en lång tid och ju mindre lager de har generellt desto oftare får de 
göra produktionsbyte. 
 
- Hur bestämmer ni hur mycket som ska produceras? 

Produktionsplaneringsgruppen bestämmer hur mycket som ska produceras. 
Systemet är rådgivande, men i slutändan är det en person som tar beslutet. 
Gruppen tittar på förslaget som kommer från systemet och justerar där det 
behöver justeras. Detta görs utifrån erfarenhet och känsla.  

 
11. Anser ni att osäkerhet i lagerhållning är/var ett stort problem? 

De har haft stora problem innan de bytte system. Med det nya systemet anser 
Polarbröd att de nu har ganska så exakta saldon.  

 
Hur hanterades/hanteras osäkerhet i lagerhållningen med det nya resp. 
gamla systemet?  
Tidigare var problemen på råvarusidan att det inte fanns någon avrapportering 
i realtid. De producerade en vecka och veckan efter drogs en lista ut där de 
såg vad de hade producerat för varor. Det fanns aldrig korrekta saldon. Det 
mest korrekta som fanns var veckan efter produktion, direkt efter rapport-
eringen. På färdigvarusidan har de alltid haft bra saldon. Enda bekymret där 
är om det ska göras en liten produkt med kort varsel.  
 

12. Hur fungerar produktionsplaneringen efter implementeringen av det 
nya SCM-systemet? 
Systemet är rådgivande, men beslutet tas vid varje produktionsplanering. I 
systemet kan parametrar sättas upp på vilka lagernivåer som ska hållas, 
minsta partistorlek som ska föreslås och så vidare men i slutändan är det ändå 
en person som tar beslutet. Tanken är det ska fungera helt automatiskt men 
Polarbröd har ännu inte tagit det steget, då systemet ännu inte känner till alla 
parametrar. När deras nya lager står klart i januari finns möjlighet för detta att 
ske helt automatiskt. 
 
- Kan det automatiseras mer? 

När Polarbröd har lagret på ett ställe, kan automatiken sättas på produk-
tionsplaneringen helt. De data systemet levererar blir inte endast förslag utan 
faktiska behov på vad som behöver produceras, för att aldrig ha ett tomt 
lager. 

 
13. Vad har systemet för automatiska funktioner vid produktionsplanering? 

I produktionen finns en funktion som övervakar brödet när det kommer ut 
från ugnen. Den har en sensor som kontrollerar hur välbakat brödet är. Om 
brödet är för svart sänks värmen i ugnen och är brödet inte tillräckligt gräddat 
ökas värmen för att få önskat resultat på brödbaket. 
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4.2.2 Allbröd 
Då hela systemet inte är implementerat blir svaren på vissa frågor lite tunna, då 
spekulationer för hur det kommer att bli har undvikits. Frågorna 12 och 13 utgår 
eftersom Allbröd inte har någon egen produktion utan endast är distributör och 
återförsäljare.  
 
1. Har ni något system som stödjer lagerhanteringen? 

I dagsläget har de ett mycket enkelt system. Det mesta sköts manuellt och 
respondenten har det mesta i huvudet. Inom den närmaste tiden kommer All-
bröd att integreras med Polarbröds system. En del av automatiken är redan på 
plats vid intervjutillfället. Allbröd jobbar med sju olika leverantörer i Sverige. 
Allbröd får leverans från Polarbröd fyra gånger per vecka, för att de inte ska 
behöva hålla något lager och omsätter ca 200 pallar bröd från Polarbröd varje 
månad. 
 

2. Påverkas era leverantörer av ert system? 
Nej det är Allbröd som påverkas av leverantörens system. 
 

3. Påverkas ni av era leverantörers system? 
Ja. Ordern kommer att gå via Växjö till Polarbröd vilka skickar en bekräftelse 
tillbaka till Allbröd. Är bekräftelsen i sin ordning, får Allbröd sina varor och 
Polarbröd skickar en faktura. När varorna är på plats knappas de in i lagret 
och då ser säljarna att det finns bröd. Lagret blir på så sätt helt automatiskt. 
All manuell beställning kommer att försvinna. 
 

Lagerhantering 
4. Hur fungerar lagerhanteringen? 

Denna fråga besvaras genom svar på fråga 1, 3 och 5. 
 

5. Vad har systemet för automatiska funktioner vid lagerhantering? 
Sammankopplade datorer känner av hur det ser ut på lagret och allt kommer 
att ske via säljarnas handdatorer, som kommer att vara sammanlänkade med 
Polarbröds datorer. Säljarna som levererar brödet ut till butikerna har en 
handdator där de matar in hur mycket bröd de levererar och om det behövs 
mer av någon vara. I slutet av dagen, när de backar in bilen i terminalen, 
används trådlös överföring för att uppdatera systemet med lagersaldo och 
leveranser. I början kommer dock det mesta att ske manuellt, d.v.s. beställ-
ningarna kommer att knappas in manuellt i systemet. När systemet sedan är 
igång behövs ingen handpåläggning alls. I dagsläget ringer Allbröd in sina 
orders till Polarbröd, men från och med vecka 3 kommer det bara att bli 
autoorders, där lagersaldo automatiskt skickas till Polarbröd. Kampanjer, 
extra beställningar och utökade orders kommer att ske manuellt i början. 
Systemet kommer att sköta den vardagliga försäljningen.  
 

6. Tillåts andra aktörer i kedjan ha insyn i ert lager? 
När autoorderfunktionen kommer igång kommer Allbröds lagersaldon att 
uppdateras automatiskt till Polarbröds system.  
 

7. Har ni någon insyn i era leverantörers lager? 
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Nej, Allbröd har ingen insyn i Polarbröds lager. Det är oväsentligt för Allbröd 
hur det ser ut hos Polarbröd, huvudsaken är att de får sina varor. 

 
Idag ringer eller faxar Allbröd in sina beställningar och bekräftelse skickas 
via fax. Allt detta kommer att bli elektroniskt och bekräftelsen kommer att 
prickas av på datorn. Utan att Allbröd gör någon manuell order, kommer en 
orderbekräftelse. De kommer dock inte att använda sig av handdatorer utan 
pricka av manuellt när varorna är på plats och lägger in i datorn. 
 

8. Har ni någon insyn i era kunders lager? 
Eftersom Allbröd fyller på lagren hos deras kunder har de väldigt bra kunskap 
om hur mycket som finns hos kunden. Hur mycket som går åt har de lärt sig 
genom erfarenhet och känsla. De har inget systemstöd eller liknande för detta. 
 

9. Hur fungerar kommunikationen uppströms och nedströms försörjnings-
kedjan? 
Se svar på fråga 5. 

 
Prognoser 
10. Hur beräknas prognoser? 

Det finns inget systemstöd för att beräkna prognoser hos Allbröd. De har åtta 
säljare vilka har fasta kunder, där det är säljaren som sköter brödhyllan i 
butiken. Säljaren lastar själv sin lastbil varje morgon ute hos Allbröd. När de 
levererar nytt bröd tar de även hand om returer som skrivs av med handdator. 
Säljaren är hos sina kunder fem dagar per vecka och de har stor kunskap och 
vet när åtgången är större, t.ex. när det är löningsvecka. Säljarna marknadsför 
sina produkter i butikerna när tillfälle ges. 

 
11. Anser ni att osäkerhet i lagerhållning är/var ett stort problem? 

Det är ett svårt problem! Allbröd vill aldrig stå med ett tomt lager men i och 
med att det är manuellt, finns det ofta för mycket hemma. Detta är i sig inte 
något stort problem, då de jobbar med djupfrysta varor, vilket är det unika 
med Polarbröds teknik. Det är dock svårt att hålla en korrekt lagernivå i 
butikerna, hyllan får aldrig stå tom men de vill heller inte ha några returer. 

4.2.3 Smurfit Munksjö Packaging  
1. Har ni något system som stödjer lagerhanteringen? 

Ja, de började testa systemet 1999 men det var inte helt anpassat för just-in-
time leverans. De fick då vara med och komma med förslag på förändringar 
och förbättringar. 

 
Hur såg situationen ut innan implementeringen av ett SCM-system? 
Smurfit Munksjö hade ett dåligt förhållande till en av sina största kunder, 
Absolut, och det var anledningen till att det blev aktuellt att införa ett nytt 
system överhuvudtaget. Absolut hade redan detta system, vilket skulle 
underlätta lagerhållningen då de inte har något lager med produkter Smurfit 
Munksjö tillhandahåller. I och med att de inte hade något lager krånglade det 
ofta. Leveranserna blev fel och om Absolut kastade om sina produktionslinjer 
levererades fel artikel. Före det nya systemet, var det kaos i försörjnings-
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kedjan vad gäller leveransen av Absoluts förpackningar. Med det nya 
systemet är det i stort sett inget problem alls. 

 
- Hur fungerade lagerhanteringen? 

Den existerade inte alls. Smurfit Munksjö lagrade inga av de produkter de 
levererade till Absolut och Absolut hade inget lager med Smurfit Munksjös 
produkter hos sig. Företagen använde sig av direktleverans, direkt från 
fabriken in i Absoluts produktionslinjer. 

 
2. Påverkas era leverantörer av ert system? 

Vare sig leverantörer eller distributörer påverkas av Smurfit Munksjös nya 
system. Detta beror på att de är längst ut i kedjan och inte har några 
leverantörer och att de distribuerar själva. 
 

3. Påverkas ni av era leverantörers system? 
Se svar på fråga 2. 
 

Lagerhantering 
4. Hur fungerar lagerhanteringen efter implementering av nytt SCM-

system? 
Förut planerades det efter Abosluts manuella underlag, vilket tog ungefär sex 
timmar. Idag kommer allt automatiskt och Systemet räknar själv ut ett 
leveransförslag. Är det inget fel i förslaget och allt vekar ligga rätt i tid trillar 
det bara rakt igenom systemet och kundordern skapas automatiskt. Den enda 
handpåläggning som krävs är lite övervakning. Upptäcker systemet något, 
t.ex. att artikelnumret saknas, stoppas ordern och då krävs en manuell 
handpåläggning för att rätta till detta, vilket tar ca 10-15 minuter. Smurfit 
Munksjö upplever att systemet är mycket effektivt för dem. Absolut kan följa 
hela produktionskedjan från sin applikation. De ser direkt vad som är på gång 
och vad som ligger på leverans och när leveransen ska komma, via Systemet. 
 

5. Vad har systemet för automatiska funktioner vid lagerhantering? 
Hela systemet är i stort sett automatiskt. Två gånger om dagen skickar 
Absoluts affärssystem över uppgifterna till Systemet som räknar ut vad de vill 
ha levererat, när de vill ha det och hur mycket som produceras per timme. En 
gång per dag har Abosluts system kontakt med Smurfit Munksjös system och 
då ser Smurfit Munksjö vad Absolut vill ha levererat, vilken typ av kartong 
det är och när de vill ha dem levererade. Stöter inte systemet på några 
problem hamnar ordern direkt i Smurfit Munksjös affärssystem. Är det så att 
artikeln inte finns i lager skapas en produktionsorder direkt, vilken görs i god 
tid för att passa ihop med befintliga produktionslinjer. Hela processen är 
automatiserad så länge det inte är något konstigt med artikeln. 

 
6. Tillåts andra aktörer i kedjan (leverantörer, kunder, distributörer) ha 

insyn i ert lager? 
De kan se hur mycket Smurfit Munksjö har lagrat av olika produkter. De kan 
inte se produktionen eftersom fabriken inte är integrerad i själva systemet. 
Planen är att detta ska bli möjligt inom ett år. 
 

7. Har ni någon insyn i era leverantörers lager? 
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Se svar på fråga 2. 
 

8. Har ni någon insyn i era kunders lager? 
Nej, Absolut har ingen lagerhållning. Däremot kan Smurfit Munksjö se 
Absoluts produktionsplan timme för timme. De ser precis hur mycket Absolut 
ska producera per timme och hur mycket kartonger det kommer att gå åt 
under den timmen. Detta upplever Smurfit Munksjö som bra för sin 
planering. 
 

9. Hur fungerar kommunikationen uppströms och nedströms försörjnings-
kedjan? 
Absolut för in sina orders i deras affärssystem och skapar en produktionsplan. 
Den produktionsplanen skjuts in i systemet på deras sida. Smurfit Munksjö 
tar emot produktionsplanen två gånger varje dag i sitt system. Där räknas 
allting om och det skapas ett leveransförslag med vilka artiklar som ska 
tillverkas och levereras uppdelat på två leveranser per dag. Systemet räknar ut 
till vilken bil som leveransen kommer att gå med, så att Absolut vet när de får 
leveransen och då vet de att de har de kartonger de behöver. Skulle Smurfit 
Munksjö inte ha det Absolut behöver i lager, skapas det automatiskt en 
tillverkningsorder till Smurfit Munksjös fabrik. Den tillverkningsordern 
måste manuellt frisläppas för att köra igång produktionen, men om varan 
finns i lager då bara trillar allting rakt igenom och kundordern skapas. 
Absolut ser på sin sida att ordern är mottagen, att varan finns i lager och när 
de ska få leverans. När Absolut tar emot varan görs en inrapportering i deras 
system. När inrapporteringen är gjord ser Smurfit Munksjö att Absolut tagit 
emot den varan och då avslutas ordern och lägger sig i historiken. 

 
Prognoser 
10. Hur beräknas prognoser? 

Med det nya systemet är de bara låsta i en och en halv dag, 3 leveranstider 
framåt, men Smurfit Munksjö kan se ca 10 produktionsdagar framåt. De 
strävar efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt men har ingen speciell 
funktion för detta. De vet vilka produkter som alltid går och kan då planera 
och samordna sin produktion efter det. Absolut är inte förpliktade att betala 
om det visar sig att de inte behöver allt Smurfit Munksjö producerat. De 
bestämmer själva sina produktionsserier för att vara så kostnadseffektiva som 
möjligt. Det är en manuell process och Smurfit Munksjö har lärt av erfarenhet 
vilka produkter som säljs mest frekvent och de artiklarna produceras det extra 
mycket av då de vet att de kommer gå åt fast de inte är förbeställda. Detta är 
manuella beslut som bygger på erfarenhet och är bra då de kan göra längre 
produktionsserier som är mer kostnadseffektivt. Systemet tar bara hänsyn till 
det exakta antalet som ligger i produktionsplanen. 

 
Ett produktionsförslag på hur mycket som bör produceras läggs upp av 
systemet om det inte finns på lager. Systemet startar upp själva processen i 
affärssystemet men börjar inte producera förrän Smurfit Munksjö själva 
godkänt manuellt att det är i sin ordnig att börja producera. Än så länge 
använder Smurfit Munksjö bara systemet mot Absolut då det är relativt 
kostsamt att implementera.  
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- Hur beräknades prognoser med det gamla systemet? 
Tidigare beräknade Absolut prognoser som sällan eller aldrig stämde. De 
kom från Absoluts underlag med en leveransdag som sträckte sig 10 dagar 
framåt. De första sex-sju dagarna var låsta och fasta men de sista tre dagarna 
kunde de fortfarande ändra på i både tid och antal. 
 
- Hur beräknades produktionsplaneringen? 

Absolut hade sitt affärssystem som talade om hur mycket de skulle producera, 
på vilka linjer och vilka klockslag osv. Produktionsunderlaget faxades till 
Smurfit Munksjö en gång i veckan och utifrån detta skapades en arbetsorder 
på de beställda produkterna. Kastade Absolut om sina produktionslinjer blev 
det nästintill katastrof på Smurfit Munksjö då de tvingades ställa om hela sin 
produktion. Anledningen till att det var så problematiskt var att Smurfit 
Munksjö använde sig av just-in-time leveranser. 

 
11. Anser ni att osäkerhet i lagerhållning är/var ett stort problem? 

I dagsläget med det nya systemet är det inga problem, oförutsedda händelser 
kan ju alltid uppstå i produktionslinjen men samarbetet med Absolut är 
mycket bra. 

 
Med det gamla systemet var det däremot problem. Det var det väldigt osäkert 
eftersom Smurfit Munksjö producerade efter Absoluts planering, vilken 
gällde för 6-7 dagar framåt. Det var vanligt förekommande att de ringde och 
ville ändra sin order. Problemet med detta var att det blev svårt att planera så 
varan kunde skickas med i samma leverans. Nu har Smurfit Munksjö och 
Absolut gjort en överenskommelse om att Absolut inte får förändra sina 
orders som de gjort tidigare och Smurfit Munksjö har även börjat ha en liten 
buffert av vissa artiklar Absolut använder mycket av. 
 

12. Hur fungerar produktionsplanering efter implementering? 
Genom systemet skickas två gånger per dag Absoluts produktionsplan 
automatiskt över till Smurfit Munksjö, med uppgifter om vad de behöver ha 
levererat, när de behöver det och hur mycket som kommer att gå åt. Finns inte 
en artikel i lagret skapas automatisk en produktionsorder för den artikeln. 
Systemet skapar här ett produktionsförslag. Produktionen startar dock inte 
förrän Smurfit Munksjö manuellt har godkänt produktionsförslaget. 

 
13. Vad har systemet för automatiska funktioner vid produktionsplanering? 

Se svar på fråga 5 och 10. 

4.2.4 Absolut 
1. Har ni något system som stödjer lagerhanteringen? 

Ja, de började använda systemet 1999 och har kört på sedan dess. 
 

Hur såg situationen ut innan implementeringen av ett nytt SCM-system? 
Då Absolut har en kund i varje land började de köra VMI mot sina kunder i 
Europa. Kunderna skickade lite information om saldo och försäljnings-
prognoser och sedan var det upp till Absolut att göra påfyllnadsorder. Från 
början användes e-post och Excel och dylikt men de insåg att om de skulle gå 
vidare och ha fler kunder blev det lite för manuellt, därför behövs ett system-
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stöd. Absolut fastnade för ett system, men bestämde sig för att köra det mot 
sina leverantörer istället för mot kunderna.  
 
- Vad var problemen innan det nya systemet? 
Problemet i relationen till leverantören var att det blev många ändringar när 
veckoorders gjordes. Verkligheten såg inte ut på samma sätt när ordern kom 
som den gjorde vid beställning. Mycket manuellt arbete, det tog tid för 
Absoluts planerare att göra beställningarna. Absolut hade dåligt systemstöd 
för att göra detta. 

 
2. Påverkas era leverantörer/distributörer av ert system? 

Ja, Absolut använder systemet gentemot sina leverantörer av flaskor och 
kartonger som är deras båda största leverantörer. Distributörerna påverkas 
inte i dagsläget men ambitionen finns att de ska göra det. 

 
3. Påverkas ni av era leverantörers system? 

På sätt och vis påverkas de genom att de köpt in och använder systemet 
gemensamt. 
  

Lagerhantering 
4. Hur fungerar lagerhanteringen? 

Absolut har inte något lager. Varor beställdes en vecka innan de skulle 
användas. Så fort en order fanns hos leverantörerna var den i princip in-
aktuell.  

 
5. Vad har systemet för automatiska funktioner vid lagerhantering? 

Systemet är automatiserat så långt det går. De skulle även kunna automatisera 
betalningssystemet. Det är populärt i dag att betala när konsumtionen sker 
men detta görs inte i dagsläget. 

 
6. Tillåts andra aktörer i kedjan ha insyn i ert lager? 

Leverantörerna får lagersaldo och produktionsplaner via Systemet. 
 

7. Har ni någon insyn i era leverantörers lager? 
Absolut har inget intresse av att veta leverantörernas lagersaldon. 
 

8. Har ni någon insyn i era kunders lager? 
Kunden har ingen insyn i Absoluts lager, de får beställa det de ska ha. 
Tidigare fyllde de på kundernas lager men så gör de inte nu längre. Ambi-
tionen finns att det ska bli så i framtiden.  
 

9. Hur fungerar kommunikationen uppströms och nedströms försörjnings-
kedjan? 
Se Smurfit Munksjös svar på fråga 9.  

 
Prognoser 
10. Hur beräknas prognoser? 

Absolut gör inga prognoser själva utan utgår från de prognoser de får från 
sina kunder. Prognoserna som lämnas till leverantörerna får lämnas delvis 
direkt via Systemet och då ser leverantörerna vad de ska leverera en vecka 
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framåt i tiden. Det är ingen prognos utan mer som en order. Utöver det så får 
leverantörerna prognoser en gång i månaden där de ser hur det ser ut framåt i 
tiden baserat på de prognoser som Absolut fått från sina kunder. 

 
- Hur fungerade produktionsplanering innan det nya systemet? 

Tidigare var det svårt att planera då produktionslinjerna inte gick helt enligt 
samma plan som leverantörernas. De utgick ifrån vad de trodde att de skulle 
behöva. Speciellt om Absolut förändrade i produktionen skapades problem. 
Nu uppdateras informationen dagligen hos leverantörerna istället för en gång 
per vecka, alltså kan de dagligen se hur Absoluts produktion går. 

 
11. Anser ni att osäkerhet i lagerhållning är/var ett stort problem? 

Det är väldigt viktigt för Absolut att hålla en korrekt lagernivå, då de inte har 
något direkt lager och vill att deras leverantörer ska leverera precis när de 
behöver varan. Det ska vara rätt antal i rätt tid och då är det viktigt att de har 
rätt saldo i systemet annars fungerar det inte. Inventering sker efter varje 
produktion och detta rapporteras för att hålla reda på svinn, trasiga kartonger 
och flaskor. Det är väldigt viktigt att de får den kvantitet de behöver, de 
jobbar mycket med detta då de inte har något lager. 

 
12. Hur fungerar produktionsplaneringen efter implementeringen av det 

nya SCM-systemet? 
Produktionsplanering sker i Absoluts affärssystem, utifrån vad de har för 
kunder. Det berör inte själva Systemet och görs lite halvmanuellt. Absolut har 
alla uppgifter som behövs i affärssystemet och sedan sker mycket manuellt. 
Det bästa resultatet uppnås om uppgiften utförs delvis manuellt och inte helt 
automatiskt, då det krävs en planerares erfarenhet och kunskap. Det är svårt 
att parameterstyra det så att det blir riktigt bra. Det behövs alltid en människa 
bakom för att lägga det tillrätta.  

 
- Kan det automatiseras mer? 

Absolut anser inte att det skulle bli bättre med mer automatik då de inte vill 
att systemet ska styra. Systemet ger ett förslag, data tolkas och sedan används 
detta som ett beslutsunderlag och inget mer. 
 
- Skulle produktionsplaneringen kunna fungera helt av sig själv? 

Vad gäller produktionsplaneringen körs den manuellt men beställningar av 
kartonger och flaskor sker helt automatiskt. Efter att produktionsplanen har 
fastställts skapas en beställning genom att produktionsplanen överförs till-
sammans med lagersaldo till leverantören. 

 
13. Vad har systemet för automatiska funktioner vid produktionsplanering? 

I och med att Absolut bara använder systemet mot sina leverantörer används 
inte systemet för att stödja produktionsplaneringen. De gör en produktions-
planering manuellt som visar vad som ska tillverkas en vecka framåt i tiden 
och utifrån denna skapas deras beställningar till Smurfit Munksjö. Utifrån den 
färdiga produktionsplanen sker sedan beställningen av flaskor och kartonger 
från leverantörerna helt automatiskt. 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras empirin. Detta görs genom mönstermatchning där 
teorin ställs mot empirin. Olika delar av empirin tas upp och jämförs mot teorin 
eller andra delar av empirin. De mjukvaruagenter som tas upp har definierats 
och namngetts utifrån dess uppgifter och var de är implementerade. Dessa 
funktioner refereras som agenter då de uppfyller kraven för att klassificeras som 
agent.  

5.1 Lagerhantering 
Här följer en redogörelse för hur lagerhantering stöds av fallstudieobjektens 
SCM-system samt var automatik har implementerats i deras lagerhantering. 

5.1.1 Polarbröd 
Lagerhållningen har förbättrats med automatisk inrapportering till lagret. När en 
pall med färdiga varor kommer från produktionen fästs en etikett på kartongen 
som sedan skannas. I samband med skanningen sker rapportering till systemet om 
vilken typ av vara det är och systemet tilldelar pallen ett partinummer och en 
plats i lagret. När varan sedan blir utlastad från lagret dras pallen av från saldot. 
Turban (2003) menar att användning av streckkoder, direkta informationsflöden 
och stöd från mjukvaruagenter stärker informationshantering samt löser problem 
med dåliga informationsflöden, felaktig eller på annat sätt bristfällig information. 

 
Systemet har även en lastplaneringsfunktion som beräknar optimala transporter. 
Att konfigurera optimala transportplaner ska enligt Turban (2003). Det finns ett 
avtal med kunderna där de ser hur mycket som behövs i varje distrikt vilket 
matchas mot den transportkapacitet som finns. När sedan lastplaneringen har 
fastställt ordervolymen skickas information till affärssystemet som skapar en 
kundorder, vilken skickas ner till Allbröds system för att skapa en inköpsorder.   

5.1.2 Allbröd 
Allbröds lagersaldon är direktkopplat till Polarbröd via deras gemensamma 
system vilket uppdaterar Polarbröd kontinuerligt med Allbröds lagerstatus. De 
sammankopplade datorerna mellan Allbröd och Polarbröd känner av hur det ser 
ut på lagret och den informationen överförs till säljarnas handdatorer som 
kommer att vara sammanlänkade med Polarbröds datorer. När brödet levereras ut 
till butikerna används handdator för att mata in hur mycket bröd som levereras 
och om någon annan vara behöver fyllas på. När lastbilen är åter på terminalen 
sker trådlös överföring av information för att uppdatera systemets lagersaldo och 
leveranser automatiskt. När systemet fungerar fullt ut kommer ingen handpå-
läggning krävas. Genom att använda direkta informationsflöden utan omarbet-
ning av data menar Turban (2003) ska stärka informationshantering samt lösa 
problem med felaktig eller på annat sätt bristfällig information. 
 
När leveranser från leverantörer kommer till Allbröd, bekräftas att det är rätt 
varor direkt in i systemet. Turban (2003) säger att ett snabbt, datoriserat informa-
tionsflöde där transaktioner dagligen överförs, bidrar till företagets möjlighet att 
hålla optimala lagernivåer.  
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5.1.3 Smurfit Munksjö 
Hos Smurfit Munksjö uppdateras systemet med kundens produktionsplan och 
lagersaldo. ”Orderagenten” beräknar hur mycket de vill ha levererat och när de 
behöver artiklarna. Agenten gör ett leveransförslag och så länge systemet inte 
hittar några fel, som att artikeln inte finns, och varan finns på lager skapas 
kundordern automatiskt. Finns inte varan på lager skapas en produktionsorder 
direkt vilken matchas med befintliga produktionslinjer. Julka et al. (2002) menar 
att mjukvaruagenter kan stämma av med lager och produktion och avgöra ifall 
varan ska hämtas från lagret, produceras eller om ordern inte kan fullföljas. 
Vidare menar de att agenten också kan fungera som en mellanhand vilken skickar 
orders till produktionslinjerna. Dessutom kan mjukvaruagenter sköta kommunik-
ationen mellan företag och skicka rätt information till rätt ställe. Även Turban 
(2003) anser att mjukvaruagenter minskar osäkerheten. Att dessutom använda 
direkta informationsflöden reducerar risken för felaktig eller på annat sätt 
bristfällig information. 
 
Systemet räknar ut till vilken bil som leveransen kommer att gå med, så att 
Absolut vet när de får leveransen och då vet de att de har de kartonger de 
behöver. Turban (2003) anser att beräkna och konfigurera optimala transport-
planer minskar risken för onödig lagring och osäkerhet genom kedjan.  

5.1.4 Absolut 
Absolut skapar manuellt en produktionsplan med sina behov vilken överförs 
automatiskt två gånger per dag till leverantörerna. Beställningar av kartonger och 
flaskor sker helt automatiskt. Efter att produktionsplanen har fastställts skapas en 
beställning genom att produktionsplanen överförs tillsammans med lagersaldo till 
leverantören. Där beräknas och skapas ett leveransförslag med vilka artiklar som 
ska tillverkas och levereras till Absolut och en kundorder skapas. Absolut ser på 
sin sida att ordern är mottagen hos leverantören, att varan finns i lager och när de 
ska få leverans. När Absolut tar emot varan gör de en inrapportering till system 
vilket uppdaterar deras saldon. I enighet med Turban (2004) resulterar detta till 
en snabb, billig och korrektare orderbeställningsprocess då ingen data behöver 
omarbetas.  
 
Innan implementeringen av det nya systemet fanns det många brister. Verklig-
heten såg inte ut på samma sätt när ordern kom som den gjorde vid beställning. 
Mycket manuellt arbete, vilket gjorde att det tog tid för Absoluts planerare att 
göra beställningarna. Idag krävs inte samma handpåläggning genom att beställ-
ningsprocessen har automatiseras med implementeringen av ett SCM-system. För 
mycket mänsklig input i kedjan kan enligt Tersine (1998) leda till förvanskad 
eller felaktig information, vilket i sin tur ger upphov till osäkerhet vid lagerhan-
tering. Turban (2003) menar att en högre grad av automatisering hjälper till att 
eliminera mänskliga fel. 

5.1.5 Gemensamt 
I både de kedjor som vi studerat är leverantör och kund direktkopplade och låter 
lagerstatus och lagersaldon automatiskt uppdateras kontinuerligt från kund till 
leverantör. Polarbröd uppdateras direkt nya varor kommer in på lagret hos allbröd 
och uppdateras med hur mycket varor som sålts under dagen när säljaren kommer 
tillbaka med lastbilen i slutet av dagen. Hos Smurfit Munksjö uppdateras 
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systemet med Absoluts produktionsplan och lagersaldo två gånger varje dag. 
Genom att använda sig av automatik i SCM-systemet kan Genom direkt 
automatisk överföring av information mellan varandra förmår alla företagen att 
minimerar all mänsklig input till kedjan och lyckats effektivisera kommunik-
ationen mellan varandra. Enligt Sandoe (2001) ökar effektiv kommunikation 
mellan affärspartners säkerheten vid lagerhantering. Detta stöds även av Turban 
(2004) som menar att samarbetspartners, genom att elektroniskt följa och 
övervaka beställningar och produktion, kan förbättra lagerhanteringen och 
lagernivåer samt minimera kostnader för lagerhanteringen. Vidare menar Turban 
att upprepningar av processer på grund av t.ex. bristfällig information går att 
undvika genom att automatisera och kan då även eliminera mänskliga fel vilket 
leder till minskad osäkerhet. Detta kan göras med hjälp av mjukvaruagenter som 
elektroniskt verifierar och kontrollerar processen.  
 
Genom att tillåta leverantörerna tillgång till kundernas lagersaldon och framtida 
behov får leverantörerna färre överraskningar vid beställningar och kan då bättre 
ställa prognoser och planera framtida tillverkning. Detta förhållningssätt redu-
cerar enligt Turban (2003) stora svängningar i beställningar från kunden vilket 
skapar problem lagerhållningen hos tillverkaren.  

5.2 Prognoser 
Här följer en redogörelse för hur prognoser skapas med hjälp av fallstudie-
objektens SCM-system samt hur mycket hjälp de har av den automatik som finns i 
systemen. 

5.2.1 Polarbröd 
På Polarbröd är inte prognoser så viktiga, de utgår från sin distributörs, Allbröd, 
kunnande och känsla. I systemet återfinns en mjukvaruagent vilken övervakar 
försäljningen och korrigerar nivåerna som kundernas lager bör ha. Detta sker 
dock med en viss tröghet för att undvika alltför stora svängningar i produktions-
linjen.  
 
För att uppskatta efterfrågan under en viss period jämförs den med tidigare 
prognoser. Genom att göra så kan felaktigheter i prognosen mätas. Det finns 
åtminstone två orsaker till att det är viktigt att mäta dessa felaktigheter. För det 
första, hur stort säkerhetslager företaget ska hålla för att kunna ge bästa möjliga 
kundservice. För det andra, statistiska prognoser baseras på en antagen, bakom-
liggande matematisk modell med specifika värden. (Silver et al, 1998)  
 
Med det nya systemet är råvarulagret mer uppdaterat. Varje gång en färdig vara 
packats in i frysen beräknar systemet ut hur mycket råvara som gått åt och sen 
uppdateras även råvarulagret. Sandoe et al. (2001) menar då informationssystem 
används i allt större utsträckning som stöd vid lagerhantering har det blivit 
enklare för tillverkarna att skapa tillförlitligare prognoser då råvarursaldot är 
korrekt uppdaterat vilket gör att tillverkaren kan anpassa produktionen bättre. 
Med tillförlitligare prognoser minskas också osäkerheten i lagerhållningen. 
 
I Polarbröds system ingår en mjukvaruagent som kan sköta produktions-
planeringen Den övervakar kundernas lagersaldon och gör sedan en beräkning på 
vad som behöver produceras och när för att kunna hålla kundens lagernivå. 
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Funktionen används idag dock endast som ett beslutstöd för polarbröds 
produktionsplaneringsgrupp vilka beslutar om vad som ska produceras. Systemet 
har dock möjlighet att sköta hela processen självständigt. Automatik för att 
analysera, förutse förseningar och tidiga upptäckter av låga lagernivåer ska enligt 
Turban (2003) bidra till att minska förseningar genom att upptäcka dem i tid. 
Enligt Julka et al. (2002) kan en mjukvaruagent sköta produktionen och skapa 
produktionsunderlag.  

5.2.2 Allbröd 
Med mer automatik i t.ex. informationsöverföring mellan företag blir det mindre 
handpåläggning vid prognosberäkningarna. Detta leder till att de blir mer 
tillförlitliga då antalet fel minskar. Fel i form av förvrängd information, som lätt 
kan uppstå då människor är inblandade, speciellt om det är fler än en person. 
Detta resonemang stöds av Silver et al. (1998) som menar att den mänskliga 
inblandningen är en kritisk input till systemet. Människor har lätt för att tolka 
data fel och göra felaktiga inmatningar. 

5.2.3 Smurfit Munksjö 
Smurfit Munksjö får sina prognoser från Absolut vilka överförs med automatik. 
Med det nya systemet är det enklare för Absolut att förändra i sina orders utan att 
det ställer till några större problem för Smurfit Munksjö då beställningarna bara 
är låsta en och en halv dag framåt i tiden.  
 
Smurfit Munksjös har i sitt system mjukvaruagenter som har möjlighet att sköta 
produktionsplaneringen. De övervakar kundernas lagersaldon och gör sedan en 
beräkning på vad som behöver produceras och när för att kunna hålla kundens 
lagernivå. Här stannar processen i dagsläget, och används endast som ett 
beslutsstöd man kan även användas som prognosunderlag. Turban (2003) talar 
om automatiska funktioner vilka, genom att analysera och förutse förseningar 
samt upptäckta låga lagernivåer tidigt, bidrar till att minska förseningar när de då 
kan upptäckas i tid. Julka et al. (2002) tar upp mjukvaruagenter som kan sköta 
produktionen och kan kan skapa ett produktionsunderlag.  

5.2.4 Absolut 
Absolut gör inga prognoser själva utan utgår från de prognoser de får från sina 
kunder, prognoserna kommer delvis direkt systemet och leverantörerna ser vad 
som ska levereras en vecka framåt. Det är ingen prognos utan mer som en order. 
Leverantörerna får även månadsprognoser baserad på de prognoser Absolut får 
från sina kunder. Innan de hade det nya systemet var det svårt att planera då 
Absoluts produktionslinjer inte följde samma plan som leverantörernas. Det är 
viktigt för Absolut att hålla en korrekt lagernivå, då de inte har något direkt lager 
utan använder sig av Just-in-time leveranser och då bör systemet ha korrekt 
saldo. Efter implementeringen av det nya SCM-systemet uppdateras informa-
tionen dagligen istället för en gång per vecka.  
 
Produktionsplanering sker i Absoluts affärssystem, utifrån kundernas behov, 
Absolut har alla uppgifter som behövs i affärssystemet. Det bästa resultatet 
uppnås om uppgiften utförs delvis manuellt och delvis automatiskt, då det krävs 
en planerares erfarenhet och kunskap. Absolut anser inte att det skulle bli bättre 
med mer automatik då de inte vill att systemet ska styra. Systemet ger ett förslag, 
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data tolkas och sedan används detta som ett beslutsunderlag och inget mer. Vad 
gäller produktionsplaneringen görs den manuellt, beställningar av kartonger och 
flaskor sker helt dock automatiskt. Efter att produktionsplanen har fastställts 
skapas en beställning genom att produktionsplanen överförs tillsammans med 
lagersaldo till leverantören. Eftersom systemet sköter beställningarna automatiskt 
minskar risken med förvanskad eller felaktig information, faktorer som enligt 
Tersine (1998) kan ge upphov till bristfälligt informationsflöde och förvanskad 
information vid för mycket mänsklig inblandning. 

5.2.5 Gemensamt 
Inget av de företag som kontaktats använder sig av automatiken för produktions-
planering till fullo, trots att systemen har kapacitet för detta. Turban (2005) 
menar att en nivå 3 agent (se Figur 3) har förmåga till inlärning och deduktiva 
funktioner. Det kan vara att bevaka en användares vanor och underlätta eller 
utföra uppgifter för användaren. I dessa fall blir produktionsplaneringsgruppen 
användaren. Även själva systemet kan ses som användaren, då det är 
produktionens ”vanor” som övervakas. I Polarbröds och Smurfit Munksjös fall 
skapar de med systemet en inköpsorders till sina kunder när kundernas 
lagernivåer blir för låga. Detta följer Turbans (2004) teorier som menar att detta 
ska resultera i snabb, billig och korrektare orderbeställningsprocess och är något 
som kan administreras av mjukvaruagenter. 
 
Att ha en agent som övervakar och utför de rutiner som krävs vid produktions-
planering underlättar för användaren och med mindre handpåläggning minskar 
antalet fel som kan uppstå i t.ex. prognoser vilka är viktiga för att ett företag ska 
vara konkurrenskraftigt på marknaden (Turban, 2003). Absolut vill inte att deras 
produktion ska styras av systemet, utan använder dess förslag som ett underlag 
för att fatta beslut och de anser att de använder automatiken så långt som det går. 
Vidare menar de att det bästa resultatet uppnås om produktionsplaneringen sker 
delvis manuellt och delvis automatiskt. Även Smurfit Munksjö strävar efter att 
vara så kostnadseffektiva som möjligt men har ingen speciell funktion för att 
beräkna produktionsplaneringen. Det är en manuell process och de har lärt av 
erfarenhet hur de kan göra långa produktionsserier som är kostnadseffektivt. De 
använder systemet enbart som rådgivande, då de anser att detta är manuella 
beslut som bygger på en viss erfarenhet. Polarbröd är inte främmande vid tanken 
att låta systemet själv inte bara göra en produktionsplanering med förslag, utan 
även avgöra när och vad som ska produceras. De har dock inte hunnit så långt i 
implementeringen av det nya systemet. 
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6 Slutsatser 
Syftet med detta examensarbete är att studera hur SCM-system hjälper företag i 
en försörjningskedja att minska osäkerhet i lagerhantering.  
 
Undersökningen har gjorts utifrån fallstudier och eftersom en fallstudie bara 
representerar en del av populationen, kan inte några generella slutsatser dras. 
Utifrån forskningsfrågan, Hur bidrar automatik i SCM-system till minskad 
osäkerhet i lagerhållning?, har tillsammans med litteraturstudier och fallstudier 
följande slutsatser dragits: 

• Mer tillförlitlig information genom automatiserad informationshantering, 
vilket helt eller delvis administreras av mjukvaruagenter, bidrar till att 
minska osäkerheten i lagerhållningen 

• Mindre handpåläggning eller mänsklig inblandning genom att automat-
isera och digitalisera informationsöverföring samt minska antalet inmat-
ningar som behöver göras i systemen, minskar risken för bristfällig eller 
förvanskad information 

• Automatisk inrapportering leder till ett mer uppdaterat lager och mer 
exakta lagersaldon 

• Genom automatiska beställningar kan företagen använda sig av 
leverantörsstyrda lager, vilket ger mindre risk för informationsförvräng-
ning    

• Mindre oberäkneliga orders gör att prognoserna blir mer tillförlitliga 
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7 Diskussion 
Nedan följer diskussion och reflektion kring de resultat som behandlats i tidigare 
avsnitt. Avsnittet avslutas med en diskussion rörande den metod som använts. 
 
Alla företag som kontaktats har system med stor kapacitet vad gäller automatik 
men den används bara på vissa ställen och vid vissa processer i företaget och då 
främst som ett beslutsunderlag. Till t.ex. produktionsprocessen finns ett flertal 
mjukvaruagenter som skulle underlätta för företagen, men de används inte. 
Problemet verkar vara att det är en process som bygger mycket på rutin och 
erfarenhet, något som kan vara dyrt och tidskrävande men fullt möjligt att lära 
agenten. I och med att detta är relativt nytt är det kanske inte att rekommendera 
att ett företag implementerar ett helt nytt system och kör igång all automatik fullt 
ut direkt. Detta är en process som bör göras stegvis, då det är ett helt nytt sätt att 
arbeta på för företaget.  
 
Det är möjligt att det inte bara är en teknikfråga. Lite handlar det nog också om 
en viss ovilja mot att systemet kontrollerar hela processen. Skulle något gå snett 
kan det leda till förödande skador för företaget och förlorade inkomster. En viss 
rädsla finns nog också för att inte vara behövd på sin arbetsplats. Gör maskinerna 
allt jobb, blir det lätt att rationalisera bort människan och ingen vill förlora sitt 
jobb. 
 
Samtliga företag strävar efter att ha små lager, eller inga lager alls. När företagen 
väl börjat använda mycket automatik har de funnit fördelar väldigt snabbt och 
upplever att det blivit enklare att hålla en mer exakt lagerhållning. Speciellt 
viktigt är detta för Absolut och Smurfit Munksjö eftersom Absolut inte har något 
lager. 
 
Minskad osäkerhet utan automatik 
Alla problem går inte att lösa genom att automatisera med datasystem. Samtliga 
företag vi studerat har börjat med att förbättra och stärka relationerna till övriga 
aktörer i kedjan. Detta är en stor bidragande faktor till att osäkerheten i 
lagerhållningen har minskat hos dessa företag. Speciellt i förhållandet mellan 
Smurfit Munksjö och Absolut ser vi att bland de viktigaste bidragande faktorerna 
som minskat osäkerheten i lagerhållningen för Smurfit Munksjö, är att de 
förändrade villkoren under vilka Absolut fick göra sina beställa samt att Smurfit 
Munksjö införde ett litet buffertlager för att hantera snabba avvikelser. 

7.1 Metoddiskussion 
Vi anser att de metoder vi valt har varit väl anpassade till vårt arbete och att vi 
med dessa nått en god insikt i huruvida automatik och mjukvaruagenter kan 
hjälpa företag att minska osäkerhet med lagerhållning. 
 
I utförandet av rapporten finns saker som kan ha inverkat på resultatet och 
reliabiliteten. De frågor som ställts kan ha formulerats på ett felaktigt sätt vilket 
kan leda till missuppfattningar från båda sidor. Eventuella missförstånd har vi 
försökt undvika genom att använda ljudinspelningar och att när oklarheter 
uppstått i analysarbetet har respondenten kontaktats igen för ytterligare förtyd-
ligande. Intervjuerna har skiljt sig genom att det har utförts två personliga 
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intervjuer med besök hos företagen och två telefonintervjuer. Det är möjligt att 
den personliga kontakten med respondenterna kan ha påverkat intervjun då även 
kroppsspråk förmedlas. Detta är något som saknas vid telefonintervju, men vi 
upplevde att vid telefonintervjuerna har det blivit mindre småprat och respon-
denten har inte i samma utsträckning svävat iväg på områden som inte varit 
aktuella. Dessa skillnader kan ha haft inverkan på resultatet och påverkat relia-
bilitet och validitet. 
 
Det är viktigt att forskaren håller sig objektiv i undersökningen och inte låter 
egna värderingar lysa igenom. Meningskoncentrering har använts i analysarbetet 
och om objektiviteten inte upprätthållits kan det leda till att de koncentrerade 
meningarna påverkats av våra egna värderingar. Meningskoncentreringen kan ha 
fokuserats på fel saker, vilket medfört att det missuppfattats vilken information 
som var relevant. 
 
Allbröd, som ännu inte hade något system, befann sig i ett skede där de skulle 
implementera ett nytt. Av den anledningen blev det inte aktuellt att ställa alla 
frågor från intervjuguiden till dem. I och med att de inte haft något system förut 
kan det hända att en del av det som sagts i intervjun är spekulation. 

7.2 Vidare forskning 
Efter att ha studerat och behandlat detta ämne finns det områden där vidare 
forskning skulle vara intressant. Att studera och djupare gå in på var gränsen går 
för att en mjukvaruagent ska räknas som agent och inte bara som mjukvara är ett 
exempel. Definitionen på detta är lite diffus i litteraturen. Ett annat angreppssätt 
är att studera hur hög grad av automatik påverkar arbetarnas situation. Förändras 
arbetsuppgifterna för arbetarna som en följd av mer automatik? Detta gäller 
kanske framförallt när robotar sköter lagret.  



Referenser 
 

36 

Referenser 
Absolut, URL: www.absolut.se [2004-12-15] 
 
Allbröd, URL: www.allbrod.se [2004-12-10] 
 
Alter, S. (1999), Information systems: a management perspective, 3:e uppl. 
Addison-Wesley, ISBN: 0-201-35-109-9 
 
Backman, J. (1998), Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund, ISBN: 91-
44-00417-6 
 
Caglayan, A. Harrison C. (1997), Agent Sourcebook – a complete guide to 
desktop, internet and intranet agents John Wiley & Sons, Inc. New York, ISBN: 
0-471-15327-3 
 
Caridi, M. Sianesi, A. (2000) Multi-agent systems in production planning and 
control: An application to the scheduling of mixed-model assembly lines. 
International Journal of Production Economics, 68 p: 29-42 
 
Denscombe, M. (2000), Forskningshanboken, Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-
44-01280-2 
 
Ejvegård, R. (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-
027-63-X 
 
Holme, I. M. Solvang, B. K. (1991), Forskningsmetodik: om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund: ISBN 91-44-00211-4 
 
Julka, N. et al (2002). Agent-based supply chain management – 1: framework. 
Computer and Chemical Engineering, 26, p: 1755-1769 
 
Kempe, L IT-system för produktionsplanering ofta en besvikelse (2003) URL: 
http://www.idg.se/ArticlePages/200306/02/20030602152516_CS/200306021525
16_CS.dbp.asp [2004-11-19] 
 
Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 
ISBN 91-44-00185-1 
 
Munksjö, URL: www.munksjo.se [2004-01-13] 
 
Nationalencyklopedin (NE), URL: www.ne.se [2004-01-10] 
 
Patel, R. Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund, ISBN: 91-
44-02288-3 
 
Polarbröd, URL: www.polarbrod.se [2004-12-10] 
 
Sandoe, Corbitt, Boykin, (2001), Enterprise integration, Wiley, New York,  

http://www.absolut.se
http://www.allbrod.se
http://www.idg.se/ArticlePages/200306/02/20030602152516_CS/200306021525
http://www.munksjo.se
http://www.ne.se
http://www.polarbrod.se


Referenser 
 

37 

ISBN: 0-471-35993-9 
 
Silver, E. Peterson, R. (1985), Decision systems for inventory management and 
production planning 2:a uppl. John Wiley & Sons, Inc. New York, ISBN: 0-471-
86782-9 
 
Silver, E. Pyke, D. Peterson, R. (1998), Inventory management and production 
planning and scheduling 3:a uppl. John Wiley & Sons, Inc. New York, ISBN: 0-
471-11947-4 
 
Svenska språknämnden (2000), Svenska skrivregler 2:a uppl. Liber, Stockholm, 
ISBN: 47-04974-X 
 
Tersine, R. (1998), Priciples of inventory and materials management 4:a uppl. 
Prentice Hall, New Jersey, ISBN 0-13-457888-0  
 
Turban, E. McLean, E. Wetherbe, J. (2003), Information technology for 
management 3:e uppl. John Wiley & Sons, Inc. New York, ISBN: 0-471-40075-0 
 
Turban, E. (2004), Electronic Commerce 2004: A managerial perspective Person 
Education Inc. New Jersey,  ISBN: 0-13-123015-8 
 
Turban, E. Aronson J. Liang, T-P. (2005) Decision support systems and 
intelligent systems 7:e uppl. Person Education Inc. New Jersey,  ISBN: 0-13-
123013-1 
 
Tersine, R. (1998), Priciples of inventory and materials management 4:a uppl. 
Prentice Hall, New Jersey, ISBN 0-13-457888-0  
 
Yin, R. (2003), Case Study Research: design and methods, Sage Publications, 
Tousand Oaks, Calif, ISBN: 0-7619-2552-X 



 

 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
1. Har ni något system som stödjer lagerhanteringen? 

a. Hur länge har ni använt det nuvarande systemet? 
b. Hur såg situationen ut innan implementeringen av ett nytt SCM-

system? 
2. Påverkas era leverantörer av ert system? 
3. Påverkas ni av era leverantörers system? 
 
Lagerhantering 
4. Hur fungerar lagerhanteringen efter implementeringen av det nya SCM-

systemet? 
a. Kan det automatiseras mer? 

5. Vad har systemet för automatiska funktioner vid lagerhantering? 
6. Tillåts andra aktörer (leverantörer, distributörer, återförsäljare) i kedjan ha 

insyn i ert lager? 
a. Hur fungerar detta i så fall? 

7. Har ni någon insyn i era leverantörers lager? 
8. Har ni någon insyn i era kunders lager? 
9. Hur fungerar kommunikationen uppströms och nedströms 

försörjningskedjan? 
 
Prognoser 
10. Hur beräknades prognoser? 

a. Har ni något systemstöd för att beräkna prognoser? 
b. Använder ni automatik i prognosberäkningen? 

11. Anser ni att osäkerhet i lagerhållning är/var ett stort problem? 
a. Hur hanterades/hanteras osäkerhet i lagerhållningen med det nya 

resp. gamla systemet?  
12. Hur fungerar produktionsplaneringen efter implementeringen av det nya 

SCM-systemet? 
13. Vad har systemet för automatiska funktioner vid produktionsplanering? 

 
 
 
 
 


