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Sammanfattning 
Supply chain management är ett område som på senare tid erhållit allt mer 
uppmärksamhet genom en hårdnande konkurrenssituation mellan företagen. 
Genom att arbeta med supply chain management och integration av de infor-
mationssystem som aktörerna i en försörjningskejda använder erhåller företa-
gen konkurrensfördelar. Informationen som aktörerna har behov av blir därav 
mycket viktig för att uppnå dessa konkurrensfördelar. Även datakvaliteten blir 
i detta sammanhang en avgörande faktor.  
 
När det gäller supply chain management och informationsbehov är de författare 
som studerats alla överens om att informationen och datakvaliteten är av avgö-
rande betydelse för att kunna exempelvis skapa prognoser för att hantera brister 
i informationsflödet, i litteraturen benämns dessa brister som osäkerhet. Syftet 
med arbetet är att undersöka om de källor till osäkerhet som litteraturen be-
handlar förekommer vid de undersökta företagen, undersöka vilket informa-
tionsbehov som finns för att hantera osäkerheten i samband med leverantörs-
styrt lager samt att undersöka datakvaliteten vid de utvalda företagen. Den em-
piriska studien har genomförts genom intervjuer av tre företag. Företagen är le-
verantörer till ett tillverkande företag i en försörjningskedja.  
 
Resultatet visar att teorin till viss del överensstämmer med verkligheten. Resul-
tatet visar även vilket informationsbehov leverantörerna har från det tillverkan-
de företaget i samband med leverantörsstyrt lager samt att det finns brister be-
träffande datakvaliteten vad gäller några av de undersökta egenskaperna.  
 

 
 



Abstract 
Supply chain management is a field that in recent years has received more and 
more attention due to a competitive situation that has hardened among compa-
nies. By working with supply chain management and integration of informa-
tion systems that the operators in a support chain use, the companies receive 
competitive advantages. The information requirements of the operators thereby 
become very important in order to attain these competitive advantages. More-
over the quality of the data also becomes a determining factor in this matter. 
 
As far as supply chain management and the information requirements are con-
cerned, all authors studied agree on the fact that the information and the quality 
of the data are of decisive importance in order to e.g. create prognoses to man-
age deficiencies in the information flow. These deficiencies are in literature de-
scribed as uncertainties.  
 
The purpose of this report’s research is to find out whether the sources of un-
certainty that the literature deal with occur at the companies involved in the re-
search, as well as what information requirements there are to deal with the un-
certainties in connection with a stock controlled by suppliers, and to find out 
the quality of data at the companies involved in the research.  
 
The empiric study has been carried out by interviews with three companies. 
The companies are suppliers to a manufacturing company in a support chain.  
 
The result shows that the outlines of the theories to some extent correspond 
with reality. The result also shows what information requirements the suppliers 
have of the manufacturing company in connection with a stock controlled by 
suppliers, and that there are deficiencies concerning some of the tested quali-
ties.  
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Inledning 
 

1 Inledning 
Företagsledare har under de två sista decennierna bevittnat en period av föränd-
ringar i form av bland annat en avancerad utveckling av teknologier och en 
globalisering av marknaden. Genom det ökande antalet företag som kan kon-
kurrera både på den inhemska och internationella marknaden har organisatio-
ner blivit tvungna att snabbt effektivisera de interna processerna för att bibehål-
la konkurrenskraften. Under 1960- och 1970-talet började företag att utveckla 
detaljerade marknadsstrategier som fokuserade på att skapa och fånga kunder-
nas lojalitet. De förstod även under denna period att en effektiv utveckling, de-
sign och tillverkning var viktiga delar för att möta kraven från marknaden. 
(Handfield & Nichols, 1999) 
 
I samband med att efterfrågan på nya produkter ökade under 1980-talet blev 
tillverkande organisationer tvungna att bli mer flexibla och mottagliga till att 
modifiera befintliga produkter och processer eller att utveckla nya, för att möta 
ständigt förändrade krav från kunderna. Under 1990-talet förbättrades effekti-
viteten att tillverka och företagsledare insåg att material och service från leve-
rantörer hade en stor påverkan på den egna organisationens möjligheter att 
möte kundernas behov. Företagsledarna insåg även att det inte var tillräckligt 
att producera en produkt av hög kvalitet utan att det även var mycket viktigt att 
kunna leverera produkten kostnadseffektivt vad gäller när, var, hur och i rätt 
kvantitet. (Handfield, 1999)  
 
Som ett resultat av dessa förändringar har organisationer nu insett att det inte är 
tillräckligt att kunna leda och hantera den egna organisationen utan att de även 
måste vara delaktiga i hela försörjningskedjan. Handfield menar att det är ut-
ifrån ovanstående som konceptet SCM har utvecklats. (Handfield, 1999) 
 
Området supply chain management (SCM) och informationsbehov har valts 
genom att både litteratur och artiklar framhåller att informationen utgör en kri-
tisk faktor för att SCM ska fungera och generera fördelar för den aktuella för-
sörjningskedjan. Teorierna inom SCM beskriver att försörjningskedjor som 
inte fungerar tillfredställande har brister i informationsflödet. Dessa brister be-
nämns i litteraturen som osäkerhet. Osäkerheten leder till att aktörerna riskerar 
att fatta sämre affärsbeslut. Denna osäkerhet kan hanteras genom bland annat 
information. Informationen kan sedan användas till att skapa prognoser. För att 
dessa prognoser ska vara tillförlitliga krävs en god datakvalitet.  
 
SCM beskrivs även som ett område som på senare tid erhållit allt mer upp-
märksamhet genom en hårdnande konkurrenssituation mellan företagen. Ge-
nom att arbeta med SCM och integrera aktörernas informationssystem erhåller 
företagen konkurrensfördelar. Informationen som aktörerna har behov blir där-
av mycket viktigt för att uppnå dessa konkurrensfördelar. Utifrån ovanstående 
har vi undersökt hur informationsbehovet ser ut för leverantörerna  i en försörj-
ningskedja för att hantera osäkerhet. 
 
Vi anser att uppsatsen riktar sig till olika kategorier av läsare genom att den 
behandlar ämnet ur ett bredare perspektiv. Främst anser vi att personer som ar-
betar eller kommer att arbeta med SCM finner innehållet i uppsatsen intressant. 
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Dessutom kan företag som avser att införa SCM använda uppsatsen som idé-
källa. Även studenter som vill studera ämnet kan vara hjälpta av uppsatsen ge-
nom att litteratur som behandlar informationsbehov i samband med SCM upp-
levs som begränsad av författarna. Samt att uppsatsen ger en bild av hur några 
företag ser på SCM och informationsbehov.  
 
Förhoppningen är att vår forskning ska bidra till att skapa en bild av hur några 
av företagen ser på dels några av teorierna inom ämnet SCM samt några teorier 
som starkt är kopplade till SCM. Förhoppningen är även att forskningen ska  
visa vilken information som är nödvändig vid de undersökta företagen för att 
arbeta efter SCM-modellen leverantörsstyrt lager.  

1.1 Problembakgrund 
Premkumar (2000) skriver att SCM under senare år har framhållits som en av 
de viktigaste strategierna för att förbättra organisationers effektivitet och för att 
generera varaktiga konkurrensfördelar. Prekumar definierar SCM enligt följan-
de: 
 

”SCM är integrationen av alla aktiviteter associerade med flödet och 
transformationen av varor från material till slutanvändare, samt as-
socierat med informationsflödet för att förbättra relationerna inom 
försörjningskedjan för att  erhålla varaktiga konkurrensfördelar.” 

 
För att SCM ska fungera och generera fördelar som exempelvis ökad kundser-
vice, minskade ledtider, minskade lagernivåer och en ökad effektivitet i affärs-
processer är det viktigt att det inte finns brister i informationsflödet.  
 
Många av problemen i en dålig fungerande försörjningskedja beror på osäker-
het beträffande efterfrågan. Osäkerhet handlar om att organisationer inte har 
tillgång till nödvändig information för att kunna fatta bra affärsbeslut. (Preku-
mar, 2000) 
 
Ett av målen med IT och supply chain är att minska osäkerheten i försörjnings-
kedjor. Osäkerheten beror på att aktörerna upplever brist på information för att 
kunna fatta bra affärsbeslut. Det finns enligt Premkumar två sätt att reducera 
osäkerhet. Det första är att försöka samla in så mycket information som möjligt 
och det andra är att utveckla prognoser. Bristen på information eller felaktig in-
formation leder till att tillförlitliga prognoser inte kan utvecklas. Om aktörerna 
i försörjningskedjan inte kan reducera osäkerheten kommer inte målet att upp-
fyllas och SCM konceptet kommer inte att generera de tänkta fördelarna. 
(Premkumar, 2000) 
 
Enligt Wallström (2001) finns det stora pengar att spara om SCM används på 
rätt sätt. Vidare skriver Wallström att i takt med att datasystemen blir företa-
gens affärsmässiga ryggrad, utgör kostnaderna för dålig data en allt större kost-
nadspost genom att dålig data leder till dåliga affärsbeslut. Detta är av speciellt 
stor vikt när felaktiga data genererade på ett ställe sprider sig och ställer till 
med mer skada på flera ställen. Detta är fallet inom bland annat SCM.  
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Figur 1.1 Illustration över samband mellan minskad osäkerhet och datakvalitet, information 
och prognoser.  
 
Figur 1.1 illustrerar hur osäkerhet hanteras genom insamling av information 
som har en viss datakvalitet. Informationen kan exempelvis bestå av försälj-
ningshistorik, prognoser från ett tillverkande företag eller information angåen-
de produktionsplanering. Det vill säga den information som aktören har behov 
av. Informationen kan sedan användas till att skapa egna prognoser eller till att 
direkt planera och styra verksamheten för att minska osäkerheten. Datakvalite-
ten utgör en avgörande faktor för att minska osäkerheten. 
 
Utifrån ovanstående avses att undersöka vad litteraturen föreskriver kring osä-
kerhet i försörjningskedjan, det vill säga brister i informationsflödet. Ett sätt att 
hantera osäkerheten är att arbeta med prognoser, därav kommer teori inom om-
rådet att behandlas. För att tillförlitliga prognoser ska kunna framställas är da-
takvalitet av central betydelse, därav kommer teori kring datakvalitet att stude-
ras. 
 
Målet med arbetet är att utifrån teorin studera empirin för att undersöka huru-
vida teori som behandlar osäkerhet överensstämmer med verkligheten. Avsik-
ten är även att utifrån teorin undersöka informationsbehovet och datakvaliteten 
vid de utvalda aktörerna i en försörjningskedja. Detta leder till följande forsk-
ningsfråga. 

1.2 Forskningsfråga 
Hur ser informationsbehovet ut för leverantörerna i en försörjningskedja för att 
hantera osäkerhet? 

1.3 Syfte 
Syftet är att: 
• undersöka om de källor till osäkerhet som teorin behandlar förekommer vid 

de utvalda leverantörerna i försörjningskedjan.  
 
• utifrån de teoretiska informationskategorierna undersöka vilket informa-

tionsbehov de utvalda leverantörerna har från försörjningskedjan för att han-
tera osäkerheten vid leverantörsstyrt lager.  

 
• utifrån de valda teoretiska egenskaperna undersöka datakvaliteten vid de ut-

valda leverantörerna för att hantera osäkerheten vid leverantörsstyrt lager. 
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1.4 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att studera tre leverantörer till en tillverkare i en för-
sörjningskedja. Arbetet är avgränsat till att behandla informationsflödet mellan 
dessa aktörer. Beträffande informationsflödet har vi avgränsat oss till att stude-
ra osäkerhet beträffande efterfrågan, leverantörernas informationsbehov från 
tillverkaren och datakvaliteten vid leverantörerna där SCM-modellen leveran-
törsstyrt lager används mot någon annan kund än tillverkaren. 

1.5 Definitioner 
Nedan följer definitioner av centrala begrepp för arbetet. 

1.5.1 Supply chain management 
SCM är integrationen av alla aktiviteter associerade med flödet och transforma-
tionen av varor från material till slutanvändare, samt associerat med informa-
tionsflödet för att förbättra relationerna inom försörjningskedjan för att  erhålla 
varaktiga konkurrensfördelar. Premkumar (2000) 

1.5.2 Osäkerhet 
Osäkerhet handlar om att organisationer inte har tillgång till nödvändig infor-
mation för att kunna fatta bra affärsbeslut. Osäkerheten beror i sin tur på brister 
i informationsflödet. Premkumar (2000) 

1.5.3 Data 
Data definieras enligt Nationalencyklopedin som representation av fakta, be-
grepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbet-
ning av människor eller maskiner. Huvudformerna är därvid analog och digital 
representation. Nationalencyklopedin (2003) 

1.5.4 Information 
Enligt Nationalencyklopedin uppstår information, sedd ur ett användarperspek-
tiv, först när ett meddelande tolkas av mottagaren, till exempel när en följd av 
skrivna bokstäver uppfattas som en mening med en viss innebörd. Information 
är beroende av en mottagare. Med information avses innebörden i data, vilket 
förutsätter en mottagare med förmåga till tolkning av data. 
Nationalencyklopedin (2003) 

1.5.5 Datakvalitet 
Data är av hög kvalitet om den är anpassad till dess användningsområde 
som exempelvis drift, beslutsfattande och planering. Data är anpassad för 
användning om den inte innehåller fel och innehar önskade kännetecken/ 
egenskaper. Redman (2001) 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som använts under arbetet. I kapit-
let beskrivs även motiveringar för valet av metod. Kapitlet inleds med en be-
skrivning av den forskningsansats som använts. Därefter följer en beskrivning 
av de metoder som tillämpats vid arbetet med datainsamling, litteratur, inter-
vjuer och analys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring begreppen validitet 
och reliabilitet.  
 
Syftet med kapitlet är att ge en inblick i den vetenskapliga ansats som använts 
för att läsaren lättare ska kunna bedöma resultatet samt att skapa spårbarhet och 
reliabilitet i arbetet.  

2.1 Forskningsansats 
När det gäller forskningsansatser finns olika synsätt på hur teori och empiri ska 
samverka i en studie. De två vanligaste ansatserna är induktion och deduktion. 
Induktion innebär att studien utgår från empirin och därmed ett verkligt feno-
men. Det vill säga att forskaren utgår från insamlad data för att ur denna försö-
ka dra mer generella och teoretiska slutsatser. En deduktiv ansats innebär att 
studien utgår från teoribildningen kring området innan den empiriska under-
sökningen genomförs. Det vill säga att teorin undersöks i verkligheten. (Yin, 
1994) 
 
I arbetet kommer en deduktiv metodansats tillämpas. Ansatsen innebär att ar-
betet kommer att utgå från teoribildningen kring området innan den empiriska 
undersökningen genomförs. Det vill säga att teorin undersöks i verkligheten. 
Den empiriska undersökningen kommer därefter att analyseras mot den teore-
tisk referensramen. Valet av deduktiv forskningsansats beror på att det enligt 
Yin inte går att arbeta efter en deduktiv metodansats i den empiriska undersök-
ningen utan att först studera teorierna kring området (Yin, 1994). 
 
Enligt Yin finns det två olika metoder vid datainsamling, kvantitativ och kvali-
tativ. Den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad, detta in-
nebär att forskaren i större utsträckning kan styra datainsamlingen. Den kvanti-
tativa metoden medför att mer statistiska resultat erhålls samt ger en större di-
stans till informationskällan. Den kvalitativa metoden är mindre styrd och har 
en lägre grad av formalisering. Metodens primära syfte är att skapa en djupare 
förståelse samt att ge en bättre helhetsbild av problemområdet. (Yin, 1994) 
Metoden som kommer att användas i arbetet är kvalitativ på grund av att un-
dersökningen bygger på att skaffa en djupare förståelse genom intervjuer med 
ett fåtal utvalda undersökningsenheter. 
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2.2 Fallstudie  
En fallstudie är en empirisk undersökning som undersöker samtida fenomen i 
deras verkliga sammanhang, speciellt när gränserna mellan fenomenet och dess 
omgivning är oklara. Fallstudieundersökningen behandlar en specifik situation 
där det finns flera variabler av intresse utöver enskilda mätvärden. (Yin, 1994) 
 
Undersökningen kommer att genomföras genom en fallstudie. Detta arbetssätt 
kommer att väljas beroende på att det enligt Yin är ett bra arbetssätt när man 
avser att beskriva hur något fungerar i verkligheten eller varför något utförs på 
ett visst sätt (Yin, 1994).  
 
Enligt Yin (1994) lämpar sig fallstudier när man i undersökningen använder 
frågor som hur och varför. Denna typ av undersökning lämpar sig väl för att 
besvara arbetets forskningsfråga eftersom avsikten är att undersöka hur infor-
mationsbehovet ser ut för leverantörerna i en försörjningskedja för att hantera 
osäkerhet. Undersökningen kommer därav att bli av beskrivande karaktär. 
 
Fallstudien kommer att genomföras vid tre utvalda företag i en försörjnings-
kedja. Intervjuerna kommer att genomföras med någon/några personer som är 
involverade i planeringsarbetet vid respektive företag för att erhålla deras be-
hov av information.   

2.3 Datainsamling 
Enlig Yin finns det tre huvudprinciper för datainsamling. Dessa tre principer 
kan användas för att säkerställa fallstudiens validitet och reliabilitet. Den första 
principen innebär enligt Yin att forskaren ska använda sig av flera olika data-
källor i sin undersökning. Den andra principen innebär att det insamlade mate-
rialet sedan skall organiseras och dokumenteras för att tas med i det register 
som upprättas för fallstudien. Den tredje principen som bör följas för att öka re-
liabiliteten av den insamlade informationen är att upprätthålla en beviskedja så 
att läsaren kan härleda uppgifterna ifrån den initiala forskningsfrågan till slut-
sats. (Yin, 1994) 
 
De datakällor som kan användas som underlag för undersökningen delar Yin in 
i sex kategorier: befintlig dokumentation, arkivmaterial, intervjuer, direkta ob-
servationer, deltagande observationer och fysiska artefakter. Ett stort antal da-
takällor kan därmed användas som underlag och ingen enskild av dessa källor 
kan anses vara bättre än någon annan. Dessa källor får ses som komplement till 
varandra och i en god fallstudie bör flera källor användas. (Yin, 1994) 
 
De datakällor som kommer att användas i arbetet är befintlig dokumentation i 
form av litteratur och intervjuer. Dessa beskrivs nedan.  

2.3.1 Litteratur 
Den teoretiska referensramen kommer att väljas med syfte att beskriva ämnes-
området samt att kunna ge sakenliga svar på forskningsfrågan. Både nyare och 
äldre litteratur kommer att studeras.  
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I undersökningen kommer litteraturstudier att vara ett naturligt inslag. När 
forskningsfrågan är fastställd kommer litteraturstudier att genomföras inom 
ämnesområdet. Detta för att undersöka vad teorin behandlar beträffande SCM, 
informationsbehov, prognosteori och datakvalité. 
 
Litteraturen kommer att väljas utifrån sökningar i universitetets databas Lucia 
samt i den nationella databasen Libris. I arbetet kommer litteraturstudierna att 
utgå från den kurslitteratur som använts vid författarnas respektive avslutning-
ar, Intelligenta beslutsstödjande system och Interorganisatoriska nättjänster. 
Litteraturen kommer även att väljas utifrån studier av tidigare rapporter och 
examensarbeten inom ämnesområdet.  

2.3.2 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjun styrs av ett antal frågor eller 
frågeställningar som skall utforskas. Frågorna är öppna och ger den intervjuade 
möjlighet att besvara frågorna med egna ord och formuleringar. (Hague, 1993) 
Vid intervjuerna kommer en semistrukturerad intervjumetod att användas, vil-
ket innebär att fasta frågor med öppna svarsalternativ kommer att användas.  
 
Detta är ett lämpligt arbetssätt utifrån den för arbetet valda kvalitativa ansatsen. 
Frågorna kommer att delas in i olika områden med tillhörande följdfrågor. Om-
rådena kommer att väljas utifrån syftet med arbetet och kommer att utgöra 
grunden för uppsatsen. Intervjufrågorna kommer att formuleras utifrån den teo-
retiska referensramen. Frågorna kommer sedan att delas in i olika områden 
med tillhörande följdfrågor. 

2.3.3 Urval 
Valet av försörjningskedja grundar sig på arbetets forskningsfråga, att undersö-
ka hur informationsbehovet ser ut vid några utvalda leverantörer i en försörj-
ningskedja. Vi kommer därigenom att i första hand vända oss till större företag 
i närområdet som arbetar med SCM eller har för avsikt att arbeta efter SCM 
konceptet. För att få liknande undersökningsenheter kommer leverantörer till 
en tillverkare att undersökas. Valet av leverantörer kommer att göras i samråd 
med tillverkaren. Detta tillvägagångssätt innebär att tillverkaren kommer att 
hänvisa oss till kontaktpersoner vid de aktuella leverantörerna.  
 
De krav som kommer att ställas på respondenterna vid respektive leverantör är 
att de ska arbeta med frågor kring planering och leveranser av produkter till 
tillverkaren. Tillverkaren kommer att bli ombedd att välja ut kontaktpersoner 
vid respektive leverantör för att förenkla och minska tiden för urvalsprocessen.  

2.3.4 Analys 
Vid arbetet med att analysera insamlad data kommer mönstermatchning enligt 
Yin (1994) att användas. Detta innebär att mönster söks, det vill säga att söka 
likheter och skillnader mellan teori och empiri. Analysen kommer att bestå av 
en jämförelse mellan de utvalda leverantörerna och den teoretiska referensra-
men. 
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Analysen av insamlad data kommer att genomföras genom att intervjusvaren 
sammanställs och en matris upprättas med de olika frågorna och svaren. Ut-
ifrån matrisen kommer en jämförelse att göras mellan företagen och för att se 
huruvida teorin överensstämmer med verkligheten. Matrisen kommer att fun-
gera som en checklista vid denna jämförelse. 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Validiteten syftar enlig Yin (1994) till att säkerställa att ändamålet med under-
sökningen har uppnåtts. Det vill säga att forskaren verkligen har undersökt det 
avsikten var att undersöka.  
 
I arbetet kommer ett metodiskt arbetssätt att tillämpas. Syfte och forsknings-
fråga kommer att utgöra grunden för uppsatsen. Dessutom kommer för uppsat-
sen relevanta avgränsningar att göras för att begränsa forskningsområdet. Syf-
te, forskningsfråga och avgränsningar kommer tillsammans att utgöra ramar för 
uppsatsen när det gäller teori och empiri.  
 
Teorin kommer att studeras utifrån syfte och forskningsfråga. Sedan kommer 
intervjufrågor att konstrueras utifrån det studerade materialet. Frågorna kom-
mer att användas vid den empiriska undersökningen. Genom att tillämpa detta 
arbetssätt anser vi att god validitet kommer att åstadkommas genom att vi 
kommer att undersöka det vi avser att undersöka. 
 
Enlig Yin (1994) syftar reliabilitet till att säkerställa att undersökningen kan 
upprepas av någon annan under liknande förhållanden och att resultaten från 
dessa skulle överensstämma med varandra. I uppsatsen kommer flera författare 
att användas för att därigenom skapa en bredare bild av området.  
 
För att säkerställa reliabiliteten i den empiriska studien kommer undersök-
ningsenheterna att finnas i en försörjningskedja. Respondenterna vid respektive 
undersökningsenhet bör ha liknande bakgrund och erfarenhet. Vid intervjutill-
fällena kommer vi att försäkra oss om att respondenterna har förstått frågorna. 
Respondenterna kommer även att ges möjlighet att ställa frågor om så behövs.  
 
Genom att i arbetet tillämpa ett tydligt arbetssätt och att använd olika författare 
samt respondenter med liknande bakgrund och erfarenheter anser vi att en god 
reliabilitet uppnås. 
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3 Teori 
Detta kapitel sammanfattar den litteratur som studerats och inleds med en be-
skrivning av SCM för att sedan behandla prognosteori och datakvalitet. Teorin 
som behandlas syftar även till att ge läsaren en djupare förståelse för begreppet 
SCM och sambanden mellan osäkerhet, informationsbehov, prognoser och da-
takvalitet. 

3.1 Supply Chain Managemnet – SCM 
I följande teoriavsnitt kommer SCM att beskrivas. De områden som avhandlas 
i avsnittet är centrala och vanligt förekommande inom den studerade litteratu-
ren. Syftet är inte att ge en fullständig redovisning av det studerade området 
utan att ge läsaren en inblick i några för ämnesområdet och undersökningen 
viktiga delar.    
 
För att kunna tillfredsställa slutkundens krav behövs ett nätverk av samverkan-
de företag som har olika roller, till exempel att utvinna, omvandla, flytta eller 
lagra material. Företag som samverkar på detta sätt sägs ingå i en försörjnings-
kedja. Styrning och ledning av försörjningskedjor kallas SCM. (Christopher, 
1998) 
 
Premkumars (2000) definition av SCM som tidigare har beskrivits identifierar 
tydligt två huvudflöden i försörjningskedjan: materialflöden och informations-
flöden. Målen med SCM är enligt Premkumar att öka kundservice, minska la-
gernivåer, öka lageromsättning och att förbättra flexibiliteten och adaptions-
förmågan i nya system, vilket innebär att klara marknadsförändringar. Fram-
växten av interorganisatoriska system (IOS) har gjort det möjligt att hantera in-
formationen elektroniskt genom försörjningskedjan. En annan definition av 
SCM utgår från ett processperspektiv och framhäver betydelsen av interorgani-
satoriska system är: 
 

”Integrationen av affärsprocesser från slutanvändare genom ur-
sprungliga leverantörer som erbjuder produkter, service och infor-
mation som ökar värdet för kunden.” 

 
SCM omorganiserar försörjningskedjan och ökar värdet genom att synliggöra 
informationen i försörjningskedjan. Traditionell forskning inom SCM har fo-
kuserat på flödet av material och information oberoende av varandra. Drifts- 
och logistikforskning har fokuserat på materialflödet och IT-forskare fokusera-
de sin forskning på elektroniska flöden av information. (Premkumar, 2000) 
 
Premkumar framhåller vikten av att vara medveten om de båda forskningsom-
rådena vid implementation av elektroniska försörjningskedjor som integrerar 
den traditionella försörjningskedjan med interorganisatoriska system. En för-
sörjningskedja är en serie av länkade leverantörer och kunder som tar in råma-
terial i ena änden och levererar en färdig produkt till slutanvändaren i den 
andra änden av försörjningskedjan. (Premkumar, 2000) 
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Även om det grundläggande konceptet för SCM är samma för alla organisatio-
ner kan det dock skilja mycket mellan olika försörjningskedjor. Detta beror på 
vilken SCM-modell försörjningskedjan valt att arbeta efter. Nedan följer en be-
skrivning av fem modeller enligt Sandoe (2001). 
 
1. Integrerad tillverkning mot lager 
Denna modell fokuserar på att spåra efterfrågan så nära realtid som möjligt så 
att produktionen effektivt kan lagerföra de färdiga produkterna. Integrationen 
uppstår genom användning av ett informationssystem som är fullständigt integ-
rerat inom verksamheten. Genom systemet kan organisationen erhålla informa-
tion om efterfrågan i realtid som kan användas för att utveckla och modifiera 
produktionsplaner. Denna information är även integrerad nedströms försörj-
ningskedjan till inköpsfunktionen. Denna information medför att organisatio-
nen kan värdera förändringar i tillgång och efterfrågan i produktionsprocessen. 
Ledningen kan då snabbt reagera på dessa förändringar. (Sandoe, 2001) 
 
2. Leverantörsstyrt lager 
Leverantörsstyrt lager handlar om att leverantören har insikt i tillverkarens la-
gersystem. Leverantören avgör vilken försörjningspolicy som behövs för att 
upprätthålla överenskomna lagernivåer. Leverantören ansvarar för lagerkapaci-
tet hos tillverkaren, leveransplanering och produktkontroll. Ett leverantörsstyrt 
lager kräver ett bra försäljningssystem eller produktionssystem för att samla in 
data. Informationssystemet måste kunna vidarebefordra realtidsdata till leve-
rantören. Förseningar eller felaktig data kommer att skapa problem i hela för-
sörjningskedjan. Överföringen av data kan ske genom electronic data inter-
change (EDI), hemsidor eller att leverantören har direkt tillgång till tillverka-
rens informationssystem. Det sista alternativet ger den aktuellaste informatio-
nen men kan även skapa många problem beträffande säkerhet och mjukvaruli-
censer. Ytterligare en företeelse att beakta är vid vilken punkt som ägandet av 
lagret förflyttas till tillverkaren. (Sandoe, 2001) 
 
3. Kontinuerlig försörjning 
Modellen är en blandning av koncepten leverantörsstyrt lager och just-in-time. 
Idén är att leverantören konstant fyller på lagret. Modellen kräver en hög integ-
rationsnivå mellan orderhanteringsprocessen och produktionsprocessen. Real-
tidsinformation angående förändringar i efterfrågan krävs för att upprätthålla 
önskade lagernivåer och försörjningsplaner. Denna modell är mest lämpad i 
miljöer med stabil efterfrågan. (Sandoe, 2001) 
 
4. Tillverkning mot order 
Tillverkning mot order innebär att produkten tillverkas efter att organisationen 
har mottagit ordern. Konceptet bakom modellen är att tillverkningen eller mon-
teringen av produkten startar direkt när ordern har mottagits. Modellen kräver 
en noggrann planering av lagernivåer och av hur försörjningskedjan ska arbeta. 
En lösning på dessa potentiella lagerproblem är att lagerföra många vanliga 
standardkomponenter. En av de primära fördelarna med modellen är att den ger 
en uppfattning om att varje kund erhåller en kundanpassad produkt och att 
kunden erhåller produkten snabbt. (Sandoe, 2001) 
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5. Senarelagd montering 
Senarelagd montering handlar om att produkten sätts samman under tiden den 
förflyttas genom distributionskanalerna. Detta kan uppnås via så kallade tred-
jeparts logistik företag. Sandoe (2001) exemplifierar med ett företag som till-
verkar datorer kan ha leverantörer som levererar bildskärmen direkt till tredje-
parten. Kundens order kommer därav inte bli fullständig förrän alla komponen-
ter är placerade på transportmedlet för slutleverans. Denna modell eliminerar 
icke värdeskapande aktiviteter av komponenter i produktionsprocessen. Kost-
nader för exempelvis lagerhantering undviks genom att komponenter som är 
klara för slutleverans till kunden förflyttas direkt in till distributionssystemet. 
(Sandoe, 2001) 
 
Figur 3.1 nedan illustrerar de olika aktörerna i en traditionell försörjningskedja. 
Figuren illustrerar även att materialflödet går från leverantör till konsument. 
Betalningar går från konsument bakåt i försörjningskedjan, slutligen till leve-
rantören och informationsflödet går från leverantör till konsument. I den tradi-
tionella försörjningskedjan flödar informationen endast i en riktning, från leve-
rantören och framåt i försörjningskedjan. (Premkumar, 2000) 
 
 

Leverantör Distributör Återförsälj. Konsument

Varor och tjänster

Betalningar

Information

Tillverkare

 
 
Figur 3. 1 Traditionell försörjningskedja enligt Premkumar (”Interorganization Systems and 
SCM: An Information Processing Perspective. Information Systems Management 17, no. 3 : s. 
57”) 

 
I den integrerade försörjningskedjan har interna system integrerats med externa 
system. Detta har skapat en miljö i vilken aktörerna får tillgång till information 
i hela försörjningskedjan. I den traditionella försörjningskedjan ovan flödar in-
formationen i en riktning. I den integrerade försörjningskedjan, figur 3.2, flödar 
informationen i båda riktningarna. Informationen kan exempelvis bestå av att 
kunder vill veta status på sina order och leverantörer behöver meddela tillver-
karen om transporter av material. Tillverkaren vill ha synlighet av informatio-
nen genom hela försörjningskedjan för att kunna fatta bättre affärsbeslut. (San-
doe, 2001)  
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Informations- och betalningsflöde
Produkt- och materialflöde

Leverantör Distributör Återförsälj. KonsumentTillverkare

 
 
Figur 3.2  Förenklad integrerad försörjningskedja utifrån Handfield och Nichols (”Introdu-
tion to SCM”, 1999 ,  s. 15) 

 
Turban (2002) skriver att informationssystemen utgör länkar som möjliggör 
kommunikation och kollaboration genom försörjningskedjan. Länkarna repre-
senterar en av de fundamentala delarna som länkar samman aktörerna inom 
försörjningskedjan till ett enhetligt och koordinerat system. (Turban, 2002) 

3.1.1 Integration i försörjningskedjan 
Interorganisatoriska informationssystem är applikationer som länkar ihop de 
ovan nämnda aktörerna i försörjningskedjan genom att använda en allmän eller 
privat infrastruktur för telekommunikation. Dessa system erbjuder möjligheten 
till direktkommunikation mellan datorer när det gäller kommunikation av af-
färstransaktioner och dokument. (Premkumar, 2000)  
 
Enligt Premkumar finns det tre nivåer av integration för inter-organisatoriska 
informationssystem.  
 
I den första och enklaste nivån, kommunikation, kan interorganisatoriska sy-
stem användas för elektronisk kommunikation av meddelanden mellan affärs-
partners. Nivån tillhandahåller en grundläggande infrastruktur för elektronisk 
överföring av information. Dessa meddelande kan, men behöver inte vara in-
tegrerade med de andra systemen i organisationen. På denna nivå ersätter före-
taget i huvudsak papper, telefon eller fax kommunikation med dator till dator 
kommunikation. Denna kommunikation uppstår ofta i det initiala skedet vid in-
förande av EDI när den novise användaren samlar ihop EDI meddelanden och 
skriver ut dem eller skriver in dem på nytt för att användas internt.  
(Premkumar, 2000) 
 
Vid den andra nivå av integration, koordination, är dator till dator kommunika-
tionen integrerad med det interna informationssystemet. En order från en kund 
förs automatiskt in i orderprocessen och produktionsplanerings systemet vid 
den aktuella organisationen. Vid denna nivå förekommer en aktiv koordination 
av produktionsplanering, leveransplanering och koordination av logistik mellan 
aktörerna. Nivån av koordination eller koppling kan vara lös eller hård beroen-
de på nivån av informationsdelning. (Premkumar, 2000) 
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Den tredje nivån, kooperation, uppstår när två affärspartners delar gemensam-
ma mål och använder liknande mått för att utvärdera prestandan av de interor-
ganisatoriska aktiviteterna. Kooperation kan finnas över ett brett område av ni-
våer och spänna över många funktionella områden inom organisationen. Vid 
denna nivå bedriver partnerna en avancerad SCM vid vilken företagen övergår 
från traditionell logistik till att länka ihop alla affärsprocesser. (Premkumar, 
2000) 

3.1.2 Betydelsen av information inom den integrerade för-
sörjningskedjan  
Före och under 1980-talet var i huvudsak informationsflödena mellan funktio-
nella områden inom en organisation och mellan aktörer i försörjningskedjan 
pappersbaserade. De pappersbaserade transaktionerna var ofta långsamma, 
opålitliga och felaktiga. Att bedriva verksamhet på detta sätt var kostnadskrä-
vande genom att det försämrade företagets effektivitet vad gäller design, ut-
veckling, inköp, tillverkning och distribution av produkterna. (Handfield, 1999)  
 
Under denna tid var organisationer inte medvetna om de konkurrensfördelar in-
formationen utgjorde genom att de inte förstod informationens värde inom för-
sörjningskedjan.  
I dag förstår dock företagen hur betydelsefull informationen och de teknologier 
är som gör informationen tillgänglig. Informationssystemen och teknologierna 
som används i dessa system utgör en grundläggande beståndsdel som kopplar 
ihop aktörerna i en försörjningskedja. I dagens konkurrensutsatta omgivning 
finns få tvivel kvar beträffande vikten av information och informationsteknolo-
gi för att nå framgång och för att överleva i en SCM-miljö. (Handfield, 1999) 
 
Handfield menar att det är viktigare nu än någon gång tidigare i historien att in-
formationen är tillgänglig i rätt tid och att informationen är tillförlitlig. Tre fak-
torer har stark påverkat förändringen av informationens betydelse. Den första 
är att tillfredställa kunden, att kunna erbjuda kunden den bästa och mest effek-
tiva servicen har blivit en kritisk faktor. Information om orderstatus, tillgång på 
produkter, leveransplaner och fakturering har blivit nödvändiga delar av den 
totala kundservicen. Den andra är att informationen utgör en kritisk faktor för 
företagsledningens möjligheter att reducera lagernivåer och mänskliga resurser 
till en konkurrenskraftig nivå. Den sista faktorn är att informationen har en av-
görande betydelse för den strategiska planeringen och resursplaneringen. För 
att bli framgångsrik när det gäller utvecklingen och upprätthållandet av infor-
mationssystem inom försörjningskedjan är en viktig del behovet av virtuella 
kopplingar inom och mellan organisationerna. (Handfield, 1999)  
 
Detta betyder att interorganisatoriska processer och länkar skapas för att under-
lätta informationsdelningen beträffande marknadsföring, försäljning, inköp, 
ekonomi, tillverkning, distribution och transporter internt som interorganisato-
riskt. Interorganisatoriskt ska informationen göras synlig för kunder, leverantö-
rer, distributörer och återförsäljare genom hela försörjningskedjan. (Handfield, 
1999) 
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Handfield skriver vidare att det är av stor vikt att informationssystemet fångar 
den rätta informationen. Det vill säga den information som beslutsfattarna i 
försörjningskedjan har behov av för att effektivt kunna utföra deras arbetsupp-
gifter. (Handfield, 1999) 
 
Premkumar (2000) menar att hur väl samarbetet mellan aktörerna kommer att 
fungera är baserat på förutsättningen att informationen öppet delas mellan par-
terna. En kritisk fråga är hur mycket information som kan delas mellan parter-
na. Även om teknologin tillhandhåller möjligheten att enkelt dela information 
finns det att antal affärsmässiga skäl till att detta inte sker. Detta menar Prem-
kumar hämmar delningen av informationen och även om det finns positiva be-
vis om att informationsdelningen medför samma fördelar för alla parter kan det 
vara svårt att övertyga dessa om att dela information. (Premkumar, 2000) 
 
Handfield (1999) beskriver även enligt figur 3.3 tio primära kategorier av spe-
cifik information som identifierats för informationssystem inom SCM. 
 
Informationskategori Exempel på information inom 

kategorin 
Produktinformation Produktspecifikationer, priser 

och kostnader, försäljnings- his-
torik över produkter.  

Kundinformation Försäljningsprognoser, försälj-
ningshistorik över kunder, led-
ningsgrupper  

Leverantörsinformation Produktsortiment, ledtider, för-
säljning- och leveransvillkor. 

Information angående produktionspro-
cesser 

Kapacitet, åtaganden, produk-
tionsplaner. 

Transportinformation Transportörer, ledtider, kostna-
der 

Lagerinformation Lagernivåer, geografiska lager- 
placeringar 

Information om andra aktörer i försörj-
ningskedjan 

Kontaktpersoner för respektive 
organisation, roller och ansvars- 
fördelning, mötesscheman. 

Informations angående konkurrens Information kring benchmarking, 
konkurrerande produkt- erbju-
danden, information om mark-
nadsandelar. 

Information angående försäljning och 
marknadsföring 

Försäljningsinformation, mark-
nadsföringsaktiviteter. 

Information angående processer och 
verksamhet 

Processbeskrivningar, kostna-
der, kvalitet, leveranser, tid, 
kundtillfredsställelse 

Figur 3.3  Informationskategorier enligt Handfield och Nichols (”Introduction to SCM”, 1999, 
s. 28). 
 
Behovet av att dela information genom försörjningskedjan är som ovan beskri-
vits mycket viktigt. För att försörjningskedjan ska bli framgångsrik är det av 
största betydelse att informationen är tillförlitlig. (Handfield, 1999) 
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Om informationen är felaktig från en ena änden av försörjningskedjan till den 
andra kan detta leda till omfattande konsekvenser som exempelvis orimliga och 
alltför stora investeringar i lager, dålig kundservice, förlorade intäkter, miss-
visande kapacitetsplaner, ineffektiva transporter och missade produktionspla-
ner. Detta problem har fått benämningen ”bullwhip-effekt”. (Handfield, 1999) 

3.1.3 SCM och osäkerhet 
Premkumar (2000) skriver att många av problemen i en försörjningskedja beror 
på osäkerhet. Osäkerhet handlar om att organisationer inte har tillgång till nöd-
vändig information för att kunna fatta bra affärsbeslut. Osäkerheten beror i sin 
tur på brister i informationsflödet. Osäkerheten är dock svårt att helt eliminera i 
en öppen försörjningskedja genom att organisationen hanterar order från kun-
der, vilka genereras slumpmässigt.  
 
Osäkerhet finns även relaterat till företagets leverantörer i form av variation i 
ledtider och produktkvalitet. Premkumar delar upp källorna till osäkerheten i 
osäkerhet för inleveranser och osäkerhet för efterfrågan. (Premkumar, 2000) 
 
Osäkerhet relaterat till inleveranser kan vara: variation i ledtider vilket kan vara 
försenade leveranser av material, variation i produktion som kan bestå av att 
produktionen varierar på grund av produktkvalitet och/eller produktionspro-
blem, leverantören drabbas av driftsstopp, leverantören drabbas av strejk och 
leverantören drabbas av krigssituation som exempelvis leder till brist på olja. 
(Premkumar, 2000) 
 
Osäkerhet relaterade till efterfrågan kan vara att efterfrågan är slumpmässig, 
säsongsberoende, nya produkter som medför att produktionen måste anpassas, 
konkurrenter, prisförändringar, konjunktur och bullwhip-effekt. Företaget han-
terar den externa osäkerheten genom designa passande interna system för att 
kunna skapa prognoser för att bättre kunna förutse externa händelser.  
(Premkumar, 2000) 
 
Krajewski (2002) delar upp osäkerheten utifrån intern- och extern försörj-
ningskedja. Den interna försörjningskedjan är den del av försörjningskedjan 
som finns inom en individuell organisation och den externa försörjningskedjan 
utgörs av den del som omfattar leverantörer och kunder.  
 
Typiska källor till osäkerhet i den interna försörjningskedjan är enligt  
Krajewski: 

 
• Internt genererade brister 

Dessa brister kan bero på att produktionsutrustning havererar eller på oerfa-
ren personal. Dessa brister kan leda till förändringar i ett företags produk-
tionsplanering vilket påverkar leverantörerna.  
 

• Produktförändringar 
Förändringar i en produkts design kan få direkta följder hos leverantörerna 

 
15 



Teori 
 

• Nya produkter  
Införande av nya produkter kan innebära att en ny försörjningskedja måste 
upprättas eller att nya aktörer måste läggas till i den befintliga försörjnings-
kedjan. 

 
• Marknadsföring  

Marknadsföring eller prisförändringar kan skapa snabba förändringar i efter-
frågan som påverkar hela försörjningskedjan. 

 
• Brister och fel i informationen 

Fel som uppstår i prognoser för efterfrågan kan leda till att ett företag bestäl-
ler för mycket eller för lite material. Fel i prognoser kan även orsaka ”snab-
ba” order som tvingar leverantörer att reagera snabbare för att undvika bris-
ter i försörjningskedjan. Fel som uppstår i beräkningen av varor i lager kan 
leda till panikinköp eller minskade inköp.  
Brister i informationsflödet kommer att påverka osäkerheten i en försörj-
ningskedjan genom felaktiga orderkvantiteter eller förseningar i informa-
tionsflödet.   

 
Källor till osäkerhet i den externa försörjningskedjan är: 
 
• Förändringar i volym 

Kunder kan ändra kvantiteten av produkten de har beställt till ett specifikt 
datum eller oväntat efterfrågar mer av till exempel en standardprodukt. Om 
marknaden efterfrågar korta ledtider måste företagets leverantörer snabbt 
kunna reagera på förändringar. 

 
• Förändringar i produktmixen 

Kunder kan förändra mixen av produkter i en order och därmed orsaka en 
vågeffekt genom hela försörjningskedjan. 

 
• Försenade leveranser 

Försenade leveranser av material kan leda till att företaget förändrar produk-
tionen från en produkt till en annan. 

 
• Ofullständiga leveranser 

Leverantörer som skickar ofullständiga leveranser gör det med anledning av 
störningar eller avbrott i den egna verksamheten. 

3.1.4 Hantering av osäkerhet 
Organisationer har ofta två målsättningar med att hantera osäkerhet. 1) reduce-
ra osäkerheten i deras omgivning genom att fånga så mycket information som 
möjligt, 2) öka informationens asymmetri för att erhålla maximala fördelar från 
interaktionen med partners. De flesta organisationer försöker att minska osä-
kerheten genom att förbättra tillgängligheten av information som kan användas 
till beslutsfattande. (Premkumar, 2000) 
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Asymmetri i informationen leder till osäkerhet som i sin tur leder till ineffekti-
vitet i hela försörjningskedjan. En låg asymmetri i informationen kan exempli-
fieras med att en aktör i försörjningskedjan behåller information inom den egna 
organisationen som de övriga aktörerna skulle ha nytta av. (Premkumar, 2000) 
 
Osäkerheten kan enligt Premkumar (2000) hanteras genom att prognoser ut-
vecklas för att kunna fatta bättre affärsbeslut och handlar om att förutsäga, pla-
nera eller uppskatta händelser i en osäker framtid. Premkumar menar vidare att 
ett annat viktigt sätt kan vara att fånga in så mycket information som möjligt. 
Denna information kan exempelvis utgöra ingångsvärden vid utveckling av 
prognoser.  
 
Förutom att använda information för att minska osäkerhet kan säkerhetslager 
byggas upp för att möta snabba förändringar i efterfrågan. Andra sätt som 
Premkumar beskriver är att företagen kan använda sig av överkapacitet i pro-
duktion genom utökad skiftgång eller att företaget medvetet väljer att förlänga 
sina ledtider för att erhålla mer tid. (Premkumar, 2000) 

3.2 Prognosteori 
Avsnittet prognosteori syftar till att beskriva en viktig del av hantering av osä-
kerhet samt att ge läsaren en förståelse för hur prognoser kan användas för att 
reducera osäkerhet avseende efterfrågan. Avsnittet beskriver även vilka fakto-
rer i prognoser som  påverkas av information och datakvalitet.   
 
Prognoser används idag inte enbart av företag för att upptäcka nya möjligheter, 
förutsäga hot och möjligheter utan även för att kunna förbereda sig inför fram-
tiden. De som arbetar med planering av förtegens verksamhet är intresserade av 
att veta när, omfattning av och vilken effekt framtida händelser kommer att få 
på företagets verksamhet. Prognoser erbjuder ett företag möjligheten att hålla 
en viss framförhållning till de vägval företaget kommer att behöva fatta beslut 
om. (Tersine, 1998) 
 
Avsikten med prognoser är att tillvara ta den bästa tillgängliga informationen 
för att leda framtida aktiviteter mot företagets mål. Att förutsäga framtida hän-
delser och aktiviteter helt korrekt är dock inte möjligt, detta gör att prognoser 
alltid har vissa begränsningar i förhållande till de potentiella vinster som de kan 
generera. Trots att prognoser sällan är fullständigt korrekta är det bättre att an-
vända en prognos och fatta beslut med en viss kunskap än att fatta beslut i total 
okunskap. (Tersine, 1998) 

3.2.1 Efterfrågan 
Prognoser används för att förutsäga förändrade omständigheter i framtiden för 
att företagen ska kunna möta dessa. Prognoser kan exempelvis användas för att 
förutsäga intäkter, kostnader, vinster, priser och teknologiska förändringar. En 
av de viktigaste variablerna som företagen försöker förutsäga är framtida efter-
frågan. De flesta företag kan inte vänta på att erhålla en order innan de börjar 
planera exempelvis produktionsanläggningar, produktionsprocesser, anskaff-
ning av utrustning, bemanning och beräkning av materialåtgång. (Tersine, 
1998) 
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Enligt Tersine (1998) är inte många kunder beredda att vänta lång tid på att få 
sina produkter levererade och de företag som varit mest framgångsrika på sena-
re tid har kunnat förutsäga framtida efterfrågan av deras produkter. Utifrån 
prognoserna har företagen kunnat identifiera de faktorer som är viktiga för att 
uppfylla kundernas krav på ett snabbt och effektivt sätt. (Tersine, 1998) 

3.2.2 Faktorer som påverkar efterfrågan 
Enlig Tersine (1998) finns många faktorer i företagets omgivning som påverkar 
efterfrågan av deras produkter. Det är inte möjligt för ett företag att identifiera 
alla faktorer samt att förutsäga deras effekt på efterfrågan. Det är dock nödvän-
digt att företaget fokuserar på de faktorer som har störst inflytande på efterfrå-
gan och att förutsäga i vilken riktning dessa faktorer pekar. (Tersine, 1998) 
 
Några viktiga faktorer som påverkar efterfrågan är: 
 
• Det generella företagsklimatet och den ekonomiska konjunkturen. 
• Konkurrenternas agerande eller reaktioner på förändringar. 
• Förändrad lagstiftning. 
• Marknadstrender 

o Produktlivscykel 
o Stil och trender 
o Förändrade konsumentbehov 

• Teknisk utveckling 
 
Med hänsyn till den stora mängd faktorer som påverkar efterfrågan på företa-
gets produkter erfordras det att flera olika varianter av prognoser används för 
att möta dessa faktorerna. (Tersine, 1998) 
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3.2.3 Prognossystemets uppbyggnad 
Enligt Tersine (1998) uppfattas prognoser oftast som en grupp procedurer för 
att härleda uppskattningar om framtida aktiviteter. Från det begränsade synsät-
tet är nästa steg ofta att direkt börja undersöka olika prognostekniker, för att 
avgöra vilken som är lämpligast. Han menar istället att man bör sätta progno-
serna i sitt sammanhang genom att titta på hela prognosfunktionen enligt figur 
3.4.  
 

Prognosmodeller

Ingångsvärden
Marknadsundersökning
Historisk efterfrågan
Annonsering
Marknadsföring
Åsikter/Attityder

Omgivningsfaktorer
Ekonomiska
Sociala
Politiska
Kulturella

Begränsningar
Managementpolicy
Tillgängliga resurser
Marknadsvilllkor
Teknik

Utfall
Förväntad efterfrågan
& timing
1. Per produkt
2. Per kund
3. Per region

Figur 3.4 Prognosfunktionen enligt Tersine (“Priciples of inventoty and matrials manage-
ment”, 1994, s. 38) 
 
Det första som bör identifieras i prognosfunktionen är önskat utfall och i vilket 
format utfallet bör presenteras. Detta ska enligt Tersine erbjuda en god vägled-
ning till vilken specifik prognosteknik som bör användas. (Tersine, 1998) 
 
Nästa steg är att isolera de viktigaste ingångsvärdena som påverkar prognos-
modellen. Med anledning av att det endast är ett fåtal variabler som påverkar 
prognosen kan problemets omfattning reduceras genom att bortse från vissa 
ingångsvärden. Data som behöver fångas för att genomföra prognosen kan 
hämtas från interna och/eller externa källor. Externa källor kan tillhandahålla 
värdefull information om omvärldsfaktorer som till exempel ekonomiska, soci-
ala, politiska och kulturella faktorer. Valet av prognosmodell begränsas av in-
terna faktorer som ledningspolicy, tillgängliga resurser, marknadsvillkor och 
tekniska begränsningar. (Tersine, 1998) 
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Enlig Krajewaski (2002) måste följande beslut fattas innan ett företag eller or-
ganisation kan använda prognostekniker för att förutsäga efterfrågan. 
 
• Vad ska förutsägas? 
• Vilken prognosteknik är lämplig? 
• Vilken tidshorisont ät intressant? 
• Vilken noggrannhet är acceptabel? 
 
Krajewski menar vidare att genom definition av prognoserna enligt ovan för-
hindras att onödiga prognoser skapas. 

3.2.4 Vad ska prognostiseras? 
Trots att någon form av uppskattning av efterfrågan för varje enskild produkt 
som företaget producerar är betydelsefull är det ofta lättare att förutsäga efter-
frågan på grupper av produkter. Utifrån en sådan prognos kan ofta företaget 
lättare förutsäga efterfrågan för de enskilda produkterna eller tjänsterna. (Kra-
jewski, 2002) 
 
De flesta prognoser som företag skapar brister oftast på mindre än fem procent 
när de skapar prognoser för hela deras sortiment. Om prognoserna däremot en-
dast behandlar enskilda produkter kan felen bli mycket större. Genom att göra 
prognoser för grupper av liknande produkter och sedan härleda prognoser för 
de enskilda produkterna kan företagen bättre förutsäga efterfrågan för de en-
skilda produkterna. (Krajewski, 2002) 
 
Ytterligare en viktig aspekt är att välja rätt enhet för prognosen som exempel-
vis antal produkter, tjänster, maskintid eller kronor. De mest användbara pro-
gnoserna för planering är prognoser baserade på antalet sålda produkter. Lik-
nande mätenheter är att föredra framför att göra prognoser baserade på försälj-
ning i pengar. Prognoser baserade på intäkter från försäljning är inte till stor 
hjälp på grund av prisvariationer. (Krajewski, 2002) 
 
Trots att total försäljning uttryckt i pengar kan ligga på en stabil nivå månad ef-
ter månad kan det verkliga antalet efterfrågade enheter variera kraftigt. Om det 
inte är möjligt att göra tillförlitliga prognoser för hur många produkter som 
kommer att efterfrågas kan företaget använda arbets- eller maskintid som mät-
enhet. (Krajewski, 2002) 
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3.2.5 Tidshorisont 
Enligt Krajewski (2002) är tidshorisonten en avgörande faktor vid val av pro-
gnosmodell. Tidsperspektivet på prognoserna kan vara kort, medel eller långt 
tidsperspektiv. Tidsintervallet för korttidsprognoser är vanligtvis noll till tre 
månader framåt. (Krajewski, 2002) 
 
När prognoser upprättas för detta tidsperspektiv är användaren oftast intresse-
rad av framtida efterfrågan på specifika produkter. Den korta tidshorisonten in-
nebär att det finns lite tid att påverka och förändra processer om fel upptäcks i 
prognosen. Detta leder till att prognoserna måste vara så korrekta som möjligt. 
Tidserieanalys är den mest använda prognosmodellen för korttidsprognoser, 
men även linjärregression kan användas. (Krajewski, 2002) 
 
Den medellånga prognosen omfattar normalt tidsperspektivet tre månader till 
två år framåt. Dessa prognoser hanterar ofta kapacitetsplanering. Prognoserna 
är inte lika detaljerade som korttids prognoser. En typisk prognos på medellång 
sikt är total försäljning i pengar eller sålda enheter för en grupp likartade pro-
dukter. (Krajewski, 2002) 
 
Tre typer av beslut, placering av anläggningar, kapacitetsplanering och pro-
cessval, behöver uppskattningar av marknadsbehov långt fram i tiden. Den 
långa planeringen sträcker sig längre än två år fram i tiden och långtidsprogno-
serna visar vanligtvis efterfrågan på total försäljning i pengar eller någon annan 
vanlig mätenhet. (Krajewski, 2002) 
 
Figur 3.5 visar vad som ingår i prognosen, beslutsområden och prognostekni-
ker för respektive tidshorisont. 
 
  Tidshorisont  
Användnings-
område 

Kort 
(0 – 3 mån) 

Medellång 
(3 mån - 2 år) 

Lång 
(Längre än 2 år) 

Vad ingår i 
prognosen 

Enskilda produkter 
eller tjänster 

Total försäljning Pro-
duktfamiljer eller 
tjänster 

Total försäljning 

Beslutsområden Lagerstyrning Plane-
ring av slutmontering 
Personalplanering 
Huvudplanering 

Personalplanering 
Produktionsplanering 
Huvudplanering Inköp 
Distribution 

Placering av anlägg-
ningar Kapacitetsplane-
ring 
Processplanering 

Prognosteknik Tidsserieanalys  
Linjär regression 

Linjär regression Linjär regression 

Figur 3.5 Användningsområden för prognoser enligt Krajewski (“Operational management : 
strategy and analysis”, 2002,  s. 545) 
 
För att det ska vara möjligt att skapa tillförlitliga prognoser krävs en god data-
kvalitet i försörjningskedjan. Detta är av speciellt stor vikt när felaktiga data 
genererade på ett ställe sprider sig och orsakar mer skada på flera ställen. Det 
är fallet inom bland annat SCM. (Wallström, 2001) 
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3.3 Datakvalitet  
Syftet med avsnittet datakvalitet är att beskriva några utvalda vanligt före-
kommande egenskaper för att undersöka datakvalitet. Syftet med avsnittet är 
även att ge läsaren en förståelse för att informationsbehovet inte endast utgörs 
av en viss typ av information. Informationsbehovet innefattar även datakvalitet 
genom att det har en stor betydelse på grund av att dålig datakvalitet medför 
dålig och mindre användbar information. 
 
Redman (1996) skriver att dålig datakvalitet påverkar ett företags framgång på 
flera sätt. Dålig datakvalitet gör det bland annat avsevärt svårare att uppnå en 
acceptabel kundtillfredsställelse, leder till höga och onödiga kostnader, försvå-
rar beslutsfattande och hindar långsiktiga företagsstrategier. (Redman, 1996) 
 
Redman (2001) definierar datakvalitet enligt följande:  
 

Data är av hög kvalitet om den är anpassad till dess användningsområ-
de som exempelvis drift, beslutsfattande och planering. Data är anpas-
sad för användning om den inte innehåller fel och innehar önskade 
kännetecken/ egenskaper. 

 
Naumann (2002) definierar informationskvalitet på ett sätt som till stora delar 
överstämmer med definitionen som Redman (2001) gör för datakvalitet. I 
Naumanns definition ingår de egenskaper för datakvalitet som har undersökts. 
 
Enligt Naumann (2002) finns det flera definitioner på informationskvalitet. 
Generella definitioner är ”informationens lämplighet för användningsområdet”, 
”informationen möter användarnas behov”, ”användarens tillfredställelse”. 
Naumann skriver vidare att kvalitet inte kan definieras utan att kvalitet kan 
uppfattas som ett sammanslaget värde av flera kriterier för informationskvali-
tet. Med denna definition är informationskvalitet flexibelt beroende på vilka 
kriterier man har för avsikt att studera och som passar in i det aktuella syste-
mets kontext.  
 
De valda kriterierna nedan är ett urval av kvalitetskriterier som behandlas av 
flera författare som studerats. 

3.3.1 Aktualitet 
Värdet av data avgörs ofta utifrån hur gammal den är. Trots att beslutsfattare 
oftast är intresserade av aktuell data är behovet av aktualitet varierande bero-
ende på vad den ska användas till. Produktionsledare vill ofta ha realtidsdata 
som gör att de kan reagera snabbt på förändringar i produktionen. Strategiut-
vecklare kan däremot nöja sig med data som är flera månader gammal beroen-
de på att de är intresserade av att se tendenser över lång tid. (Watson, 1999) 
 
Enligt Naumann (2002) är aktualiteten ett snittvärde på åldern av den totala da-
tamängden i en datakälla. Beroende på hur data ska användas uppstår olika 
krav på aktualitet. Vissa applikationer kräver sekundsnabb data medan andra 
klara sig med flera dagar till månader gammal data.  
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Ålder på data handlar inte om tiden som förflutit mellan skapandet och nutid 
utan tiden mellan den senaste uppdateringen eller verifiering av data och nutid. 
(Naumann, 2002) 
 
Aktualitet handlar om vilka delar av datamängden som kommer fram i rätt tid. 
Dasu & Johnson (2003) beskriver några viktiga aspekter att ta hänsyn till vid 
bedömning av aktualitet och menar att man bör undersöka vilken del av data-
mängden som har korrekta tidstämplar som hjälper till att synkronisera olika 
dataflöden. Vilken fördröjning finns mellan uppkomsten av data och dess an-
vändning? Hur ofta förändras data? Vilken fördröjning finns mellan uppdate-
ringar och förändringsfrekvens? Om data uppdateras med kortare tidsintervall 
än data skapas, finns det en risk att förändringar blir överskrivna. (Dasu, 2003) 

3.3.2 Riktighet 
Riktighet beskriver hur värden i en databas överensstämmer med verkliga vär-
den. Till vilken grad reflekterar datavärden i databasen den entitet de beskriver. 
Det är svårt att mäta och bedöma hur korrekta attributvärden är som finns i en 
datakälla eftersom användaren sällan vet det korrekta värdet. (Dasu, 2003)  
 
Företag måste lagra detaljerad data av hög kvalitet det vill säga att data måste 
stämma överens med verkligheten. Kvaliteten på beslut tagna i ett företag med 
inkorrekt data är avsevärt sämre än beslut tagna i ett företag med korrekt data. 
Förorenad data kan hota ett företags vinstmöjligheter. Studier visar på att sak-
nad, felaktig och på andra sätt dålig data kostar företag enorma summor i förlo-
rade vinster. De konsekvenser som dålig data medför är felaktig fakturering, 
överskridna kostnader, försenade leveranser, och återkallade produkter. (Wat-
son, 1999) 
 
Naumann (2002) beskriver riktighet som kvoten mellan korrekta värden i en 
datakälla dividerat med det totala antalet värden i källan. Med andra ord be-
skriver riktighet den procentuella andelen data som är korrekt i en datakälla.  

3.3.3 Fullständighet 
Fullständighet mäter till vilken grad måldomänen representeras i databasen. 
Med andra ord till vilken grad har relevanta egenskaper fångats för alla objekt 
vi vill lagra. Eftersom fullständighet beskriver ett förhållande mellan databasen 
och verkligheten kan det vara svårt eller till och med omöjligt att mäta full-
ständighet. Olika sätt att undersöka fullständigheten i en datakälla kan vara att 
uppskatta antalet null eller standardvärden i fält eller uppskatta frekvensen av 
att nya saker oväntat uppkommer i datamängden. (Dasu, 2003) 
 
Även Naumann (2002) beskriver fullständighet som attribut med värdet null. 
Dessa attribut är exempel på ofullständig data i ett informationssystem. Full-
ständighet har stor betydelse i informationssystem som integrerar flera datakäl-
lor. Ett av huvudmålen med integration är att öka fullständigheten. Vid frågor 
ställda mot en datakälla kanske endast vissa delar av svaret fångas, medan frå-
gor till en annan datakälla ger kompletterande data. Desto fler källor som an-
vänds desto mer fullständig blir slutresultatet. (Naumann, 2002) 
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3.3.4 Läsbarhet 
Läsbarheten mäts utifrån tillgängligheten på metadata genom att exempelvis 
räkna antalet fält, tabeller, nycklar, främmande nycklar och sammanslagningar 
som är dokumenterade. Läsbarheten mäts även genom hur hård koppling som 
finns mellan data och specifikationer som beskriver den, räknat i antalet rap-
porterade fel som åtgärdas vid varje uppdatering av metadata. Avsaknad av 
metadata och regler för tolkning av data gör det svårt för användaren att tolka 
data på rätt sätt. Data som är svårtolkad är ett stort datakvalitetsproblem. 
(Dasu, 2003) 
 
Naumann (2002) anser att läsbarheten på data  handlar om till vilken grad den 
överensstämmer med användarens kunskaper. Kunskaper kan till exempel vara 
vilka språk användaren förstår och förmåga att förstå olika enheter för att ef-
fektivt kunna tillvarata data. En läsbar källa måste tillhandahålla klara och tyd-
liga definitioner av alla attribut. Läsbarheten får mindre betydelse i ett integre-
rat system då integreringen i sig antas ge bättre läsbarhet. (Naumann, 2002) 

3.3.5 Relevans 
Relevans är graden av tillfredställelse som tillgänglig data ger användaren. Fö-
retag måste lagra data som är relevant för deras transaktioner och beslutsfat-
tande. Data som kan härledas direkt eller genom tydliga aggregeringar till fat-
tade beslut är relevant. Relevans har en avgörande betydelse vid design av da-
tahanteringssystem. Användarna måste bestämma vilken data som ska lagras 
beroende på om det är relevant nu eller kan ha framtida betydelse. (Watson, 
1999) 
 
Relevans är en användardriven eller applikationsdriven angelägenhet. Det är 
ofta svårt för användaren att exakt avgöra hur data kommer att användas. Ytter-
ligare en fråga som uppstår i samband med relevans är om existerande data kan 
användas som ersättning för saknad eller inte tillgänglig relevant data. Använ-
dandet av existerande data som ersättning kan utvecklas till ett ganska effektivt 
arbetssätt om användaren har en klar och tydlig bild över hur data är kopplad 
till det verkliga fenomenet. (Redman, 1996)  

3.3.6 Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar om hur enkel åtkomst användaren har till data. Tillgäng-
ligheten är en viktig aspekt vid bedömning av datakvalitet. Data finns inte fritt 
tillgänglig att hämta för vem som helst när som helst. Det kan även finnas lag-
liga problem med att använda tillgänglig data. Vidare bör hänsyn tas till om 
data som finns tillgänglig är korrekt, speciellt viktigt är detta vid användning 
av data i konkurrenssituationer. Ägaren av data kan medvetet sprida felaktig 
data för att förbättra sina konkurrensmöjligheter. Ett viktigt motiv för använ-
dande av data som ersättning för sökt data är tillgänglighetsfaktorn. Till exem-
pel vid beslut rörande marknadsföring kanske inte den senaste datan finns till-
gänglig angående konkurrenternas priser eller deras bästa kunder. Istället måste 
ersättningsdata användas för att få sökta resultat. (Redman, 1996)  
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Ett sätt att mäta tillgängligheten är att undersöka hur lång tid det tar från att en 
fråga skickas till att svaret returneras. Ett annat sätt att mäta tillgänglighet är att 
titta på hur många olika kontakter via exempelvis telefonsamtal och e-post an-
vändaren måste göra för att få tillgång till sökt data. (Dasu, 2003) 
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4 Empiri 
Kapitlet börjar med en kort beskrivning av det tillverkande företaget och de 
undersökta leverantörerna för att sedan fortsätta med en beskrivning av tillvä-
gagångssättet för insamling och sammanställningen av materialet. Kapitlet av-
slutas med en presentation av resultatet av intervjuerna. Vad beträffar benäm-
ningen tillverkare avses det tillverkande företaget och med företag A, B och C 
avses de undersökta leverantörerna i den aktuella försörjningskedjan. I avsnittet 
datakvalitet används begreppet kund, vilket avser en annan kund till företag A, 
B och C än det tillverkande företaget. 
 
Tillverkare 
Det tillverkande företaget är ett familjeföretag med drygt hundraåriga traditio-
ner. Företaget har varit verksamt under cirka 30 år och har vuxit från ett litet 
familjeföretag till Sveriges tredje största producent inom sin bransch. Företaget 
har cirka 350 anställda. För koncernen uppgick omsättning 2002 till 1150 mil-
joner kronor. Tillverkaren förpackar sina produkter i emballage av wellpapp 
vilket levereras av tre leverantörer. Inköpen av emballage sker genom att det 
tillverkande företaget upprättar avtal med de tre leverantörerna för en längre 
tidsperiod och beställer sedan via avropsförfarande. Den totala förbrukningen 
av wellpapp uppgick 2003 till 2170 ton. 
 
Företaget arbetar aktivt med SCM och har påbörjat processen med integrering 
av sina grossister. Steg två kommer att utgöras av integreringen av några utval-
da leverantörer.  
 
Företag A  
Företag A är en ledande nordisk leverantör av förpackningar i wellpapp och 
maskinsystem för inpackning. Företag A är ett av Europas största förpack-
ningsföretag med över 16 500 anställda vid 114 tillverkande enheter i 14 län-
der. Av företagets totala produktion i Sverige går 0.9 % till det tillverkande fö-
retaget. 
 
Företag B  
Företag B är en av Sveriges största leverantör av wellpapp. De har tre tillverk-
ningsenheter i Sverige. Företaget omsätter årligen 900 MSEK och har cirka 
530 anställda och har en marknadsandel på cirka 25 procent. 1.3 % av företa-
gets totala produktion i Sverige går till det tillverkande företaget. 
 
Företag C  
Företag C är en av de största leverantörerna av wellpapp, kartongförpackningar 
och andra pappersbaserade förpackningsprodukter i Europa. Företag C har 
verksamhet i cirka 20 länder och har omkring 30 000 anställda i Europa och 
Latinamerika. Koncernen omsatte 2002 cirka 4,7 miljarder. Företaget har 285 
fabriker över hela världen. Vad gäller företag C går 1.2 % av företagets totala 
produktion till det tillverkande företaget. 
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4.1 Tillvägagångssätt 
Företagen som har använts i undersökningen valdes ut genom att vi hade för 
avsikt att undersöka leverantörer i en försörjningskedja. Valet av företag har 
gjorts i samråd med tillverkaren. Tillverkaren har sedan hänvisat oss till re-
spektive kontaktperson vid de aktuella företagen.  
 
Varför tre företag har studerats beror på att det för tillverkaren är tre viktiga le-
verantörer som är aktuella att integreras i försörjningskedjan. 
 
För att studera det aktuella data- och informationsbehovet har vi utgått från 
modellen nedan, figur 4.1, enligt Redman (2001). Redman skriver att man ska 
starta med att välja ut de viktigaste informationskunderna för att sedan under-
söka hur de arbetar med data/information. Vidare ska man fastställa önskad in-
formation och datakvalitet, värdera/klassificera existerande information för att 
slutligen identifiera och prioritera informationsbrister. (Redman, 2001) 
 
 

2. Undersök hur de
arbetar med data/

information

3. Fastställ önskad
information och

datakvalitet

4. Vädera/klassificera
existerande information

5. Indentifiera och
prioritera informations-

brister

1.Välj ut de viktigaste
informations-

kunderna

 
 
 Figur 4.1  Kundbehovskejda  enligt Redman (”Data Quality :  the field guide”, 2001,  s. 102). 
 
Modellen har valts som utgångspunkt i arbetet genom att den stämmer väl 
överens med författarnas arbetssätt samt att den enligt Redman (2001) inte krä-
ver specialistkunskaper. 
 
Vid de undersökta företagen har personer intervjuats som arbetar med frågor 
kring planering och leveranser av produkter till dels tillverkaren och dels andra 
kunder. Tillverkaren valde ut kontaktpersoner vid respektive företag som de 
ansåg kunde vara lämpliga. Detta var ett lämplig tillvägagångssätt för att hitta 
rätt personer vid respektive företag. Vidare skickades intervjuguiden till de 
valda respondenterna för att de bättre skulle kunna förbereda sig inför intervjun 
samt för att respondenterna själva skulle ges möjlighet att se om de var lämpli-
ga att besvara frågorna. Att låta respondenterna ta del av intervjuguiden i för-
väg visade sig vara ett lämpligt förfarande eftersom de av tillverkaren utsedda 
respondenter inte ansåg sig vara lämpliga att besvara frågorna kring datakvali-
tet. Dessa respondenter kunde därmed hänvisa vidare till mer lämpliga respon-
denter för att besvara dessa frågor. 
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För att kunna erhålla en tydligare bild av områdena informationsbehov och da-
takvalitet har vi valt att fokusera på SCM-modellen leverantörsstyrt lager. Va-
let att fokusera på en specifik SCM-modell och de i teoriavsnittet beskrivna in-
formationskategorierna har gjorts utifrån att teorin beskriver svårigheter för 
användarna att precisera sitt informationsbehov (Redman, 2001).  
 
Genom att välja en viss modell och att utgå från informationskategorierna blir 
det enklare för användaren att precisera detta behov. Dessutom har valet att fo-
kusera på modellen leverantörsstyrt lager grundat sig på diskussioner med det 
tillverkande företaget. 
 
Intervjufrågorna beträffande osäkerhet har formulerats för att undersöka hur fö-
retagen upplever den aktuella situationen. Intervjufrågorna under frågeområdet 
informationsbehov har formulerats utifrån dels vilken information företagen 
erhåller idag och dels ur ett framtida scenario där företagen arbetar efter model-
len leverantörsstyrt lager. Intervjufrågorna beträffande datakvalitet är formule-
rade utifrån ett dagsläge där de undersökta företagen arbetar med leverantörs-
styrt lager mot någon kund. 
 
Vid företagen intervjuades två respondenter per företag, en som besvarade frå-
gorna kring osäkerhet och informationsbehov och en som besvarade frågorna 
kring datakvalitet. 
 
Vid företag A intervjuades två män, vid företag B intervjuades en man och en 
kvinna och vid företag C intervjuades två män. Vad gäller kön- och åldersför-
delning bland respondenterna antas detta inte ha påverkat resultatet. Intervjuer-
na genomfördes via telefon vid alla företagen.  
 
Sammanställningen av intervjuerna har skett i flera steg för att skapa överskåd-
lighet och för att kunna ta ut den för arbetet relevanta informationen. När data-
insamlingen var klar har intervjusvaren renskrivits. Svaren omformulerades till 
skriftspråk och överflödig information togs bort. Med överflödig information 
avses sådant som inte kunde kopplas till ämnesområdet. Sedan granskades ma-
terialet för att finna den för undersökningen relevanta informationen. Här avses 
information som kunde kopplas till undersökningen. 
 
I nästa steg upprättades en matris med frågorna och svaren från respektive före-
tag i punktform för att tydligare kunna se samband och avvikelser mellan före-
tagen. 
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5 Resultat av emiprin 
Nedan presenteras resultatet av datainsamlingen uppdelat i respektive fråge-
område. 

5.1 Osäkerhet 
Vid samtliga tre undersökta företag anser man att efterfrågan inte är slumpmäs-
sig. Vid företag A säger man att tillverkaren lägger in avropsordrar många 
veckor i förväg som de arbetar mot. Sedan kan dock tillverkaren justera dessa. 
Företag B och C anger dock inget skäl till varför man anser att efterfrågan inte 
är slumpmässig.  
 
Vad gäller huruvida säsongsberoende påverkar den egna produktionen eller ger 
svårigheter att leverera menar företag A att säsongberoende inte påverkar den 
egna produktionen och inte ger svårigheter att leverera. Detta menar företag A 
beror på att tillverkaren tar hänsyn till säsongssvängningar när de lägger pro-
gnoserna. Det medför att företag A får denna information i god tid och ger där-
för inga svårigheter. Företag B säger att säsongsberoende påverkar efterfrågan, 
dock i begränsad omfattning och då speciellt vid sommar- och jultid. Företag B 
menar att det är under dessa tider som efterfrågan är som störst och ger pro-
blem genom att de sammanfaller med de anställdas semestrar, vilket gör det 
svårt att planera produktionen och att kunna hålla en bra leveranssäkerhet. Fö-
retag B svarar vidare att den totala ordern påverkas inte av säsongssvängningar 
däremot kan vissa avrop tidigare eller senareläggas. Företag C anser inte att sä-
songsberoende påverkar den egna produktionen eller ger svårigheter att levere-
ra. 
 
Inget av de undersökta företagen anser sig uppleva några problem med nya 
produkter, hos tillverkaren, som medför att den egna produktionen måste an-
passas. 
 
Angående om företagen upplever att tillverkarens konkurrenters agerande på-
verkar efterfrågan menar företag A att de inte känner av det. Företag B svarar 
att de inte upplever att konkurrenters agerande påverkar efterfrågan. Företag B 
svarar vidare att om tillverkarens konkurrenter genomför en kampanj kan det 
innebära det att tillverkaren säljer mindre och det kommer då att påverka efter-
som behovet minskar. Företag C svarar att de anser att konkurrenters agerande 
inte påverkar efterfrågan.  
 
Beträffande hur prisförändringar påverkar efterfrågan och om företagen infor-
meras om eventuella prisförändringar svarar företag A att de anser att prisför-
ändringar inte påverkar efterfrågan och de blir inte heller informerade om detta. 
Företag B svarar även de att prisförändringar inte påverkar efterfrågan men 
hävdar till skillnad mot de övriga undersökta företagen att de blir informerade 
om prisförändringar i god. Företag C svarar att de inte får någon information 
om eventuella prisförändringar.  
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Två av de tre undersökta företagen anser att marknadsföring/kampanjer påver-
kar efterfrågan. Företag A och företag B svarar att detta påverkar efterfrågan. 
Företag A svarar vidare att förbrukningen ibland har varit väldig stor men den 
ökade efterfrågan har inte skapat några problem för planeringen. Företag B 
svarar även att det har hänt att efterfrågan har fördubblats vid kampanjer och 
att detta påverkar företaget direkt. Företag C svarar att de inte får någon infor-
mation angående marknadsföring/kampanjer. 
 
Vad gäller konjunktursvängningar svarar företag A att hela industrin påverkas 
av konjunktursvängningar. Företag B anser att de inte påverkas av konjunktur-
svängningar med anledning av branschen kan sägas nästan vara konjunkturobe-
roende. Företag C svarar att de inte upplever några problem för planeringen av 
verksamheten utifrån konjunktursvängningar. 
 
 Företag A Företag B Företag C 
Slumpmässig efterfrågan Nej Nej Nej 
Säsongsberoende Nej Ja Nej 
Nya produkter Nej Nej Nej 
Konkurrenters agerande Nej Nej Nej 
Prisförändringar Nej Nej Nej 
Marknadsföring/kampanjer Ja Ja Nej 
Konjunktursvängningar Nej Nej Nej 

Figur 5.1 Sammanställning av svar avseende osäkerhet 

5.2 Informationsbehov 
Nedan redovisas svaren från den empiriska undersökningen vad gäller Infor-
mationsbehov. Svaren är uppdelade på de teoretiska informationskategorierna 
samt användningen av informationen i försörjningskedjan. 

5.2.1 Informationskategorier 
Vad gäller produktinformation får inget av de undersökta företagen tillgång till 
denna information. På frågan om vilket informationsbehov företagen skulle ha 
beträffande produktinformation om de skulle arbeta efter modellen leverantörs-
styrt lager svarar företag A de skulle ha nytta av försäljningshistorik och pro-
gnoser för att kunna se vad som händer framöver. Företag A menar att detta 
skulle vara mycket betydelsefullt för deras egen produktionsplanering.  
 
Företag B svarar att de skulle ha nytta av detaljerad produktinformation över 
hur deras produkter används av tillverkaren för att ytterligare kunna förbättra 
deras produkter. Även företag C anser att de skulle vilja veta hur deras produk-
ter används av tillverkaren för att kunna förbättra deras egna produkter. 
 
När det gäller huruvida företagen får någon kundinformation från tillverkaren 
svarar företag A och företag B att de inte får någon kundinformation. Företag 
A anser att de har behov av kundinformation i form av försäljningsprognoser 
och företag B ser ett behov av att få tillgång till information kring efterfrågan 
och historik. Företag C har erhållit denna information vid ett tillfälle. Vidare 
svarar företag C att de skulle vilja få tillgång till försäljningsprognoser och för-
säljningshistorik som de skulle ha användning av i produktionsplaneringen.  
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Alla av de studera företagen får information angående tillverkarens produk-
tionsprocesser. Samtliga företag har erhållit informationen vid besök hos till-
verkaren. Företag A menar att det skulle vara bra att få information om produk-
tionsplaner, information om exempelvis förändringar i produktionskapacitet 
och om tillverkaren eventuellt har för avsikt att bygga nya linjer. Processinfor-
mation anser företag B är intressant eftersom den även påverkar samarbetet. 
Företag B menare vidare att det är bra att veta vad som händer och är på gång. 
Företag C svarar att det inte har tillgång till några produktionsplaner vilket de 
skulle vilja ha tillgång till. 
 
Inget av de tre studerade företagen får i dagsläget någon information beträffan-
de tillverkarens lager som exempelvis lagernivåer. Företag A anser att om man 
arbetar med leverantörsstyrt lager bygger det på att man får tillgång till lagerin-
formation. Företag A menar att lagernivåer är viktig information om de själva 
ska fylla på kundens lager. Vidare svarar företag A att aktörerna måste vara 
överens om vart lägsta nivån är vid ett sådant samarbete. Företag B anser att 
det skulle vara bra om information över lagersaldo och behov skulle finnas till-
gängligt. Företag C anser att om leverantören ansvarar för kundens lager bör de 
ha tillgång till kundens lagersystem eftersom då blir all lagerinformation intres-
sant. 
 
Inget av de undersökta företagen får i dagsläget någon information angående 
övriga aktörer i försörjningskedjan. För att få tillgång till information angående 
de behov och signaler grossister/försäljare uppfattar ute i butikerna ser företag 
A ett behov av information om grossistens försäljare. Företag B och C ser inget 
behov av denna information.  
 
Beträffande om företagen får information angående konkurrens av tillverkaren 
svarar alla tre företagen att inte får någon information angående konkurrens. 
Om detta är någon information som skulle vilja ha tillgång till svarar företag A 
att de själva försöker hålla sig ajour med vad som händer på markanden. De 
svarar vidare att det är ett mycket intressant område och de gärna skulle ta del 
av denna information från försörjningskedjan. 
 
Företag B ser inte något behov av denna information. Företag B menar att man 
måste vara restriktiv när det gäller information generellt eftersom man inte kan 
ta till sig allt. Information som inte är absolut nödvändig kan istället bli störan-
de. Företag C tror inte att tillverkaren vill dela med sig av den informationen. 
 
På frågan om de undersökta företagen får försäljningsinformation av tillverka-
ren svarar två av företagen att de inte erhåller någon information kring försälj-
ning. Vidare frågade vi vilken försäljningsinformation de skulle vilja erhålla av 
tillverkaren. Företag A svarade att som de arbetar i dagsläget och erhåller pro-
gnoser långt i förväg och att tillverkaren lägger in order flera månader i förväg 
finns det egentligen inget behov. Företag A svarar vidare att om man leker med 
tanken att de skulle fylla på deras lager då skulle det vara väldigt viktigt att få 
all försäljningsinformation och information kring marknadsföringsaktiviteter. 
Då måste man veta vad tillverkaren har på gång i framtiden så att man kan ha 
beredskap för det. Det bygger ju på det annars skulle det aldrig fungera.  
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Företag B svarar att de inte ser något direkt behov av denna information i dags-
läget, inte annat än allmänt för kännedom. Företag B svarar vidare att denna in-
formation skulle vara användbar vid leverantörsstyrt lager, framförallt när de 
skapar prognoser. Företag C svarar att de vid besök hos tillverkaren får ta del 
av denna information. Denna information anser företag C alltid är intressant 
och de även skulle vilja ha tillgång till information angående marknadsaktivite-
ter. 
 
Inget av de tre undersökta företagen erhåller någon process- eller verksamhets-
information från tillverkaren. När det gäller vilken process- och verksamhetsin-
formation de undersökta företagen skulle vilja erhålla av tillverkaren svarar fö-
retag A och företag B att de inte har behov av denna information. Företag A 
svarar dock att den enda gången man kan tänka sig information angående det 
här är när de inte har kunnat leverera och ställt till det i tillverkarens produk-
tion. Tillverkaren har inte kunnat producera och leverera på grund av att de inte 
har erhållit produkter. Företag C svarar att de gärna skulle ta del av denna in-
formation men det är svårt att idag svara på vilken information de skulle ha 
nytta av. 

5.2.2 Användning av information i försörjningskedjan 
På frågan om företagen har behov av informationsutbyte med andra aktörer i 
försörjningskedjan än enbart tillverkaren svarar företag A att det finns ett visst 
behov av informationsutbyte med andra aktörer i försörjningskedjan. Främst är 
det grossistledet som är intressant eftersom de arbetar närmare slutkunden och 
får genom det information om hur produkterna uppfattas på marknaden. Före-
tag A menar även att om denna information kan erhållas kan man även snabba-
re svara på och utveckla sina produkter efter exempelvis nya trender. Företag A 
har dock inte idag något informationsutbyte med någon annan aktör än tillver-
karen.  
 
Företag B svarar att de inte har behov av något informationsutbyte med andra 
aktörer än tillverkaren, de ser heller inte något behov av denna information. Fö-
retag B svarar vidare att de vill erhålla all information direkt från tillverkaren. 
Företag C anser att denna typ av information kan vara till nytta. Den informa-
tion som kan vara användbar är alla signaler från fältet, användarna och kon-
sumenterna. Det är information man saknar många gånger och att det tar för 
lång tid innan den kommer fram till företaget. 
 
Vi frågade hur och till vad används den information de erhåller från tillverka-
ren och hur och till vad skulle den information de önskar skulle användas. Fö-
retag A svarade att det är helt och hållet till att planera deras egen produktion, 
produktutveckling och att göra prognoser. Företag B svarade att informationen 
används till deras produktionsplanering. Företag C svarar att informationen an-
vänds till produktutveckling och produktionsplanering.  
 
På frågan om mer information från tillverkaren skulle förbättra eller effektivi-
sera samarbetet svarade företag A att mer information skulle ytterligare kunna 
säkerställa deras leveranssäkerhet. Företag B menar att information kring lager 
och produktionsplaner skulle kunna ge dem bra nyanser att styra deras produk-
tionsplanering effektivare.  
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Företag C svarar att med mer information från tillverkaren skulle de kunna yt-
terligare förbättra produkterna samt effektivisera produktionen. Detta skulle 
kunna leda till fördelar även för kunden eftersom effektivare produktion leder 
till lägre priser. 
 
Avslutningsvis frågade vi hur ett önskat samarbete skulle se ut med tillverkaren 
beträffande informationsutbytet. Här svarade företag A att de skulle vilja ta del 
av försäljningsstatistik och vilka marknadsföringsåtgärder tillverkaren har på 
gång. Företag A menar även att man bör få tillgång till de prognoser tillverka-
ren gör över sin försäljning och sen måste man givetvis få möjlighet att se till-
verkarens lagersaldo. Företag B svarade att de skulle vilja ha möjlighet att se 
lagersaldo. Företag C svarar att leveranssäkerheten kan förbättras om man 
kopplar ihop systemen med varandra. Att kunden kan lägga in order automa-
tiskt eller att de fyller på kundens lager. Företag C menar vidare att man måste 
diskutera vilka rutiner som ska gälla vid ett sådant samarbete. 
 
Nedan i figur 5.2 redovisas en sammanställning över de undersökta företagens in-
formationsbehov. 
 
 Företag A Företag B Företag C 

Produktinformation Försäljningshistorik 
Prognoser   

Detaljerad produktin-
formation 

Information angående 
hur produkten an-
vänds 

Kundinformation Försäljningsprognoser Information kring 
efterfrågan och histo-
rik 

Försäljningsprognoser  
Försäljningshistorik 

Info. angående 
produktions- 
processer 

Produktionsplaner 
Information angående 
eventuella förändringar 
i produktionskapacitet 

Information angående 
hur produkterna på-
verkas av produk-
tionsprocessen 

Produktionsplaner 

Lagerinformation Lagerinformation som 
lagernivåer, max och 
min nivåer 

Lagersaldo och be-
hov 

All lagerinformation 

Info. angående  
andra aktörer 

Grossist/försäljare Inget behov Inget behov 

Info. angående 
konkurrens 

Intresse av att ta del  
av denna information 

Inget behov Tror ej att tillverkaren 
vill dela denna info. 

Info. angående  
försälj. och  
marknadsföring  

All försäljningsinfo.  
och marknadsföringsak-
tiviteter  

Försäljningsinfo. Marknadsföringsakti-
viteter 

Process- och 
verksamhetsin-
formation 

Inget behov Inget behov Finns behov av att ta 
del av denna informa-
tion 

Behov av info.utbyte
med andra aktörer 

Grossitledet Inget behov Grossit/försäljare 
Konsument 

Hur och till vad 
används informa-
tionen 

Produktionsplanering 
Produktutveckling 
Prognoser 

Produktionsplanering Produktionsplanering 
Produktutveckling 

På vilket sätt kan 
mer informationen 
förbättra samarbe-
tet 

Förbättra leveranssä-
kerheten 

Ger bättre möjligheter 
att styra den egna 
produktionen 

Förbättring av pro-
dukterna. Effektivise-
ring av produktionen 
vilket leder till lägre 
priser 

Önskat samarbete 
med tillverkaren 
avseende informa-
tionsutbyte 

Få tillgång till försälj-
ningsstatistik, mark-
nadsföringsåtgärder, 
tillverkarens prognoser 
över försäljning samt 
lagersaldo  

Få tillgång till lager-
saldo 

Högre grad av inte-
grering av informa-
tionssystemen för en 
bättre leveranssäker-
het 

Figur 5.2 Sammanställning av svar avseende informationsbehov 
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5.3 Datakvalitet  
Nedan redovisas svaren från den empiriska undersökningen vad gäller datakva-
litet. Svaren är uppdelade på respektive egenskap utifrån den teoretiska refe-
rensramen. Egenskapen relevans har inte behandlats separat eftersom den är 
starkt kopplad till det ovan undersökta informationsbehovet. 

5.3 1 Aktualitet 
Samtliga företag svarar att de erhåller aktuell data. På följdfrågan beträffande 
vilket behov företagen har av aktuell data svarar företag A att tillverkaren läg-
ger in order lång tid i förväg. De kan sedan gå in och ändra i beställningarna 
senast en vecka innan produktion. Senare än så kan inte företag A ta emot änd-
ringar eftersom deras ledtider ligger på 10-15 arbetsdagar. Företag B anser att 
uppdateringar en gång i veckan på lagerrest vad gäller de olika produkter ger 
tillräckligt aktuell data. Företag C anser att en lämplig frekvens på lageruppda-
teringar är cirka en gång i veckan. Vidare påpekar företag C att produktions-
planer är något som de gärna vill ha uppdaterat dagligen. 
 
Vad beträffar om företagen anser att uppdateringar uppfyller deras behov 
framhåller företag A att om samarbetet ska fungera på ett bra sätt måste rutiner 
fastställas för när uppdatering ska ske samt vilken data som uppdateras. Detta 
underlättar mycket vid produktionsplanering då man vet när uppdaterad data 
kan hämtas från kunden.  
 
Företag B tycker att det har fungerat bra, det vill säga att uppdateringar sker en 
gång per veckan på samma dag. De menar att genom att arbeta på detta sätt har 
de minskat lagren hos båda aktörerna utan att kunden har blivit utan produkter 
någon gång.  
 
Företag C anser inte heller att det är nödvändigt med konstanta uppdateringar. 
De menar dock till skillnad mot de övriga två företagen att uppdateringar kan 
göras en gång per dag då saldon, godsmottagning och produktionsplan uppda-
teras. 
 
Vi frågade vad som styr deras behov av uppdateringar. Företag A svarar att det 
är deras egen produktionsplanering. Stora svängningar i deras siffror leder till 
toppar i produktionen som företaget måste försöka plana ut eftersom företaget 
vill optimera sin produktion så mycket som möjligt, om data inte uppdateras 
tillräckligt ofta måste det som produceras mellanlagras hos företaget på något 
ställe för att kunna säkerställa deras leveranssäkerhet. Företag B förklarade inte 
vad som styr deras behov av uppdateringar. 
 
Företag C svarar att även deras produktionsplanering är beroende av uppdate-
ringar. Vidare svarar företaget att som underleverantör har de försökt att bygga 
så effektiva system som möjligt ytterligare bakåt i kedjan för att vara så flexib-
la som möjligt eftersom de har extremt kort produktionsplanering, cirka sex 
timmar framåt är planerat sedan måste de planera om, men företag C menar vi-
dare att oftast ligger nästa produktionsplan relativt fast. 
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På frågan om någon data är speciellt känslig avseende tid svarar företag A att 
för att deras produktionsplanering ska fungera behöver de ha tillhanda beställ-
ningen från kunden en vecka innan produktion, innan det kan ändringar göras 
till exempel halvera eller dubbla beställningen. Förändringar kan även göras 
senare i vissa fall, det är helt beroende på hur långt de har hunnit med plane-
ringen av produktionen. Företag B svarade att ingen data är speciellt känslig 
avseende tid.  
 
Företag C svarar att det är svängningar i produktionen som är den kritiska fak-
torn. Vidare anser Företag C att det slarvas en del med uppdateringar av saldot 
på tillsatsmaterial vilket kan leda till problem. Företag C tar även upp progno-
ser i samband med frågan och poängterar att det är viktigt att man kommer 
överens om vilka perioder som ska vara frysta, till exempel vilken närperiod 
som ska vara fryst och var man får göra förändringar. Ett förslag är att man de-
lar in en prognosperiod i tre delar, en fryst period, en fryst period där man fry-
ser kvantitetsmässigt men kan växla mellan dagar och en fullständigt öppen 
prognosperiod. 

5.3 2 Riktighet 
På frågan om det förekommer fel i den data de erhåller från kunderna har samt-
liga företag svarat att det kan förekomma fel. Företag A ger ingen ytterligare 
förklaring på frågan. Företag B upplever vissa fel i den data som de erhåller 
från kunden. Det  handlar ofta om felaktiga saldon på lagernivåer där de en 
vecka kan få ett saldo på 12 000 medan saldot nästa vecka kan vara 12 500 
trots att de inte har skickat någon ny leverans. Företag B poängterar att detta är 
relativt ovanligt och att det inträffar mellan fem och sex gånger per år. Dessa 
siffror kan dock kontrolleras genom e-post eller via telefonkontakt med kun-
den. 
 
Företag C upplever också vissa felaktigheter i den data de får från kunden men 
kan inte exakt svara på hur ofta korrigeringar måste ske. Företag C anser att det 
inte blir lika kritiskt om data uppdateras varje dag då kan de lättare hantera 
dessa svängningar. Vidare svarar företag C att problem med felaktig data blir 
störst om kunden handlar på direktorder och har ett eget lager då kan stora 
svängningar uppstå i deras lagersaldon vilket kan leda till att plötsliga behov 
uppstår som är knappt mänskliga att lösa. Företag C avlutar med att säga att för 
att lösa det måste man se över informationstätheten. 
 
Vad beträffar om det är någon speciell typ av data som är känslig för fel svarar 
samtliga företag att lagersaldo är data som är känslig. Företag A anser att det är 
viktigt att det fysiska lagret kontrolleras mot lagersaldot till exempel om de har 
varit tvungna att kassera stora mängder så måste detta uppdateras i lagersyste-
met. Vidare säger företag A att detta inte är någon större process bara kunden 
får rutin på att göra det. Det är även viktigt att ha ansvarsfördelningen nedteck-
nad så att man vet vem som ska stå för eventuella extra kostnader som kan 
uppstå. Företag A tar också upp prognoser i samband med riktighet, en prognos 
är en förutsägelse och det är viktigt att veta vilka som har gjort prognosen.  
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Företag A säger vidare att om man går in i ett sådant samarbete är det viktigt 
att kommunikationen, om prognoserna och hur tillförlitliga de är, fungerar mel-
lan aktörerna. På lång sikt kan man jobba med ganska osäkra prognoser men ju 
närmare i tiden man kommer produktion desto säkrare måste prognoserna bli. 
Prognosen måste låsas vid någon tidpunkt gärna ganska nära tillverkningstill-
fället annars sväller både vårat och deras lager. Företag B svarar lagersaldo kan 
vara känsligt för felaktigheter utan närmare förtydliga sitt svar. 
 
Företag C tar även upp bullwhip-effekten i samband med riktigheten. Företag 
C hävdar att ju längre bak i försörjningskedjan man kommer desto större 
svängningar upplever man. Även där ser företag C en möjlig lösning i att öka 
informationstätheten för att motverka felaktigheter som kan leda till sväng-
ningar i produktionen. 

5.3.3 Fullständighet 
På frågan om det förekommer brister i den data de erhåller svarar företag A att 
det har hänt någon gång att varor har dykt upp helt plötsligt som kunden har 
haft ett behov av. Detta problem uppstår oftast om man inte har följt spelreg-
lerna för när uppdateringar ska ske eller om produktionsplaneringen har gått in 
i systemet i förväg och därigenom fått ofullständiga uppgifter. Företag B anser 
att de inte har upplevt några brister i den data de erhåller från kunden.  
 
Företag C svarar att de med jämna mellanrum upplever vissa brister i den data 
de erhåller, framförallt om hela eller delar av system utförs manuellt. Företag C 
svarar vidare att de flesta organisationer är så effektiviserade idag att det endast 
finns en person som sitter och skickar ut prognoser eller beställningar. Detta 
leder till att om den personen av någon anledning är frånvarande från arbetet 
och en ersättare sätts in är det lätt hänt att ersättaren missar att göra vissa ruti-
ner eller glömmer att skicka iväg någon beställning. Företag C berättar vidare 
att de jobbar aktivt med att minska den här typen av fel genom att försöka föra 
in automatiserade system hos sina kunder för att säkerställa för kunderna själ-
va. 

5.3.4 Läsbarhet 
Vi frågade om de anser att den data de erhåller är lätt att läsa och tolka. Samtli-
ga företag svarar att den data de erhåller är enkel att både läsa och att tolka. Fö-
retag A svarar att det kan skilja sig från fall till fall. Vissa kunders data är väl-
digt lätt att ta till sig det är bara aktuellt lagersaldo, max och min nivåer och 
tillverkningskvantitet. Andra kunder har gjort det onödigt krångligt där kunden 
skickar siffror som måste räknas om innan de går att använda på grund av att 
de inte har gjort någon summering själva, detta gör det onödigt komplicerat. 
Företag B svara att de får data varje vecka via e-post där produktnummer, antal 
och så vidare finns uppräknat på ett enkelt sätt.  
 
Företag C anser även de att data är lätt att läsa och tolka. Anledningen är att 
alla aktörer använder samma enheter vilket förenklar läsbarheten. I och med att 
man har löst detta tillsammans med kunden blir data ofta väldigt lättolkad. 
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5.3.5 Tillgänglighet 
Vad beträffar om företagen anser att data finns lättillgänglig har samtliga svarat 
att de anser att den data de behöver finns lättillgänglig. Företag A svarar att de 
idag kan gå in i systemet när som helst men samtidigt måste man veta när data 
uppdateras så att man får aktuell data. Företag B hävdar också att data finns 
lättillgänglig när den kommer via e-post en gång i veckan Om det är något som 
saknas kontaktas kunden via e-post eller telefon för komplettering av erhållen 
data. Företag C kan även de gå in i systemet när de vill.  
 
På frågan hur de skulle vilja förbättra tillgängligheten svara företag A att det 
inte är nödvändigt med konstanta uppkopplingar eftersom det kan vara känsligt 
att ha full tillgång till varandras system. Istället räcker det om man får uppdate-
ringar en eller två gånger i veckan. Företag B ansåg att tillgängligheten är bra 
men att de saknar tillgång till kundens produktionsscheman.  
 
Företag C anser att webben skulle kunna användas för uppkoppling men på 
grund av osäkerheten så är det inte aktuellt i dagsläget. Däremot skulle det vara 
fullt möjligt med en direkt uppkoppling server till server. Detta leder till att 
data måste skickas via e-post. Använder kunden Outlook som e-post program 
är det inga problem men använder kunden något annat program kommer en 
manuell hantering att uppstå vilket kan leda till att data försvinner på vägen.  
 
Vidare menar företag C att om man är van att få data en gång per dag så reage-
rar man relativt snabbt om man inte har tillgång till data någon dag. Även kun-
den får en rutin på att skicka det varje dag vilket leder till att tillgängligheten 
ökar. Det är skillnad om du ska göra det en gång i veckan eller varje dag och 
det är skillnad på om det tar fem minuter eller två timmar att göra det.  
 
På frågan hur företagen erhåller data svarar företag A att de erhåller sin data 
via EDI. Företag B via e-post medan företag C använder en applikation kallad 
Pipechain. 
 
Figur 5.3 visar en sammanställning över de undersökta företagens svar avseen-
de datakvalitet. 
 
 Företag A Företag B Företag C 
Aktualitet Aktuell Aktuell Aktuell 
Riktighet Förekommer fel Förekommer fel Förekommer fel 
Fullständighet Förekommer brister Fullständig Förekommer brister 
Läsbarhet Läsbar Läsbar Läsbar 
Tillgänglighet Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig 

Figur 5.3 Sammanställning av svar avseende datakvalitet 
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6 Analys 
För att kunna studera om de källor till osäkerhet som teorin behandlar före-
kommer vid de utvalda företagen i försörjningskedjan har teoriavsnittet för 
osäkerhet utgjort grunden i analysen kring osäkerhet. Vid analysen av informa-
tionsbehov och datakvalitet har informationskategorierna och de utvalda egen-
skaperna för datakvalitet som behandlas i teoriavsnittet utgjort grunderna för 
dessa analyser. I analysen har även kopplingar gjorts till teoriavsnittet som be-
handlar prognoser.  
 
I kapitel 5 Resultat av empiri framgår att vissa avvikelser förekommer mellan 
fallföretagen. När det gäller några av dessa avvikelser har studien inte kunnat 
ge en tillförlitlig förklaring till vad dessa avvikelser beror på. För att ta del av 
författarnas egna åsikter om varför dessa avvikelser förekommer hänvisas läsa-
ren till kapitel 7.2 Diskussion, där dessa avvikelser lyfts fram och en djupare 
diskussion förs kring dessa avvikelser. Kapitel 7.3 Metoddiskussion ger även 
några förklaringar till varför studien inte kunnat klargöra dessa avvikelser. 

6.1 Osäkerhet  
Samtliga tre företag upplever inte att efterfrågan är slumpmässig. Företag A 
svarar att efterfrågan inte är slumpmässig på grund av att tillverkaren i dagslä-
get beställer flera veckor i förväg.  Företagen upplever inte heller några pro-
blem med att tillverkaren utvecklar nya produkter eller att konjunktursväng-
ningar utgör problem för planeringen av den egna verksamheten. Vad gäller 
konjunktursvängningar svarar företag B att branschen kan sägas nästan vara 
konjunkturoberoende.  
 
Vad beträffar huruvida säsongsberoende påverkar den egna produktionen eller 
ger svårigheter att leverera svarar två av de tre undersökta företagen att de inte 
påverkas av detta. Företag A anser att de inte påverkas av säsongsberoende 
med anledning av att tillverkaren tar hänsyn till dessa variationer i sina progno-
ser. Företag B svarar att de i mindre omfattning upplever säsongsvariationer 
och då speciellt vid sommar- och jultid. Dessa svängningar hanteras genom att 
tidigare eller senarelägga avrop.  
 
Premkumar (2000) skriver att osäkerhet relaterat till efterfrågan kan vara att ef-
terfrågan är slumpmässig, efterfrågan påverkas av konjunktursituationen, sä-
songsberoende eller att nya produkter medför att produktionen måste anpassas. 
Även Krajewski (2002) beskriver nya produkter som en källa till osäkerhet. 
Krajewski skriver att införande av nya produkter kan innebära att en ny för-
sörjningskedja måste upprättas eller att nya aktörer måste läggas till i den be-
fintliga försörjningskedjan. Beträffande prognoser menar Krajewski att fel i 
prognoser kan orsaka ”snabba” order som tvingar leverantören att reagera 
snabbare för att undvika brister i försörjningskedjan.  
 
På frågan om de undersökta företagen upplever att tillverkarens konkurrenters 
agerande påverkar efterfrågan svarar de undersökta företagen att de inte påver-
kas. Företag B svarar dock att om tillverkarens konkurrenter genomför en 
kampanj kan det innebära att tillverkaren säljer mindre vilket kommer att på-
verka efterfrågan.  
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Vad gäller huruvida prisförändringar hos tillverkaren påverkar efterfrågan vid 
de undersökta företagen svarar samtliga undersökta företag att de inte påverkar 
efterfrågan.  
 
Två av de tre undersökta företagen anser att marknadsföring/kampanjer påver-
kar efterfrågan. Företag A svarar dock att det inte medfört några större problem 
för deras produktionsplanering. Företag B menar att en ökad efterfrågan direkt 
påverkar den egna verksamheten. 
 
Den osäkerhet som företag A och företag B beskriver kan relateras till det Kra-
jewski (2002) skriver, att marknadsföring eller prisförändringar snabbt kan ska-
pa snabba förändringar i efterfrågan som påverkar hela försörjningskedjan. Vi-
dare skriver Krajewski att kunder kan ändra kvantiteten av produkten de be-
ställt till ett specifikt datum. Detta medför att leverantörerna snabbt måste kun-
na reagera på förändringar. Även Premkumar (2000) beskriver prisförändringar 
och konkurrenters agerande som typiska källor till osäkerhet. 

6.2 Informationsbehov  
Nedan redovisas analysen avseende informationsbehov utifrån de valda teore-
tiska informationskategorierna. 

6.2.1 Informationskategorier 
Inget av de undersökta företagen erhåller någon information angående pro-
dukter. Samtliga företag ser ett behov av denna information. Företag A svarar 
att de har behov av försäljningshistorik över produkter och prognoser. De sva-
rar vidare att denna information skulle vara mycket betydelsefullt för deras 
egen produktionsplanering. Företag B och företag C svarar att de skulle ha nyt-
ta av detaljerad produktinformation från tillverkaren för att kunna förbättra de-
ras produkt. Tersine (1998) menar att information angående historik, mark-
nadsföring, åsikter och attityder samt marknadsundersökningar kan utgöra 
ingångsvärden i uppbyggnaden av prognossystemet.  
 
Vad beträffar kundinformation svarar samtliga företag att de inte erhåller nå-
gon kundinformation från tillverkaren. Samtliga företag svarar att de ser ett be-
hov av försäljningsprognoser och försäljningshistorik. Behovet av kundinfor-
mation kan kopplas till Tersine (1998) som skriver att data som behöver fångas 
för att skapa prognoser kan hämtas från interna och/eller externa källor. Exter-
na källor kan tillhandahålla värdefull information om omvärldsfaktorer som till 
exempel ekonomiska, sociala, politiska och kulturella faktorer (Tersine, 1998).  
Vad gäller information angående produktionsprocesser får samtliga företag 
tillgång till denna information. Informationen erhålls dock endast vid besök 
hos tillverkaren. Företag A svarar vidare att det skulle vara bra att få tillgång 
till produktionsplaner och information om förändringar i produktionskapacitet. 
Företag B svarar att processinformation är intressant eftersom det påverkar 
samarbetet. Företag C ser i likhet med företag A ett behov av produktionspla-
ner. Att företagen har behov av produktionsplaner har likheter med den infor-
mation som Handfield (1999) identifierat för informationssystem inom SCM 
under kategorin information angående produktionsprocesser. 
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Samtliga tre undersökta företag anger att de inte erhåller någon lagerinforma-
tion. Företag A anser att lagerinformation som till exempel lagernivåer har en 
central betydelse vid leverantörsstyrt lager. Vidare säger företag A att aktörer-
na måste komma överens om vilka lagernivåer som skall gälla vid ett sådant 
samarbete.  
 
Företag B svarar att lagersaldo och vilket behov tillverkaren har framöver är 
nödvändigt att veta. Företag C anser att om leverantören ansvarar för tillverka-
rens lager behöver leverantören ha full tillgång till tillverkarens lagersystem. 
Detta överensstämmer med vad Sandoe (2001) skriver att SCM- modellen le-
verantörsstyrt lager handlar om att leverantören har insikt i tillverkarens lager-
system. Leverantören ansvarar för lagerkapacitet, leveransplanering och pro-
duktkontroll. Ett leverantörsstyrt lager kräver ett bra försäljningssystem eller 
produktionssystem för att samla in data (Sandoe, 2001).  
 
På frågan om företagen erhåller någon information om andra aktörer i försörj-
ningskedjan svarar samtliga att de inte erhåller denna information. Företag A 
ser ett sådant behov för att få tillgång till signaler från användare och slutkon-
sumenter. Företag B och företag C ser inte detta behov vilket inte stämmer 
överens med vad Handfield (1999) ser som en primär kategori av information.   
 
Inget av företagen får information angående konkurrens av tillverkaren. Före-
tag A svara att de skulle vara intresserade av sådan information. Företag B ser 
inte det behovet. Det svar företag B anger överensstämmer inte med vad Tersi-
ne (1998) skriver, att konkurrenters agerande eller reaktion på förändringar är 
en viktig faktor som påverkar efterfrågan. Företag C tror inte att tillverkaren 
vill dela med sig av denna information. Detta kan kopplas till vad Premkumar 
(2000) skriver, att en kritisk fråga är hur mycket information som kan delas 
mellan parterna. Även om teknologierna tillhandahåller möjligheten att enkelt 
dela information kan det finnas affärsmässiga skäl till att detta inte sker (Prem-
kumar, 2000). 
 
När det gäller försäljningsinformation svarar två av företagen att de inte erhål-
ler någon försäljningsinformation. Företag A anser att försäljningsinformation 
och information rörande marknadsföringsaktiviteter skulle ha stor betydelse. 
Företag B ser ett behov av denna information i samband med skapandet av 
prognoser. Företag C anser att försäljningsinformation alltid är intressant och 
skulle även vilja ha tillgång till information angående marknadsaktiviteter. Be-
hovet av denna information stämmer väl överens med vad Krajewski (2002) 
skriver.  
 
Krajewski (2002) menar att brist på denna information utgör en typisk källa till 
osäkerhet. Marknadsföring eller prisförändringar kan skapa snabba förändring-
ar i efterfrågan som påverkar hela försörjningskedjan.  

 
40 



Analys 
 

Fallstudien visar att samtliga företag inte erhåller någon information beträffan-
de process- och verksamhetsinformation. Företag A och företag B svarar att de 
inte har behov av denna information. Företag C svarar att de gärna skulle ta del 
av denna informationen. Företag A och företag B ser inte detta behov vilket 
inte överensstämmer med vad Handfield (1999) menar är en primär kategori av 
information inom SCM. 

6.2.2 Användning av information i försörjningskedjan 
På frågan om företagen har behov av informationsutbyte med andra aktörer i 
försörjningskedjan än enbart tillverkaren svarar företag A att det finns ett visst 
behov och främst är det grossistledet som är intressant.  
Detta är intressant eftersom grossistledet arbetar närmare slutkunden och får 
genom det information om hur produkterna uppfattas på marknaden.  Det inne-
bär att man då snabbare kan svara på signaler från marknaden och därmed ut-
veckla produkterna. Även företag C anser att information från användarna och 
konsumenterna kan vara till nytta. Detta kan kopplas till vad Tersine (1998) 
skriver, att det är viktigt för företagen att identifiera faktorer som kan påverka 
efterfrågan. Vidare skriver Tersine att man bör ta hänsyn till marknadstrender 
vilket innefattar information angående produktlivscykel, stil och trender samt 
förändrade konsumentbehov.  
 
Företag B ser dock inget behov av informationsutbyte med andra aktörer utan 
anser att all informationen måste gå via tillverkaren. Detta motsäger det teorin 
förespråkar vad avser informationsdelning i försörjningskedjan. Både Handfi-
eld (1999) och Sandoe (2001) menar att informationen ska göras synlig för hela 
försörjningskedjan för att aktörerna ska kunna fatta bättre affärsbeslut. 
 
På frågan angående hur erhållen information används och hur önskad informa-
tion skulle användas svarar samtliga företag att informationen används och 
skulle användas till produktionsplanering. Företag A och företag C svarar även 
att informationen används till produktutveckling. Företag A svarar även att in-
formationen används till att skapa prognoser och företag B svarar att informa-
tionen används till, förutom produktionsplanering, även produktutveckling.   
Detta kan relateras till vad Premkumar (2000) skriver. Han menar att de flesta 
organisationer försöker reducera osäkerheten i verksamheten genom att förbätt-
ra tillgängligheten av ändamålsenlig information för beslutsfattande. Osäkerhe-
ten kan hanteras genom att prognoser utvecklas för att kunna fatta bättre af-
färsbeslut och handlar om att förutsäga, planera eller uppskatta händelser i en 
osäker framtid (Premkumar, 2000).  
 
Beträffande om mer information från tillverkaren skulle förbättra eller effekti-
visera samarbetet svarade företag A att mer information ytterligare skulle sä-
kerställa leveranssäkerheten. Företag B svarar att mer information kring lager 
och produktionsplaner skulle kunna ge dem bra nyanser att styra deras produk-
tionsplanering effektivare. Företag C svarar att mer information skulle ytterli-
gare bidra till förbättrade produkter och effektivare produktion. Vidare svarar 
företag C att leveranssäkerheten kan förbättras om man kopplar ihop systemen 
med varandra. 
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Ovanstående svar kan kopplas till det Handfield (1999) skriver, att informatio-
nen utgör en kritisk faktor för företagsledningen möjligheter att reducera lager-
nivåer och mänskliga resurser till en konkurrenskraftig nivå. Informationen har 
även en avgörande betydelse för den strategiska planeringen och resursplane-
ringen.  
 
För att bli framgångsrik när det gäller utvecklingen och upprätthållandet av in-
formationssystem inom försörjningskedjan är en viktig del behovet av virtuella 
kopplingar inom och mellan organisationerna. Detta betyder att interorganisa-
toriska processer och länkar skapas för att underlätta informationsdelningen. 
(Handfield, 1999) 
 
Fallstudiens svar beträffande informationsbehov kan även kopplas till resone-
manget som Watson (1999) för angående relevans av data. Han skriver att re-
levans är graden av tillfredställelse som tillgänglig data ger användaren. Före-
tag måste lagra data som är relevant för deras tranaktioner och beslutsfattande. 
Data som kan härledas direkt eller genom tydliga aggregeringar till fattade be-
slut är relevant. Relevans har en avgörande betydelse vid design av datahanter-
ingssystem. Användarna måste bestämma vilken data som ska lagras beroende 
på om det är relevant nu eller kan ha framtida betydelse (Watson, 1999).  

6.3 Datakvalitet 
Nedan redovisas analysen avseende datakvalitet utifrån de valda teoretiska 
egenskaperna. 

6.3.1 Aktualitet 
Samtliga tre företag anser att de får aktuell data från kunderna. Företag A och 
B anser att en lämplig nivå för uppdateringar är en gång per vecka och företag 
C anser att uppdateringar vad gäller lagernivåer bör ske en gång per vecka och 
uppdateringar vad gäller produktionsplaner bör ske en gång per dag. Dasu 
(2003) skriver att aktualitet handlar om vilka delar av datamängden som kom-
mer fram i rätt tid och att det viktigt att ta hänsyn till bland annat hur ofta data 
förändras och vilken fördröjning som finns mellan uppdateringar och föränd-
ringsfrekvens när man talar om aktualitet (Dasu, 2003).  

 
Vad gäller företagens önskemål avseende uppdatering av data anser företag A 
att det är viktigt att fastställa rutiner för när uppdateringar ska ske. Företag B 
anser att uppdatering en gång per vecka fungerar bra, uppdateringen sker även 
för deras del en bestämd dag. Företag C menar att uppdateringar en gång per 
dag är tillräckligt. Sandoe (2001) menar att ett leverantörsstyrt lager kräver ett 
bra försäljningssystem eller produktionssystem för att samla in data. Förse-
ningar eller felaktig data kommer att skapa problem i hela försörjningskedjan. 
Vidare menar Sandoe att informationssystemet måste kunna vidarebefordra re-
altidsdata till leverantören, detta överstämmer inte med den empiriska under-
sökningen (Sandoe, 2001).  
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Studien visar att visar även att företag A och företag C anser att deras egen 
produktionsplanering styr deras behov av uppdateringar. Företag A menar vi-
dare att om data som kommer från kunden har en låg frekvens avseende uppda-
teringar kan det leda till stora svängningar som i sin tur kan leda till svårigheter 
att säkerställa leveranssäkerheten. Företag B angav inget svar på frågan. Detta 
stämmer överens med vad både Watson (1999) och Naumann (2002) skriver. 
Watson menar att behovet av aktualitet varierar beroende på vad den ska an-
vändas till. Naumann skriver att beroende på hur data ska användas uppstår 
olika krav på aktualitet.  
 
Fallstudien visar även att den data som de studerade företagen anser som speci-
ellt känslig avseende tid är enligt företag A lagernivåer. Företag B ansåg att 
ingen av den data som de erhåller är speciellt känslig avseende tid. Företag C 
svarar att lagersaldon inte uppdateras enligt deras önskemål samt att kundens 
prognoser är känsliga avseende tid genom att man måste komma överens om 
vilka tidsperioder som ska vara fastställda.  

6.3.2 Riktighet 
Fallstudien visar att samtliga företag anser att de förekommer fel i den data 
som kommer från kunden. Företag B svarar att det oftast är data kring lagersal-
do som ibland är felaktig. Företag B menar vidare att detta är relativt ovanligt 
och kontroller av denna data måste ske cirka fem till sex gånger per år. Företag 
C kan inte svara på hur ofta data måste kontrolleras.  
 
De menar dock att dessa problem kan reduceras genom att tillämpa en högre 
frekvens av uppdateringar. Samtliga undersökta företag anser att den data som 
är känslig för fel är lagersaldo.  
 
Ovanstående överensstämmer med Handfield (2001) som skriver att informa-
tionens tillförlitlighet är av största betydelse för att försörjningskedjan ska bli 
framgångsrik. Om informationen är felaktig från en ena änden av försörjnings-
kedjan till den andra kan detta leda till omfattande konsekvenser som exempel-
vis orimliga och alltför stora investeringar i lager, dålig kundservice, förlorade 
intäkter, missvisande kapacitetsplaner, ineffektiva transporter och missade pro-
duktionsplaner. (Handfield, 2001) 
 
Företag C menar att problemen med felaktig data upplevs som störst om kun-
den har ett eget lager. Företag A menar att det är viktigt att det fysiska lagret 
kontrolleras mot lagersaldo och att ansvarsfördelningen är nedtecknad för att 
man vet vem som ska stå för eventuella extra kostnader som kan uppstå.  Wat-
son (1999) skriver att företag måste lagra detaljerad data av hög kvalitet, det 
vill säga att data måste stämma överens med verkligheten. Watson menar vida-
re att felaktig eller på andra sätt dålig data kostar företagen stora summor i för-
lorade vinster. De konsekvenser som felaktig data medför bland annat felaktig 
fakturering, överskridna kostnader, försenade leveranser och återkallade pro-
dukter (Watson, 1999).  
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I samband med frågorna kring riktighet nämner företag A att det är viktigt att ta 
hänsyn till riktigheten när det gäller prognoser. De menar att desto närmare 
tillverkningstillfället företaget är desto viktigare blir det att informationen i 
prognoserna är riktig. Detta stämmer väl överens med Krajewski (2002). Han 
menar att i den korta tidshorisonten finns lite tid att påverka och förändra pro-
cesser om fel upptäcks i prognosen. Detta leder till att prognoserna måste vara 
så korrekta som möjligt. 

6.3.3 Fullständighet 
Två av de tre undersökta företagen svarar att det förkommer brister i data som 
kommer från kunderna. De svarar vidare att data måste kompletteras med jäm-
na mellanrum. Företag A exemplifierar ofullständighet med att varor plötsligt 
dyker upp som kunden har ett behov av men som inte tidigare har varit synligt. 
Företag A menar att dessa problem uppstår när man inte har följt rutinerna för 
uppdateringar. Företag C anser att de flesta bristerna uppstår i samband med att 
hela eller delar av system utförs manuellt. De menar vidare att ett sätt att lösa 
problemen är att i större utsträckning automatisera de egna och kundernas sy-
stem. 
 
Detta synsätt bekräftas av Naumann (2002) som menar att ett mål med integra-
tionen är att öka fullständigheten. Desto fler källor som används desto mer full-
ständigt blir slutresultatet. Detta kan även kopplas till de nivåer av integration 
som Premkumar (2000) beskriver. Desto högre nivå av integration försörj-
ningskedjan har uppnått, desto högre grad av automatisering uppnås och där-
igenom minskar den manuella hanteringen.  
 
Problemet med varor som plötsligt dyker upp som företag A redogör för be-
skrivs av Dasu (2003) som ett sätt att värdera fullständigheten i en datakälla. 

6.3.4 Läsbarhet 
Samtliga undersökta företag svarar att den information de erhåller från kunder-
na är lätt att läsa och lätt att tolka. Företag A menar att den är lätt att läsa och 
tolka genom att det endast är aktuellt lagersaldo, max- och min nivåer och till-
verkningskvantitet inom en viss tidsram som erhålls från kunden. De menar 
dock att det kan förekomma problem med läsbarheten om kunden inte sam-
manställt informationen. Företag B svarar att de får informationen via e-post 
där produktnummer, antal med mera finns uppräknade på ett enkelt sätt.  
 
Företag C svarar att den största anledningen till att data är lättolkad är att samt-
liga aktörer använder samma enheter. De svarar vidare att om det finns en 
överenskommelse med kunden vad avser enheter blir data lättolkad. 
 
Avsaknad av regler för att tolka data beskrivs av Dasu (2003) som ett problem 
för användaren att tolka data. Naumann (2002) beskriver läsbarheten som gra-
den av överensstämmelse mellan data och användarens kunskaper. Det vill 
säga att användaren till exempel förstår olika enheter för att tillvarata informa-
tionen.  
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6.3.5 Tillgänglighet 
Vad gäller tillgänglighet svarar samtliga undersökta företag att den data de be-
höver finns lätt tillgänglig. Företag A svarar att data finns tillgänglig genom att 
de kan gå in i systemet när som helst. De svarar dock att de måste veta när 
uppdateringen av data sker så att aktuell data erhålls när de går in i systemet. 
Företag B menar att den är lättillgänglig genom att de erhåller data via e-post 
en gång i veckan. De svarar vidare att om någon data saknas kontaktas kunden 
via e-post eller telefon för komplettering. Företag C kan även de gå in i syste-
met när vill. 
 
Vad gäller hur tillgängligheten skulle kunna förbättras svarar företag A att det 
inte är nödvändigt med konstanta uppkopplingar eftersom det kan vara känsligt 
att ha full tillgång till varandras system. De menar att det är tillräckligt om de 
erhåller uppdateringar en eller två gånger i veckan.  
 
Företag B ansåg att tillgängligheten var bra men att de saknade tillgång till 
kundens produktionsscheman. Företag C svarade att tillgängligheten skulle 
kunna förbättras genom att använda Internet för direktuppkoppling men på 
grund av bristande säkerhet används det inte i dag.  
 
Ovanstående stämmer väl överens med Premkumar (2000) som skriver att även 
om teknologin tillhandhåller möjligheten att enkelt dela information finns det 
att antal affärsmässiga skäl till att detta inte sker. Detta menar Premkumar 
hämmar delningen av informationen och även om det finns positiva bevis om 
att informationsdelningen medför samma fördelar för alla parter kan det vara 
svårt att övertyga dessa om att dela information. (Premkumar, 2000) 
 
På frågan beträffande på vilket sätt företagen erhåller sin information svarar fö-
retag A att detta sker via e-post och EDI. Företag B svarar at det sker med hjälp 
av e-post och företag C svarar att det sker genom SCM-applikationen Pipe-
chain. 
 
Sandoe (2001) skriver att överföringen av data kan ske genom EDI, hemsidor 
eller att leverantören har direkt tillgång till tillverkarens informationssystem. 
Det sista alternativet ger den aktuellaste informationen men kan även skapa 
många problem beträffande säkerhet och mjukvarulicenser. (Sandoe, 2001) Be-
träffande på vilket sätt företagen erhåller sin information kan även det kopplas 
till de nivåer av integration som Premkumar (2000) beskriver.  
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7 Resultat  
I kapitlet presenteras slutsatser och diskussion utifrån teorin och analysen av 
empirin. Kapitlet inleds med en sammanfattning av studiens slutsatser. Efter 
sammanfattningen följer ett mer utförligt resonemang kring de dragna slutsat-
serna där författarna redovisar egna reflektioner och tolkningar till de dragna 
slutsatserna. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där den valda under-
sökningsmetoden diskuteras samt vad som kan ha påverkat resultatet.  

7.1 Slutsatser 
Syftet med forskningen har varit att undersöka om de källor till osäkerhet som 
teorin behandlar förekommer vid de utvalda aktörerna i försörjningskedjan.  
Att utifrån de teoretiska informationskategorierna undersöka vilket informa-
tionsbehov de utvalda aktörerna har från försörjningskedjan för att hantera osä-
kerheten vid leverantörsstyrt lager. Syftet har även varit att utifrån de valda te-
oretiska egenskaperna undersöka datakvaliteten vid de utvalda leverantörerna 
För att studera ovanstående formulerades följande forskningsfråga. 
 

Hur ser informationsbehovet ut för leverantörerna  i en försörj-
ningskedja för att hantera osäkerhet? 

 
Nedan följer en sammanfattning av studiens slutsatser: 
 
• Studien visar att för att hantera osäkerhet i försörjningskedjan behöver de 

undersökta leverantörerna tillgång till produkt-, kund- och lagerinformation 
samt information angående produktionsprocesser. Det finns även behov av 
information angående försäljning och marknadsföring.  

 
• Studien visar att de källor till osäkerhet som litteraturen behandlar endast fö-

rekommer i begränsad omfattning. Den enda undersökta källan som i dags-
läget förekommer vid två av de tre undersökta företagen är marknadsfö-
rig/kampanjer. Vad gäller övriga källor finner vi inga belägg för att de före-
kommer vid de undersökta företagen i dagsläget. 

 
• Studien visar även att det inte i dagsläget förekommer något omfattande in-

formationsutbyte mellan leverantörerna och tillverkaren. Vidare visar studi-
en att de undersökta företagens informationsbehov inte fullständigt stämmer 
överens med de informationskategorier teorin behandlar. Informationsbeho-
vet stämmer väl överens med informationskategorierna produkt-, kund- och 
lagerinformation samt information angående produktionsprocesser. Även in-
formation angående försäljning och marknadsföring stämmer väl överens 
med teorin. Beträffande informationskategorierna; information angående ak-
törer, konkurrens-, process- och verksamhetsinformation visar studien att 
denna information i mindre omfattning överensstämmer med de teoretiska 
informationskategorierna.  
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• Beträffande datakvaliteten vid de undersöka företagen visar studien att data-
kvaliteten är god vad gäller tre av de fem undersökta teoretiska egenskaper-
na. Studien visar att samtliga företag anser att det förekommer fel och bris-
ter i den data som kommer från kunden. Detta innebär att datakvaliteten inte 
är tillfredsställande eftersom brister i de två egenskaperna riktighet och full-
ständighet kan leda till omfattande konsekvenser. Vad gäller de övriga 
egenskaperna aktualitet, läsbarhet, tillgänglighet visar studien att dessa 
egenskaper upplevs som tillfredställda av de undersökta företagen.  

 
Studien visar även att informationen som leverantörerna erhåller används till 
att skapa prognoser för att bättre kunna planera den egna verksamheten. De 
undersökta leverantörerna ser även ett behov av att få tillgång till tillverkarens 
prognoser för att med hjälp av dessa kunna hantera och minska osäkerhet 
rörande efterfrågan från tillverkaren. 

7.2 Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring de dragna slutsatserna uppdelat på de under-
sökta områdena osäkerhet, informationsbehov och datakvalitet.  

7.2.1 Osäkerhet 
Slutsatserna beträffande osäkerhet visar att de källor till osäkerhet som teorin 
behandlar endast förekommer i mycket begränsad omfattning vid de undersök-
ta företagen. Det kan bero på att företagen är stora aktörer inom branschen och 
har stora resurser att snabbt anpassa sig efter förändringar. Det kan även bero 
på hur samarbetet ser ut idag mellan leverantörerna och tillverkaren. Med an-
ledning av att de arbetar med avrop, vilket innebär att tillverkaren skickar en 
beställning i god tid på tidigare överenskomna produkter, kan inte efterfrågan 
vara slumpmässig. Detta medför även att leverantörerna inte i någon större om-
fattning kan känna av de källor till osäkerhet som teorin behandlar. 
 
Beträffande marknadsföring/kampanjer svarar två av de tre undersökta företa-
gen att marknadsföring/kampanjer påverkar efterfrågan. De upplever dock ing-
en osäkerhet i samband med detta med anledning av att det inte har påverkat 
produktionsplaneringen. Företag C avviker i sitt svar vad gäller om marknads-
föring/kampanjer påverkar efterfrågan. Utifrån de svar vi har erhållit har vi 
svårt att se varför företag C upplever denna osäkerhet annorlunda än de två öv-
riga företagen.  
 
Företag B avviker i sina svar beträffande säsongsberoende i jämförelse med de 
två övriga företagen. En möjlig orsak skulle kunna vara att det tillverkare före-
taget kanske har ett mer informellt arbetssätt mot företag B än mot övriga leve-
rantörer. Tillverkaren skulle därigenom enklare och med kortare framförhåll-
ning kunna ändra i redan avtalade beställningar.  
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Ovanstående innebär att det i dagsläget borde vara vid det tillverkande företa-
get som den flesta källorna till osäkerhet förekommer. Vid ett förändrat arbets-
sätt där de arbetar efter SCM-modellen leverantörsstyrt lager skulle kunna in-
nebära en förflyttning av osäkerheten bakåt i försörjningskedjan. Sammanfatt-
ningsvis ser vi få fördelar för leverantörerna vad gäller att förändra arbetssättet 
till att arbeta efter SCM-modellen leverantörsstyrt lager, för att minska osäker-
heten vad gäller efterfrågan. Vi kan däremot anta att det tillverkande företaget 
erhåller fördelar vad gäller osäkerheten beträffande efterfrågan.  
 
Det finns dock andra fördelar för leverantörerna genom att de bättre kan plane-
ra och schemalägga sin produktion och distribution, detta kan i sin tur leda till 
en förbättrad leveranssäkerhet.  
Det medför även att de kan minska deras egna säkerhetslager samt att leveran-
törerna kan utveckla närmare relationer med det tillverkande företaget och ge-
nom det erhålla betydelsefulla konkurrensfördelar.    

7.2.2 Informationsbehov 
Slutsatserna beträffande informationsbehov visar att de undersökta företagen 
endast har behov av delar av de informationskategorier som litteraturen beskri-
ver. Detta kan bero på att företagen har svårt att se ett behov av information 
som de inte tidigare har haft tillgång till. Det kan även bero på att företagen 
enklare kan se behov av information som direkt kan kopplas till försörjningen 
av tillverkarens lager. En annan möjlig orsak kan vara att företagen försöker 
undvika att hantera stora informationsmängder som de inte direkt behöver i det 
dagliga arbetet. 
 
När det gäller behovet av informationsutbyte med andra aktörer i försörjnings-
kedjan anger två av de tre undersökta företagen att de gärna skulle ta del av 
signaler/trender som grossist/säljare uppfattar från kunder och konsumenter. 
Företagens intresse av ovanstående information anser vi tyder på ett intresse av 
att i större utsträckning vara delaktig i försörjningskedjan. Genom att utbyta in-
formation med andra aktörer än endast tillverkaren kan produkterna lättare ut-
vecklas för att tillgodose krav från förutom tillverkaren även krav och önske-
mål från grossist och konsument. 
 
Studien visar att det finns ett behov av information gällande produkt-, kund-, 
lagerinformation och information angående produktionsprocesser samt försälj-
ning och marknadsaktiviteter. Vi anser att denna information är en nödvändig-
het för att kunna arbeta efter SCM-modellen leverantörsstyrt lager. Utifrån 
slutsatserna gällande osäkerhet anser vi att för att ett sådant samarbete ska fun-
gera bör leverantörerna ha tillgång till ovanstående information, för att kunna 
hantera den osäkerhet som kan uppstå vid en övergång till leverantörsstyrt la-
ger.  
 
Ovanstående påstående kan styrkas genom att studien även visar att den infor-
mation som de undersökta företagen ser ett behov av skulle användas till att 
förbättra produktionsplanering, produktutveckling och prognoser. Företagen 
menar vidare att mer information skulle leda till en förbättrad leveranssäkerhet, 
ge bättre möjligheter att styra den egna verksamheten, förbättra produkterna 
och effektivisera den egna produktionen.  
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Beträffande information angående övriga aktörer, det vill säga information 
rörande kontaktpersoner, roller och ansvarsfördelning, är det endast företag A 
som ser ett behov av denna information. Företag B och företag C uttrycker inte 
detta behov. Detta kan bero på att de inte ser hur eller till vad denna informa-
tion skulle kunna användas. Vidare anser de undersökta företagen att de inte 
har någon användning av information angående konkurrenter samt process- 
och verksamhetsinformation. Anledningen till att de inte ser dessa behov kan 
vara att denna informationen är svårare att direkt kopplas till, som tidigare be-
skrivits, det dagliga arbetet.    
 
Vad beträffar hur ett önskat samarbete med tillverkaren avseende informa-
tionsutbyte skulle se ut framhåller endast ett företag en högre grad av integre-
ring av informationssystemen. Detta anser vi beror på att endast detta företag 
arbetar med ett standardsystem för SCM.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att företag B uttrycker ett mindre behov av 
information än de övriga två företagen. Detta kan bero på att företag B ansåg 
att för mycket information kan bli störande i deras arbete. På grund av den sto-
ra informationsmängd som redan förekommer anser företag B att man måste 
vara restriktiv med vilken information som hanteras. Utifrån de erhållna svaren 
ser företag A och C ett större intresse för fler av de undersökta informationska-
tegorierna.  

7.2.3 Datakvalitet 
Studien visar att det inte förekommer brister i datakvaliteten vad gäller egen-
skaperna aktualitet, läsbarhet och tillgänglighet vid de undersökta företagen.  
 
Vad beträffar egenskapen aktualitet anser samtliga företag att en lämplig nivå 
på uppdateringar av data är en gång per vecka. Detta innebär att kraven på ak-
tuell data är relativt låga. Det kan bero på att de inte upplever snabba sväng-
ningar i efterfrågan vilket kan bero på att efterfrågan är relativt stabil i den un-
dersökta branschen.  
 
Beträffande läsbarhet anser samtliga företag att den data de erhåller är både lätt 
att läsa och att tolka. Detta kan bero på att företagen endast erhåller relativt 
små mängder data samt att man vid ett företag uttrycker att de använder över-
enskomna enheter. 
 
Samtliga undersökta företag anser att den data de behöver finns lätt tillgänglig 
trots att de arbetar på olika integrationsnivåer med sina kunder. Detta beror an-
tagligen på att de inte har erfarenhet av att arbeta på något annat sätt. Utifrån 
vår uppfattning är inte data lätt tillgänglig om data måste kompletteras via tele-
fonkontakter och e-post. I likhet med aktualitet anser vi att kraven på tillgäng-
lighet är låga. Anledningen till att de inte har högre krav kan bero på att de an-
tingen inte vill eller vågar ge varandra tillgång till deras respektive affärssy-
stem. Detta kan bero på dels frågor kring förtroende aktörerna emellan samt 
dels säkerhetsrisker i samband med exempelvis användandet av webbaserade 
system. 
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Studien visar vidare att det förekommer brister i datakvaliteten vad gäller egen-
skaperna riktighet och fullständighet. Detta kan bero på att de undersökta före-
tagen befinner sig på en låg nivå av integration vilket medför att hela eller delar 
av informationshanteringen utförs manuellt. Den manuella hanteringen leder 
till att fel och brister lättare uppstår. Det kan även bero på att leverantörens 
kunder inte har tillfredställande rutiner när det gäller uppdatering av det fysiska 
lagret. Det innebär att lagernivåerna kan bli felaktiga hos leverantören och inte 
kommer att överensstämma med det fysiska lagret hos kunden. Vad gäller full-
ständighet svarar företag B att den data de erhåller är fullständig. Detta kan 
bero på att de har en enkel hantering av den data de erhåller från kunden samt 
att de arbetar med relativt få attribut. Detta arbetssätt anses förenkla informa-
tionsutbytet samt att det medför att brister lättare kan upptäckas. 
 
Studien bekräftar även att för att erhålla fördelarna med SCM krävs att infor-
mationen delas mellan alla aktörerna i försörjningskedjan. För att exempelvis 
leverantörerna ska kunna utveckla sina produkter effektivt behöver de informa-
tion från förutom tillverkaren även information från de övriga aktörerna i för-
sörjningskedjan. Studien visar även att de undersökta företagens uttryckta in-
formationsbehov är starkt kopplat till det dagliga arbetet samt till att skapa pro-
gnoser för att förutsäga en osäker framtid. 
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7.3 Metoddiskussion 
Syftet med metoddiskussionen är att diskutera den använda undersökningsme-
toden samt vad som kan ha påverkat resultatet. Syftet är även att läsaren lättare 
ska kunna värdera studiens resultat.  
 
Vi anser att validiteten i undersökningen är god eftersom de resultat vi har 
kommit fram till speglar syftet med arbetet. Samtliga intervjuer har spelats in 
på band och renskrivits direkt efter intervjuerna för att förbättra validiteten i 
arbetet. Vidare har två respondenter per undersökt företag intervjuats. Frågorna 
angående osäkerhet och informationsbehov har vi ställt till personer som arbe-
tar direkt mot tillverkaren. Frågorna som behandlar datakvalitet har vi ställt till 
personer som har erfarenhet av att arbeta med leverantörsstyrt lager mot någon 
kund. Frågorna har skickats till respektive respondent i förväg via e-post för att 
ge respondenten möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Vi anser att detta 
har haft en positiv inverkan på resultatet genom att vi har erhållit utförliga svar 
på frågorna. 
 
Det finns vissa punkter som läsaren bör vara medveten om som kan ha påver-
kat validiteten negativt. Vi har inte haft möjlighet att genomföra någon pilot-
studie då antalet fallföretag har varit relativt begränsat. Vi har således inte kun-
nat testa våra frågor i förväg och därefter göra förändringar i dem. Avsaknaden 
av pilotstudie kan ha påverkat de svar som erhållits negativt genom att frågorna 
kan ha missuppfattats av respondenterna. I efterhand kan vi även se att fler frå-
gor kring hur samarbetet mellan tillverkaren och leverantörerna ser ut hade 
kunnat förbättra och fördjupa arbetets slutsatser.  
 
Fler frågor beträffande respondenterna och deras arbetsuppgifter hade även 
kunnat bidra till tydligare förklaringar av respondenternas svar. Vidare bör lä-
saren vara medveten om att teorierna som har använts som utgångspunkt i ar-
betet är generella för området SCM, det vill säga att de inte framgår om de fo-
kuserar på någon specifik bransch. Detta kan ha påverkat slutsatserna som har 
dragits utifrån analysen där kopplingar har gjorts mellan vald teori och under-
sökt empiri. 
  
Vi anser att en god reliabilitet har uppnåtts då vi har undersökt företagen som 
levererar liknande produkter till samma tillverkare samt att respondenterna vid 
respektive företag har liknande befattningar. Faktorer som kan ha påverkat un-
dersökningen negativt är att vi inte har haft möjligheten att slumpmässigt välja 
ut kontaktpersoner hos respektive företag. Detta kan ha gett tillverkaren möj-
lighet att välja personer lämpliga ur deras synvinkel. Samtliga intervjuer har 
genomförts via telefon vilket kan ha påverkat de svar vi har erhållit samt våran 
uppfattning av respondenterna. Önskvärt hade även varit om vi hade haft fler 
undersöknings enheter och därigenom kunnat dra mer generella slutsatser ut-
ifrån undersökningen. 
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7.4 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning inom detta ämne kan vara intressant ur fler perspektiv. Ett 
perspektiv kan vara att studera hur förtroendet mellan aktörerna i en försörj-
ningskedja påverkar informationsdelningen. Ett annat perspektiv kan vara att 
undersöka möjligheterna till att nyttja webbaserade lösningar för att integrera 
aktörernas affärssystem.  
 
Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning kan vara att studera ett antal för-
sörjningskedjor som arbetar med SCM för att undersöka om de fördelar som 
teorin beskriver uppnås. 
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Bilaga - Intervjuguide  
 
Allmänna frågor  
 
Hur många anställda är ni vid företaget? 
 
Vad köper tillverkaren av Er? 
 
Hur många procent av Er totala produktion går till tillverkaren? 
 
 
Osäkerhet  
 
Upplever ni att efterfrågan är slumpmässig? 
 
Upplever ni att säsongsberoende påverkar den egna produktionen eller ger svå-
righeter att leverera? 
 
Upplever ni problem med nya produkter (hos tillverkaren) som medför att den 
egna produktionen måste anpassas? 
 
Upplever ni att tillverkarens konkurrenters agerande påverkar efterfrågan? 
 
Upplever ni att prisförändringar påverkar efterfrågan och informeras leverantö-
ren om eventuella prisförändringar? (Ex. högre butikspriser medför lägre efter-
frågan.) 
 
Upplever ni att marknadsföring/kampanjer påverkar efterfrågan, skapar det 
svängningar i efterfrågan som gör det svårt att planera? (bullwhip-effekt) 
 
Upplever ni att konjunktursvängningar utgör ett problem för planeringen av 
verksamheten? 
 
 
Informationsbehov 
 
Informationskategorier 
Får ni produktinformation av tillverkaren? (produktspecifikationer, priser, 
kostnader, försäljningshistorik) 
  
 Om ja: Vilken? 

 
Hur skulle ovanstående informationsbehov förändras för er vid ett leveran-
törsstyrt lager? 

 



Bilaga 
 

Får ni kundinformation av tillverkaren? Med kund avses information angående 
tillverkarens kunder? (försäljningsprognoser, försäljningshistorik) 
  
 Om ja: Vilken? 
 

Hur skulle ovanstående informationsbehov förändras för er vid ett leveran-
törsstyrt lager? 

 
Får ni information angående tillverkarens produktionsprocesser av tillverka-
ren? (kapacitet, åtaganden, produktionsplaner) 
  
 Om ja: Vilken? 

 
Hur skulle ovanstående informationsbehov förändras för er vid ett leveran-
törsstyrt lager? 

 
Får ni lagerinformation av tillverkaren? (ex. lagernivåer) 
  
 Om ja: Vilken? 
 

Hur skulle ovanstående informationsbehov förändras för er vid ett leveran-
törsstyrt lager? 

 
Får ni information angående övriga aktörer i försörjningskedjan av tillverka-
ren? (kontaktpersoner för respektive företag, ansvarsfördelning o.s.v.) 
  
 Om ja: Vilken? 
 

Hur skulle ovanstående informationsbehov förändras för er vid ett leveran-
törsstyrt lager? 

 
Får ni information angående konkurrens av tillverkaren? Med konkurrens avses 
tillverkarens konkurrenssituation? (information kring benchmarking, konkurre-
rande produkterbjudanden, information om marknadsandelar) 
  
 Om ja: Vilken? 
 

Hur skulle ovanstående informationsbehov förändras för er vid ett leveran-
törsstyrt lager? 

 
Får ni försäljningsinformation av tillverkaren? (försäljningsinformation, mark-
nadsföringsaktiviteter) 
  
 Om ja: Vilken? 
 

Hur skulle ovanstående informationsbehov förändras för er vid ett leveran-
törsstyrt lager? 
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Får ni process och verksamhetsinformation av tillverkaren? (processbeskriv-
ningar, kostnader, kvalitet, leveranser, tid och kundtillfredsställelse) 
  
 Om ja: Vilken? 
 

Hur skulle ovanstående informationsbehov förändras för er vid ett leveran-
törsstyrt lager? 

 
Användning av information i försörjningskedjan 
 
Har ni behov av informationsutbyte med andra aktörer i försörjningskedjan än 
enbart tillverkaren? (grossist/försäljning, butik, konsument) 
 
 Om ja:  Vilka skulle ni vilja ha informationsutbyte med? (grossist/ försälj-

ning, butik, konsument) 
 Om nej:  Varför inte? 
 
Hur och till vad används den information ni erhåller från tillverkaren och hur 
och till vad skulle den information ni önskar användas? 
 
På vilket sätt anser ni att mer information från tillverkaren skulle förbätt-
ra/effektivisera samarbetet? 
 
Hur skulle ett önskat samarbete se ut med tillverkaren beträffande informa-
tionsutbytet? 
 
 
Datakvalitet 
 
Aktualitet 
Handlar om giltigheten på data vid den tidpunkt användaren läser den. Efter-
som konstanta förändringar sker i verkligheten måste även uppdateringar ske 
löpande för att bibehålla aktualiteten. 
 
Anser ni att ni får aktuell data från kunden? 
 Om ja:  Vilket behov har ni av aktuell data? 
 Om nej  Varför inte? 
 
Anser ni att uppdateringar sker enligt era behov? 
 Om ja:  Hur ofta uppdateras den? 
 Om nej:  Hur skulle ni önska att uppdateringar utförs? 
 
Vad styr era behov av uppdateringar? 
 
Är det någon data som är speciellt känslig avseende tid? 
 Om ja: Vilken data och varför är den känslig? 
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Riktighet 
Handlar om i vilken utsträckning tillgänglig data är korrekt i förhållande till 
den verklighet den försöker beskriva.  
 
Förekommer det fel i data från kunden? 
 Om ja: Hur ofta måste data korrigeras, kontrolleras? 
 
Är det någon speciell typ av data som brukar vara felaktig? 
 Om ja: Vilken? 
 
Är någon speciell typ av data som är känslig för fel? 
 Om ja: Vilken och på vilket sätt? 
 
Fullständighet 
Handlar om huruvida det saknas vissa värden i datamängden. Exempelvis sak-
nade prisuppgifter, kvantiteter etc. 
 
Förekommer det brister i erhållen data från kunden? 
 Om ja:  Vad beror dessa brister på och hur ofta måste informationen kom-

pletteras? 
 
Läsbarhet 
Handlar om i vilken utsträckning data kan misstolkas av användaren. Det är 
viktigt från användarens perspektiv att data är lätt att läsa och tolka. 
 
Anser ni att den data ni erhåller från kunden är lätt att läsa och att tolka? 
 Om ja: På vilket sätt är den lättläst? 
 Om nej: Varför inte? 
 
Tillgänglighet 
Handlar om hur enkelt eller svårt det är för användaren att få tillgång till efter-
frågad data.  
 
Anser ni att den data ni behöver finns lätt tillgänglig? 
 Om ja: På vilket sätt är den tillgänglig? 
 Om nej: På vilket sätt skulle ni önska att den var tillgänglig? 
 
Hur skulle tillgängligheten av data kunna förbättras? 
 
På vilket sätt erhåller ni data, EDI, fax, e-post, telefon? 

 


