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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar leverantörsrelaterade produktionsstörningar hos Volvo Cars 
Uddevalla. Syftet är att företaget ska kunna få en bättre och smidigare återkoppling till 
sina leverantörer. De vill ha ett verktyg som kan användas som underlag vid 
leverantörsgenomgångar. Frågeställningen tar bland annat upp vilken information 
Volvo Cars logistikavdelning behöver för att göra sina uppföljningar. Hur skall denna 
presentation se ut? Följden är då vilken indata som behövs för att producera rätt utdata 
till dessa uppföljningar. Var och hur skall informationen fångas upp? De teorier som tas 
upp i denna uppsats är Supply Chain Management och klassificeringsarbete. Supply 
Chain Management handlar om alla delar i en försörjningskedja. Klassifikation tar upp 
hur man delar in information i klasser. Resultatet pekar på att det verktyg som Volvo 
Cars vill använda sig av vid leverantörsgenomgångar, innebär ett sätt att presentera 
statistik. Denna statistik innehåller grafer med staplar som beskriver de antal störningar 
en leverantör orsakat fabriken. Den beskriver också hur många minuter som störningen 
orsakat stopp i fabriken. För att få ut den statistik som behövs har vi tagit reda på vilken 
information som måste registreras i systemet. För att komma fram till detta har vi tagit 
fram en processgraf som beskriver flödet i fabriken. Vi har också tagit fram en 
objektmodell som beskriver hur verktyget/systemet skall se ut. Objektmodellen skall 
vara ett underlag vid programmeringsarbetet av detta verktyg. Våra övergripande 
slutsatser är: Klassificering av information är nödvändig och Medvetenhet om alla delar 
i försörjningskedjan är viktig. 
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Abstract 
This essay discusses supply related production interruptions at Volvo Cars Uddevalla. 
The purpose is for the company to get a better and easier way to give feedback to its 
suppliers. They want a tool to be used as a basis when having reviews with the 
suppliers. The questions at issue brings up, among others, what kind of information the 
logistic department at Volvo Cars need for these reviews. What should the presentation 
look like? This question results in finding out what input is needed to produce the 
correct output for the reviews. Where and how can this information be caught? Theories 
related to this essay are Supply Chain Management and classification. The Supply 
Chain Management is about all parts concerned in a supply chain. Classification is 
about dividing information into different classes. The result shows that the tool Volvo 
Cars wants to use at the reviews with the suppliers, is a way to present statistics. The 
statistic involves a bar chart that describes the number of interruptions a supplier has 
caused the factory. It also describes how many minutes the interruptions cause a line 
stop in the factory. To get the information needed, we had to find out what input had to 
be registered in the system. To get to this we created a process model to describe the 
flow in the factory. We have also created an object model to describe what the tool 
should look like. The object model is to be the basis for the forthcoming programming 
of the tool. Our comprehensive conclusions are: ”Classification is necessary”, 
”Awareness of all parts in the supply chain is important”. 
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Förord 
Vi skulle vilja tacka Volvo Cars för att vi fick utföra detta examensarbete hos dem. Det 
har gett oss stor kunskap om hur en bilfabrik och dess logistik fungerar. Det har varit 
spännande att få göra ett examensarbete i en verklig organisation och på ett såpass stort 
företag som Volvo Cars Corporation. Det har också varit intressant och gett oss mycket 
erfarenhet inför framtida utmaningar. 

Vi vill tacka de respondenter på Volvo Cars Uddevalla som deltagit i våra intervjuer, 
möten och fältstudier för den tid och energi ni lagt för att hjälpa oss. 

Stor tack också till vår handledare Gunnar Nordensson för all hjälp och alla idéer och 
tankar du bidragit med. Ulrika Lundh Snis och Lars Svensson vill vi tacka för att vi fått 
låna litteratur.  

Slutligen vill vi också tacka våra vänner och bekanta som varit ett stort stöd och hjälpt 
till med bland annat korrekturläsning. Tack Niklas, Jimmy och föräldrar med fler. 
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1 Inledning 
Uppföljning av leverantörer är viktigt för att kunna se att leverantören levererar rätt 
saker på rätt tid och rätt plats. Om detta missköts behövs belägg för att påvisa bristerna 
så samtal med leverantören kan föras. Uppföljningen är inte bara till för att fördöma 
någon leverantör utan också för att kunna visa att en leverantör skött sig bra. Statistiken 
skall visas när leverantören är på besök hos företaget för avstämning eller eventuell 
omförhandling av avtal. Volvo Cars Uddevalla har idag otillräcklig information för att 
kunna följa upp sina leverantörer.  
 
Vi vill börja med att ge en beskrivning av företaget Volvo Cars för att ge läsaren en bra 
utgångspunkt. 
 

1.1 Bakgrund 
Beskrivning av företaget Volvo Cars Uddevalla 
 
Volvo Cars Uddevalla är en bilfabrik med nischbilar som specialitet, det vill säga 
exklusiva personbilar i mindre serier. Företaget är ett eget bolag i Volvo Personvagnar 
som sedan 1999 ägs av Ford Motor Company.  
 
Den grå delen av fabriken (se figur 1:1:1) med tornet på, är kvar från Uddevallavarvets 
tid (de använde för övrigt tornet för att vända stora plåtsidor). 1985-93 var här Volvo 
Uddevallaverken, som införde den så kallade Uddevallamodellen – att lagvis bygga 
bilar utan löpande band. De vita flyglarna byggdes då till (se bilden). 1994 bildades 
AutoNova, som var ett samarbete mellan brittiska TWR – Tom Walkinshaw Racing och 
Volvo Personvagnar. Sedan januari 2001 ägs företaget till 100 procent av Volvo 
Personvagnar - Volvo Cars Uddevalla. 
 
Den tidigare monteringsfabriken, dåvarande Volvo Uddevallaverken, har sedan 
företagets start den 18 januari 1995 kompletterats med en karossfabrik och ett måleri. 
Den kompletta bilfabriken stod klar i slutet av 1996 och serietillverkningen av 
personbilar började våren 1997. För närvarande tillverkar fabriken Volvo C70 cabriolet. 

 
På drygt sju år har det hänt väldigt mycket; två nya bilar har utvecklats, introducerats 
och gått i produktion, fabriken har färdigställts och  personal har rekryterats. Fabriken 
sysselsätter idag drygt 700 anställda och är därmed Uddevallas största privata 
arbetsgivare. 37 % av de anställda är kvinnor och medelåldern för de anställda på 
fabriken ligger på 37 år. 
 
I januari 2002 startades en löpande band-process även i monteringen, vilket tidigare 
enbart funnits i kaross och måleri. Projektet att installera en monteringslina pågick i 
drygt ett år. I karossfabriken använder man såväl robotsvetsning som manuell svetsning 
för att öka flexibiliteten. Fabriken har knappt 300 leverantörer, av dessa är 15-20 lokala 
leverantörer  från Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. 
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Det tillverkas cirka 40 bilar per dag på Volvo Cars Uddevalla. Under år 2001 
producerades 9 000 bilar. Den största marknaden för Volvo C70 är USA dit 50% av 
bilarna säljs. Det säljs även mycket till Storbritannien och Tyskland. Volvo C70 har 
tillverkats som en coupémodell och en cabrioletmodell. Cabrioletmodellen har alltid sålt 
bäst (80 % av de tillverkade bilarna) och sedan augusti 2002 koncentrerar man 
tillverkningen till endast denna modell. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 1:1:1 Flygfoto över Volvo Cars Uddevalla 
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2 Problemområde 
Volvo Cars Uddevalla har idag ett befintligt system där det går att registrera och lagra 
produktionsstörningar som sker i fabriken. Det finns två ställen i fabriken där störningar 
kan uppstå. Den ena är i ”plocket”, den del i fabriken där material plockas ihop i lådor 
för att transporteras till monteringsavdelningen. Den andra är vid montering av bilar på 
den rörliga linan i fabriken, den så kallade ”linen”. De data som lagras över 
produktionsstörningar kan respektive avdelning ta del av och utvärdera.  
 
Idag saknar Volvo Cars Uddevalla ett verktyg för att kunna sammanställa och 
presentera de störningar leverantörerna orsakar vid brist av leverans. När fabrikens 
produktion störs på grund av att en artikel inte är på rätt plats vid rätt tid kan störningen 
ha orsakats av olika anledningar. En orsak kan vara att en leverantör inte levererat 
artiklarna i tid. Detta fångas idag upp av ett befintligt system och registreras som en 
logistikrelaterad störning. När logistikavdelningen sedan går igenom störningar 
orsakade av sin avdelning har de ingen möjlighet att peka ut vilken leverantör som är 
skyldig till störningen. Om detta är fallet vill Volvo Cars på ett smidigt sätt kunna se 
exakt vilken leverantör som vållat störningen. 
 
För att kunna se vilken leverantör som orsakat vilken störning vill Volvo Cars ta fram 
ett verktyg för ändamålet. Det verktyg som Volvo Cars vill kunna använda kommer att 
vara ett komplement till den redovisningen som idag finns för att mäta leverantörens 
precision av leveranser. Systemet skall konkret visa statistik över registrerade 
leverantörsrelaterade produktionsstörningar. 
 
Uppdraget vi fått av Volvo Cars är att skapa en objektmodell och en processgraf som 
skall tydliggöra informationsbehovet för leverantörsrelaterade produktionsstörningar. 
Volvo Cars problem är brist på denna typ av information. Processgrafen skall vi göra 
främst för att vi själva ska förstå flödet i fabriken. I och med att vi inte tidigare har 
kunskap om hur informationen flödar bör vi få en uppfattning om detta. Denna 
beskrivning av processerna i fabriken skall ligga som en bas för den objektmodell som 
sedan skall skapas. 
 
Den största delen i vårt examensarbete hos Volvo Cars går ut på att göra en 
objektmodell för att kartlägga och tydliggöra informationsbehovet. Denna skall ligga till 
grund för en ny applikation som ska hjälpa Volvo Cars med uppföljning av 
leverantörsstatistik. Objektmodellen skall skapas i programvaran Rational Rose som är 
ett verktyg för systemutveckling. Objektmodellen skall vara ett underlag för Volvo Cars 
när applikationen skall utvecklas. 
 
Det finns diverse infallsvinklar att angripa och analysera dessa processer på. För att 
kunna identifiera orsaken till Volvo Cars informationsbrist bearbetade vi processerna 
och den kunskap vi fått inom området logistik. Utifrån Volvo Cars behov har vi 
analyserat fram vad vi skall behandla i denna uppsats. Det är indata och utdata vi 
kommer fokusera på genom hela uppsatsen. 
 
Med hjälp av specifik utdata skall statistik över de leverantörer som orsakar problem i 
produktionen (leverantörsrelaterade produktionsstörningar) lagras, presenteras och 
användas i ett antal olika sammanhang. För att kunna generera statistik behövs indata 
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och utdata. Då statistiken skall vara så tillförlitlig som möjligt är det mycket angeläget 
att indatan är relevant och korrekt. Relevant indata resulterar i korrekt utdata. Kvalitén 
på data är av största vikt för Volvo Cars. 
 
I dagens läge finns ingen tillförlitlig statistik då underlaget inte är tillräcklig. Det behövs 
således mer väsentlig indata/underlag men det är idag oklart vilken data som behöver 
fångas upp och lagras. Vilken typ av indata som skall registreras är helt styrt av vilken 
typ av utdata/statistik som skall presenteras.  
 
Då störningarna orsakas av leverantörer bör även försörjningskedjan uppmärksammas. 
En övergripande bild av denna kedja kan tydliggöra varför störningarna uppstår. 
 

2.1 Frågeställning 
Med ovanstående beskrivning som bakgrund blir frågeställningen i denna uppsats som 
följer: 
 

 Vilken information, i form av utdata, behöver logistikavdelningen på Volvo Cars för 
att kunna göra uppföljningar? 

 På vilket sätt skall utdatan presenteras? 
 
 

 Vilken information, i form av indata, behövs för att kunna ge logistikavdelningen på 
Volvo Cars den utdata som är nödvändig för uppföljningarna? 

 
 

 Var samlas informationen in? 
 
 
Utifrån dessa frågor kommer denna uppsats att genomföras. 
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3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att lägga grunden till ett system som dels kommer att 
användas som underlag vid leverantörsgenomgångar, och dels som uppgifter till de 
gemensamma system som finns för att följa upp leverantörerna centralt inom Volvo 
Cars Corporation och senare även inom Ford Motor Company (se bilaga A). 
 
Volvo Cars krav och behov på vårt examensarbete är att vi ska ta fram ett underlag för 
att Volvo Cars skall kunna bygga en ny dataapplikation. Underlaget skall bestå av en 
objektmodell och en processgraf. Systemet skall i grund och botten bidra till högre 
kvalitet inom Volvos logistik. 
 
 

3.1 Avgränsning 
Efter att ha klarlagt vilka krav och behov våra uppdragsgivare har, valde vi att avgränsa 
oss till att ta fram en objektmodell och en processgraf. Processgrafen skall på ett 
övergripande sätt beskriva informationsflödet, med avseende på den information som på 
något sett kan relatera till leverantörer, i Volvo Cars fabrik. Objektmodellen skall ritas i 
Rational Rose och fungera som ett underlag för generering av kod till det nya systemet. 
Vi skall dock inte ta fram någon kod. Objektmodellen och processgrafen skall endast 
beröra leverantörsrelaterade produktionsstörningar. 
 
Det uppsatsen beskriver berör endast det flöde som sker innanför fabriken väggar.  
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4 Metod 
I en vetenskaplig rapport finns det olika metoder att tillgå när det gäller vilken typ av 
undersökning som används. Man kan till exempel använda sig av den kvalitativa 
metoden eller den kvantitativa. Följande stycke kommer att ge en beskrivning på vad 
respektive metod innebär, vilken metod vi valt och varför vi valt att arbeta efter denna.  
 
Vi kommer att redogöra för vårt urval, validitet, reliabilitet och faktainsamling. Vi 
kommer även att ge en mer detaljerad beskrivning av vårt empiriska tillvägagångssätt. 
Detta för att möjliggöra replikation och evaluering.  
 
 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Syftet med en kvalitativ undersökning är att få en djupare insikt i det valda 
problemområdet. Ambitionen är att försöka förstå och analysera helheten. Med 
kvalitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som använder verbala 
analysmetoder. Till skillnad från kvantitativt inriktad forskning som är sådan forskning 
som använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. (Patel & Davidson, 
1994) 
 
Kvantitativa undersökningar använder sig av mätningar, alltså kvantifiering med hjälp 
av matematik och statistik. Det är med andra ord sådana metoder som slutar i numeriska 
observationer, några exempel är experiment, kvasiexperiment, test, prov, enkäter och 
frågeformulär med mera. Den kvalitativa metoden däremot kännetecknas av att den inte 
använder sig av siffror eller tal. Dessa undersökningar resulterar i verbala 
formuleringar, skrivna eller talade. (Backman, 1998) 
 
Kvalitativa metoder har ett förstående och tolkande syfte. Målet är att nå en djupare 
förståelse av både delar och helheten i det område som studeras. Här betonas ofta vikten 
av tvåvägskommunikation. Det handlar om verkliga företeelser som man vill skaffa sig 
en uppfattning om. (Svensson, 2003) 
 

”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 
livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (Hartman: 1998, s. 27) 

 

4.1.1 Analytisk induktion/Grundad teori 

Det finns, enligt Hartman, två olika metoder som en kvalitativ undersökning kan 
genomföras efter. Dessa två är Analytisk induktion och Grundad teori. (Hartman, 1998) 
 
Analytisk induktion är en linjär, sekventiell typ av undersökning. Den innehåller tre 
faser: planering, insamling och analys. Dessa faser innehåller sedan i sig ett antal olika 
moment. (Hartman, 1998) 
 
Då man använder sig av grundad teori (Grounded Theory), sker datainsamling och 
dataanalys samtidigt, vilket skiljer sig från processen i analytisk induktion. För att 
utveckla och fördjupa teoretiskt relevanta kategorier används en jämförande analys. 
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Detta innebär att man under processens gång jämför tidigare insamlad data med ny 
insamlad data så att likartade beskaffenheter och avvikelser kan klarläggas. De 
teoretiska idéerna uppkommer efter hand som processen fortlöper och kan först då 
läggas i undersökningens fokus. (Hartman, 1998) 

Grundad teori går i enkla drag ut på att samla in data, analysera data, samla in mer data 
och analysera igen. Varje gång data analyseras genereras en mer och mer tydlig tendens 
om den teoretiska riktningen för undersökning. Detta skapar en icke-linjär undersökning 
till skillnad från den analytiska induktionen. (Hartman, 1998) 
 
Ur den analyserade datan framkommer alltså successivt den ”teori” som 
undersökningen skall komma att baseras på. Det är en typ av iterativ process som 
fortgår. För att tydliggöra denna process har vi skapat figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:1:1:1 Iterativ process 

Det finns flera olika sätt att genomföra en undersökning på med hjälp av en av de ovan 
nämnda kvalitativa metoderna. Man kan till exempel använda sig av intervjuer. Dessa 
kan vara strukturerade, semistrukturerade eller inom tematiska ramar, det vill säga ”som 
man frågar får man svar”. Det kan också röra sig om observationer eller källstudier. 
(Svensson, 2003) 

Samla in data 

Samla in data 

Analysera data Analysera data 

Teori

Teori
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4.2 Varför kvalitativ metod i denna uppsats 
Undersökningen på Volvo Cars Uddevalla visade sig redan från början bli en kvalitativ 
undersökning. Detta eftersom vi fick ta reda på information och fakta med hjälp av 
intervjuer och mötesdiskussioner. Intervjuerna var semistrukturerade för att kunna ge 
plats åt mer diskussion och för att inte intervjuerna skulle vara låsta av en specifik 
intervjumall.   
 
Efter varje möte eller intervju satte vi oss ned och diskuterade, reflekterade och 
analyserade det empiriska materialet. Denna process upprepades under hela arbetets 
gång, det vill säga vi samlade in material, analyserade detta och ställde det mot våra 
möjliga teorier. I och med denna iterativa process har vi alltså använt oss av grundad 
teori. Undersökningen har handlat mycket om att försöka förstå hur arbetet och 
rutinerna på Volvo Cars går till. 
 
När man i ett arbete skall välja mellan kvalitativ och kvantitativ metod är det 
frågeställningen som är den avgörande faktorn. (Svensson, 2003) Frågorna i 
frågeställningen är ställda på så vis att vi endast genom intervjuer, diskussioner och 
reflektioner kan få svar på dem. Vi kan inte fråga en större population om dessa frågor i 
och med att det bara är en person som vet svaren på vissa av frågorna. Frågeställningen 
handlar inte om vad många personer uppfattar om en fråga utan vad Volvo Cars vill ha. 
 

4.3 Urval 
De personer från Volvo Cars som ingått i urvalet i denna undersökning representerar IT-
avdelningen, logistikavdelningen och personer som arbetar i produktionen. Urvalet 
bestod av fyra respondenter. Från IT-avdelningen, Johan Ahlström som arbetar med 
systemutveckling. Från logistikavdelningen, Helena Eriksson som arbetar med logistik 
och har titeln ”Area manager Logistic”. Berit Andersson och Liselott Ellison arbetar 
båda i plocket och som inventerare i fabriken. 
 
Anledningen till att dessa fyra personer blev respondenter var att Volvo Cars tyckte att 
just de var mest lämpade att ingå i undersökningen. Dessa personer var enligt Volvo 
Cars mycket insatta i det ämne uppsatsen berör. 
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4.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet handlar om vad som sägs skall undersökas och vad som faktiskt 
undersöks samt om resultat och metoder är tillförlitliga. 
 
Ett citat om dessa två begrepp, hämtat ur Forskningsmetodikens grunder (1994), lyder 
som följer: 
 

”Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, det vill säga vi 
måste veta att vi har god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett 
tillförlitligt sätt, det vill säga vi måste veta att vi har god reliabilitet.” (Patel & 
Davidson, 1994, s.85 ) 

 

4.4.1 Vår validitet och reliabilitet 

För att säkerställa att vi undersökt det vi avser att undersöka har vi under arbetets gång 
utvärderat att det är rätt information vi samlat in. I och med denna iterativa process, då 
vi kontinuerligt haft avstämningar och diskussioner, ökar uppsatsens tillförlitlighet. 
 
I undersökningen använde vi oss av nyckelpersoner inom företaget. Vi har tillsammans 
med Volvo Cars kommit fram till att det är dessa personer som bäst representerar de 
områden vår uppsats berör.  
 
Enligt författarna Patel och Davidson (1994) skall det insamlade materialet vara pålitligt 
(reliabelt) och giltigt (validt), vi anser att våra respondenter gav oss sådan information. 
Detta baserar vi på att vi har intervjuat dem vid ett flertal tillfällen och de har varit 
självkritiska under dessa. Respondenterna har sett problemen ur egen synvinkel.  
 

4.5 Tillvägagångssätt 
Utav de fyra respondenterna vi haft kontakt med under arbetets gång träffade vi två av 
dem endast en gång, men då under ett längre möte som avslutades med ett studiebesök i 
verksamheten. Dessa två, vilka är inventerare, arbetar även som plockare i 
produktionen. De övriga två träffade vi vid åtskilliga tillfällen. Då för längre intervjuer, 
möten och diskussioner.  
 
Våra möten med Volvo Cars genomfördes på deras arbetsplats, det vill säga på Volvo 
Cars fabrik i Uddevalla. Detta tillvägagångssätt var bra då vi fick en möjlighet att se den 
miljö där systemet skall implementeras. Kommunikation och dialog med  
respondenterna har även utförts via e-post och telefon, vilket var givande då småfrågor 
dök upp. 
 
Efter att ha tagit del av och samlat på oss information och kunskap om Volvo Cars har 
vi kunnat skapa oss en bred bild av informationsflödet i fabriken. Med hjälp av våra 
fältstudier och intervjuer kartlade vi och ökade vår förståelse för hur olika processer i 
fabriken ser ut. Med denna information till hands kunde vi sedan lyfta fram de specifika 
processer som rör leverantörsrelaterade produktionsstörningar.  
När det gäller insamling av teoristoff lånade vi böcker, tog del av vetenskapliga artiklar 
hämtade från Internet och använde befintlig kurslitteratur. Under arbetets gång har vi 



Leverantörsrelaterade produktionsstörningar - Therese Lundberg & Maja Orvarson  
HTU 2004 

10(47) 

även använt oss av en Internetbaserad synonymordbok och flera svensk-engelska 
lexikon. 
 

4.6 Faktainsamling 
För att hitta information om teorin har vi använt oss av högskolebibliotekens 
sökfunktioner Libris och Sofia. Vi har gjort frisökningar på Google, 
Nationalencyklopedin, Artikelsök,  Academic search elite och IEEE. De ord och 
begrepp som vi använt vid sökning är bland annat: Supply Chain Management, logistik, 
försörjningskedjor, materialadministration, begreppsanalys, klassifikation, kodifiering 
och klassificering. Vi har även tagit hjälp av lärare insatta i detta ämne. 
 
Den litteratur vi använt oss av kommer främst från Högskolan i Trollhättan/Uddevallas 
högskolebibliotek och tidigare använd kurslitteratur samt egen litteratur. Vi har också 
lånat litteratur av lärare och bekanta. De empiriska delarna i rapporten är inhämtade från 
möten, intervjuer, studiebesök i fabriken, observationer i verksamheten och samtal med 
berörda personer på Volvo Cars Uddevalla. 
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5 Teori 
Det finns flera olika teoretiska infallsvinklar för att angripa uppsatsens problemområde.  
Medvetenhet och insikt i alla steg i försörjningskedjan är en viktig del. Detta perspektiv 
är Supply Chain Management som i sin tur är en logistikrelaterad teori. Att betrakta 
försörjningskedjan är uppsatsens första teoretiska perspektiv. 
 
För att underlätta hanteringen av all indata (inmatade registreringar) är det av stor vikt 
att den sorteras efter klass. Alla störningar av en specifik art hamnar för sig och ordnas 
och grupperas enligt olika koder. Att betrakta indatan utifrån ett 
klassificeringsperspektiv är uppsatsens andra teoretiska perspektiv. 
 
Denna del av uppsatsen kommer med andra ord att redogöra för två olika teoriområden 
vilka är som följer: Supply Chain Management och Klassificering & Kodifiering. 
 

5.1 Supply Chain Management 
Att få alla processer i en försörjningskedja att fungera kräver mycket arbete. På ett stort 
företag som Volvo Cars ingår det många steg i försörjningskedjan, både internt och 
externt. Kedjan sträcker sig från råvaruframställning till slutprodukt, den rullande bilen. 

I en så omfattande försörjningskedja kan det vara svårt att se till alla dess olika delar. 
Det är dock viktigt med en medvetenhet i organisationen om alla delar i kedjan. Genom 
att studera Supply Chain Management kan man få en inblick i hur medvetenheten skulle 
kunna ökas. 

Begreppet Supply chain och logistik används idag med ett antal olika benämningar, 
både svenska och engelska. Då benämningarna ibland skiljer sig åt en hel del har vi valt 
att dela upp begreppen och förklara dem var för sig för att på så sätt ha samma 
utgångspunkt i detta ämne. I detta teoriavsnitt kommer förkortningen SCM att syfta till 
Supply Chain Management. 
 

5.1.1 Logistik 
”Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, 
and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services, and 
related information from the point-of-origin to the point-of-consumption in 
order to meet customers’ requirements.” (Lambert: 2001, s. 204) 

 
Enligt CLM, the Council of Logistics Management, är logistik endast en del av SCM. 
Ovanstående citat är deras definition av logistik. 
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Det finns fler som stödjer denna begreppsbestämning. 
 

”The process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost-
effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished 
goods, and related information flow from point-of-origin to point-of-
consumption for the purpose of conforming to customer requirements”. 
(Cooper, Lambert, Pagh: 1997, s.1) 

 
I Sverige är följande definition av logistik och/eller materialadministration sannolikt den 
mest använda: 
 

”Planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av 
materialflödet från råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare.” (Ericsson & 
Persson: 1981, s 13) 
 

5.1.2 Försörjningskedjor 

Begreppet Supply Chain kan benämnas på ett antal olika sätt i svenska språket, 
exempelvis värdekedja, leverantörskedja, förädlingskedja och leveranskedja (Mattsson, 
2002). I denna uppsats benämns den som Supply Chain eller försörjningskedja.  
 
Exempel på en enkel försörjningskedja: 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:1:2:1 Försörjningskedja (Mattsson, 2002, sid 15). 
 
I litteraturen som studerades inför denna uppsats används i vissa fall begreppen SCM 
och logistik som synonymer. Enligt artikeln Supply Chain Management: More Than a 
New Name for Logistics, måste man integrera alla aspekter av affärsprocesser i Supply 
Chain innan det kan kallas för Supply Chain Management. Exempel på affärsprocesser 
är marknadsföring, forskning och utveckling, tillverkning, logistik och finansiering. 
Alla dessa nämnda processer har en anknytning till de interna funktionerna på ett 
företag, men även externa organisationer såsom leverantörer, underleverantörer och 
kunder måste involveras tidigt i processen. Det är först när man tar hänsyn till både 
interna och externa funktioner som man kan kalla det SCM. (Cooper, Lambert, Pagh, 
1997) 
 
Mattsson menar i sin bok att logistik kan betraktas som en delmängd av SCM, men en 
komplettering av de traditionella logistikdefinitionerna måste ske för att innefatta 
begreppet SCM. En betraktelse av hela försörjningskedjan, från ursprunglig 
råvaruframställare till slutgiltigt konsumerande kund, bör förekomma. 
Försörjningskedjan måste betraktas utifrån ett helhetsperspektiv och inte enbart utifrån 
ett enskilt företag. Det måste framhävas att samverkans- och integrationsaspekter 
mellan företagen sker. Flöden av tjänster måste också beaktas. (Mattsson, 2002) 
 

Leverantör Leverantör Produkt- 
tillverkare 

Regional 
distributör 

Lokal  
distributör 

Slutkund
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Att styra och kontrollera hela försörjningskedjan är en stor utmaning. Genom att titta på 
figuren nedan kan man få en uppfattning om vad det innebär. (Lambert, 2003) 

 

Figur 5:1:2:2 SCM Nätverksstruktur (Lambert: 2003, s. 4). 

”Med supply chain management menas planering, utveckling, samordning, 
organisation, styrning och kontroll av intra- och interorganisatoriska 
processer från ett helhetssynsätt och avseende flöden av material, tjänster, 
information och betalningar i försörjningskedjor från ursprunglig 
råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare. Det står för samverkan och 
integration mellan företag och dess fokus är den konsumerande 
slutkunden.” (Mattson: 2002, s. 78) 

 
Nedanstående citat är hämtat från The Global Supply Chain Forum. Detta forum består 
av en grupp icke konkurrerande företag och en grupp akademiska forskare som har 
träffats sedan 1993 för att förbättra teori och praktik inom SCM. Detta är deras 
definition av SCM: 
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”Supply Chain Management is the integration of key business processes 
from end user through original suppliers that provides products, services, 
and information that add value for customers and other stakeholders.” 
(Lambert: 2003, s.2) 

 
De tre författarna Bowersox, Cavinato och Mentzer anser att SCM också bör inkludera 
kooperativa insatser mellan medlemmar i kedjan. Detta berör områden såsom 
marknadsundersökningar, marknadsföring, försäljning och informations statistik, 
forskning och utveckling, produktdesign och total system/värde analys. 
Produktutveckling, verksamhetsstyrning, tillverkningshantering och kundservice ingår 
också i implementationen av SCM i ledande företag. (Cooper, Lambert, Pagh, 1997). 
 
För att kunna implementera SCM måste man sudda ut gränserna lite för varje 
organisation. Det bästa är att inte tänka på det egna resultatet utan på hela kedjans 
resultat. Man bör sätta upp mål för kedjan som helhet. Många författare skriver om hur 
viktigt det är med goda relationer mellan de olika organisationerna i kedjan. (Cooper, 
Lambert, Pagh, 1997). 
 
SCM’s tre grundpelare är affärsprocesser, styrningskomponenter och struktur. 
Affärsprocesser är de aktiviteter som producerar en specifik output till värde för kunden 
(Cooper, Lambert, Pagh, 1997). 
 

”Med en affärsprocess menas en ordnad sekvens av logiskt och villkorat 
sammanhängande aktiviteter eller grupper av aktiviteter som syftar till att 
transformera någon form av input till en output. Processen har kunder för 
vilka outputen är avsedd, den har en början i form av behovsidentifiering 
och ett slut när kundbehovet är tillfredsställt” (Mattsson: 2002, s. 25). 

 
Styrningskomponenterna är de komponenter med vilka affärsprocesserna är 
strukturerade. SCM-strukturen är konfigurationen av företagen inom 
försörjningskedjan. (Cooper, Lambert, Pagh, 1997) 
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Figur 5:1:2:3 Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities, (Cooper, 

Lambert, Pagh: 1998 s. 4) 

5.1.2.1 Försörjningskedjor i funktionella organisationer 

Mattsson (2002) menar att effektivisering av försörjningskedjor handlar i mångt och 
mycket om att skapa bättre förutsättningar för utbyte och flöde mellan företag. Samma 
sak bör ske mellan funktioner inom de individuella företagen. Alltså kan samma 
betraktelsesätt användas oavsett om det handlar om försörjningskedjor inom företag 
med interna aktörer eller försörjningskedjor som också omfattar externa aktörer.  
 
Det traditionella sättet att organisera verksamheter kan karaktäriseras som uppdelning 
av arbetsuppgifter och ansvar, enligt Mattsson (2002). Individer och avdelningar utför 
avgränsade och specialiserade uppgifter. Olika avdelningars samverkan sker oftast 
genom någon slags avdelningschef. Den grundläggande principen bakom denna 
organisationsform är antagandet att man blir effektivare genom specialisering. Detta kan 
verka väldigt riktigt men det är inte säkert att många effektiva avdelningar tillsammans 
utgör ett effektivt företag.  
 
Mattsson (2002) menar även att det som också karaktäriserar den funktionella 
organisationen är ett uppgiftsorienterat synsätt snarare än ett flödesorienterat synsätt. 
För en enskild individ i företaget blir chefen en viktigare aktör än kunden. Att dela upp 
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aktiviteter på olika individer och avdelningar leder till att flödena blir fragmenterade 
och uppsplittrade på flera ansvarsområden. Detta medför att många aktörer blir 
inblandade i varje aktivitetskedja, vilket leder till långa genomloppstider och en brist på 
flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter nya marknadsförutsättningar. I takt med de 
ökande kraven på korta leveranstider och behovet av att snabbt kunna svara upp mot 
förändringar på marknaden har nackdelarna med den traditionella funktionella 
organisationsformen blivit allt större. På grund av detta har ett behov av att 
flödesorientera organisationer och tillämpa en flödesorienterad ansvarsfördelning i 
verksamheten växt fram. Detta är alltså, enligt Mattsson (2002), ett sätt att effektivisera 
i försörjningskedjan antingen inom ett företag eller mellan olika företag.  
 

5.1.2.2 Kunder och leverantörer i försörjningskedjor 

För att kunna effektivisera processer och flöden i försörjningskedjor med flera företag 
bör en samverkan och ett samarbete förekomma mellan inblandade parter, till exempel 
mellan kunder och leverantörer. Det som karaktäriserar det så kallade traditionella 
kund- leverantörförhållandet är att kunder och leverantörer står i konkurrensförhållande 
till varandra. Det är även en fråga om ett vinna/förlora spel för båda. Man kan också 
säga att respektive part försöker reducera motpartens styrkeposition. Med ett sådant 
förhållningssätt präglas parternas beteende av att försöka undvika beroendeförhållande 
och att reducera makten hos sina motparter. Kunden vill snabbt och billigt kunna 
avveckla ett leverantörsförhållande och det levererande företaget försöker undvika att 
bli för beroende av någon kund. Långsiktiga risker med detta är bland annat att 
leverantörsmarknaden blir fragmenterad och utarmad vilket leder till att den mest består 
av små företag som inte har råd att utveckla sina produkter. (Mattsson, 2002) 
 
Under 1980-talet utvecklades ett nytt förhållningssätt mellan kunder och leverantörer. 
Enligt detta förhållningssätt bör kunder och leverantörer utveckla en nära och intim 
relation. Kontakterna dem emellan skall vara frekventa och omfattar även andra 
personer än de inblandade företagens köpare och säljare. Kund och leverantör skall ha 
ett partnerskapsförhållande. Det är en fråga om ett vinna-vinna förhållande för båda 
parter. Parterna skall tillsammans försöka öka försäljningskedjans samlade 
konkurrenskraft och med detta åstadkomma ökade vinstmarginaler för båda. (Mattsson, 
2002) 
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5.2 Klassificering 
För att förtydliga en, för läsaren, eventuellt obekant terminologi skall det först klargöras 
att klassifikation är en synonym till klassificering. Denna rapport kommer att använda 
sig av båda dessa begrepp. 
   
Klassifikation är resultatet av att objekt eller individer grupperas, indelas eller inordnas i 
olika klasser. Klassifikation spelar stor roll såväl i vardagslivet som i vetenskapliga 
sammanhang, både för att vi överhuvudtaget skall kunna överblicka en mängd händelser 
och för att vi skall förstå dem. Man brukar säga att klassifikation är uttömmande, det 
vill säga att varje objekt eller individ inom det område som klassificeras tillhör minst en 
klass. Klasserna är också ömsesidigt uteslutande, det vill säga att inget objekt tillhör 
mer än en klass. Dessa två krav tillsammans innebär alltså att varje objekt skall tillhöra 
exakt en klass. (Nationalencyklopedin, 2004) 
 

”Fruktbarheten hos en klassifikation beror på den indelningsgrund som 
kommer till användning för att dela in individerna i olika klasser. 
Kriterierna som bestämmer vilken klass ett objekt tillhör bör stå i någon 
intressant relation till varandra, så att man kan tala om en gemensam 
indelningsgrund. Objekt som tillhör en och samma klass bör vidare ha 
några intressanta gemensamma egenskaper utöver att uppfylla det 
kriterium som definierar klassen.” (Nationalencyklopedin, 2004) 

 
I biologin är klassifikation en inordning av organismvärlden i ett hierarkiskt system. De 
olika metoder och teorier som finns för sådan klassifikation, har numera alla gemensamt 
att de strävar efter att gruppera organismer efter deras naturliga släktskap. Före 
evolutionsteorins introduktion uppställde man ibland artificiella klassifikationer som 
byggde på ett fåtal lätt igenkännbara egenskaper. Detta resulterade i system där icke 
besläktade organismer fördes till samma grupper. Linnés sexualsystem för 
blomväxterna är exempel på ett sådant så kallat artificiellt system. 
(Nationalencyklopedin, 2004) 
 

5.2.1 Att klassificera är mänskligt 

Våra liv kretsar kring klassifikationssystem, standard format, föreskrifter och objekt. Vi 
lever efter vissa inrutade mönster och normer. Bara i moderna hem kan du hitta flertalet 
standarder och kategorier. Det kan till exempel vara färgen på väggarna, tyget på soffan 
eller att diskhon är ordentligt fastskruvad. Att klassificera är mänskligt. All 
klassifikation behöver inte ta formell form eller vara standardiserad i kommersiella och 
byråkratiska produkter. Inte bara företag och organisationer klassificerar utan även vi 
som människor spenderar mycket tid åt detta. Exempel på några vardagliga 
klassificeringar enligt Bowker och Leigh Star (1999) är : 
 

• att sortera smutsig disk från ren disk 
• att sortera ut vita lakan från färgade lakan vid tvätt 
• att sortera viktig e-post från elektronisk skräppost 
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“Klassifikation hör till det grundläggande i allt mänskligt tänkande. Vi 
ordnar vår värld genom att ge namn åt grupper av ting som har 
gemensamma egenskaper.” (Benito: 2001, s.103) 

 
På våra skrivbord sker mycket klassifikation. Vi sorterar papper i olika högar; papper 
som måste läsas imorgon, inte lika viktiga dokument, formulär som ska fyllas i och 
påminnelselappar för att nämna några exempel. Varje del av hemmet, skolan eller 
arbetsplatsen avslöjar någon typ av klassifikationssystem: medicin som kan vara skadlig 
för barn placeras i ett skåp högt upp, uppslagsböcker placeras nära den plats vi löser 
korsord på, dörrnycklar är färgkodade och sorteras beroende på hur ofta de används och 
så vidare. (Bowker & Leigh Star, 1999) 
 
Vad är det som sorterar dessa högar, placeringar och obetingade beteckningar? Vi har 
viss kunskap om dessa väsentliga platser, klassifikation som infinner sig spontant – 
absolut inte enbart i våra huvuden eller i algoritmer. Kunskapen om vilka saker som 
kommer att komma till användning för en speciell situation uttrycks i ett flöde av 
världsliga uppgifter och vanor och i de många olika sociala roller som vi kan ha; barn, 
chef, vän eller anställd. När vi behöver komma åt något, finns det där. Även i våra 
datorer finns mycket information som kan klassificeras. Ofta delar vi in dokument och 
e-post i olika mappar. De överblivna mapparna som ej blivit uppdelade i ”ordentliga” 
kategorier kan ofta ha namn som till exempel ”roligt”, ”att göra”, ”kom ihåg att läsa”, 
”blandat” eller ”allmänna webbsidor”. (Bowker & Leigh Star, 1999) 
 
Dessa standarder och klassifikationer, som är en del av våra liv, är normalt osynliga. De 
byråkratiska klassifikationerna är ofta framarbetade av personer för att en organisation 
ska kunna arbeta smidigare. De är då mer synliga. (Bowker &  Leigh Star, 1999) 
 
Detta är några definitioner av klassifikation: 
 

”A classification is a spatial, temporal or spatio-temporal segmentation of 
the world. A ”classification system” is a set of boxes (metaphorical or 
literal) into which things can be put to then do some kind of work – 
bureaucratic or knowledge production.”  
(Bowker & Leigh Star: 1999, s.10) 

 
”Man kan definiera klassifikation som indelande i klasser av ting och 
företeelser efter en princip eller indelningsgrund. Den vanligaste 
indelningsgrunden för all klassifikation är likhet. Likhet uppträder mellan 
ting med gemensamma egenskaper.” (Benito: 2001, s 103) 

 
”Classification is the act of grouping like things together. All the members 
of a group – or class – produced by classification share at least one 
characteristic which members of other classes do not possess. The ‘things’ 
which are classified may be concrete entities, the ideas of such entities, or 
abstractions.” (Buchanan: 1979, s 9) 

 
Bowker och Leigh Star (1999) diskuterar om att olika mänskliga arter och religioner på 
jorden också är exempel på klassifikation. De beskriver även infrastrukturer, olika 
standardiseringar och biologi bland mycket annat.  
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Benito (2001, s. 107) anser att ”syftet med klassifikation är att kunna finna information 
så snabbt och effektivt som möjligt”. 
 

5.2.2 Klassifikationsschema 

Syfte med klassifikation är, enligt Benito (2001) att kunna finna information så snabbt 
och effektivt som möjligt. Genom att klassificera och skapa en särskild läsordning kan 
detta möjliggöras och då lämpligast med hjälp av ett klassifikationsschema. För 
biblioteken är klassifikationsscheman en viktig utgångspunkt för att få en lättförståelig 
struktur och ordning bland litteraturen.  Oavsett i vilket land du besöker ett bibliotek 
skall klassificeringen vara likartad. Söker du efter en bok om hundar skall det inte spela 
någon roll om du är på ett bibliotek i England (hund = dog) eller Spanien (hund = 
perro), det vill säga i klassifikationssystemet finns ordet ”hund” på samma ställe. 
 
Här följer två exempel på klassifikationsscheman. Schemana är indelade i ”ämne” och 
”indelningsprincip”. Det första schemat handlar om sport och är indelat efter 4 
principer.  Ämnet sport skapar underklasser. Hur dessa klasser är ordnade/strukturerade 
beror på vilken slags överblick läsaren skall få. 
 

 
Figur 5:2:2:1 Klassificeringsschema - Sport (Benito, 2001 s 104). 

Istället för att samla all information om till exempel vintersport i en samling bryts 
vintersport ned i flera underklasser så som Skidåkning/Utförsåkning/Slalom.  
 
 

Ämnen Indelningsprinciper 

Utrustning 

Årstid 

Terräng 

Metod 

Sommarsport 

Kälke 

Vintersport 

Skridsko Skidåkning 

Utförsåkning Längdåkning 

Slalom Störtlopp 

Sport 
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Figur 5:2:2:2 Klassificeringsschema – Människa (Benito, 2001 s 104) 

Detta schema visar hur ämnet ”människa” är indelat. Indelningsprinciperna är ”Ålder” 
och ”Kön”. Schemat visar två hierarkiska nivåer, efter ålder och efter kön. (Benito, 
2001) 
 
Ordningen/strukturen har, som tidigare nämnts, som funktion att ge läsaren en överblick 
men det är författaren som vinklar vilken slags överblick läsaren skall få när han/hon 
studerar schemat. Författaren kunde lika gärna ha gjort indelningen efter kön först och 
sedan ålder. (Benito, 2001) 
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6 Resultat 
Illustrationen nedan syftar till att visa den försörjningskedja inom Volvo Cars där en 
störning som uppkommer kan vara leverantörsrelaterad.  

 
 
Förklaring till illustration: 
 
Det första som sker är att leverantören anländer till fabriken med beställt material (se de 
tre lastbilarna). Materialet tas emot i fabriken och fraktas ut till respektive station i 
produktionen. Därefter börjar arbetet med att montera bilar. Under denna process kan 
diverse störningar uppstå. Dessa störningar skall registreras och lagras för statistisk 
analys (se rubriken Indata under Resultat). 
 
Med uttrycket ”missing part” menas att en artikel saknas vid produktion eller i plocket. 
Med ”blocked car” menas att en bil stoppas från att börja tillverkas, och ”stop on line” 
innebär att det löpande bandet (linen) måste stoppas på grund av en störning. 
 
Nedan ämnar vi redogöra undersökningens empiriska resultat. Kapitlet är strukturerat 
enligt följande ordning: Verksamhetsbeskrivning, Utdata och Indata. Denna ordning föll 
sig naturligt när undersökningsmaterialet inhämtades. 
 

Feedback/åtgärd 

Leverantörer 
Fabrik

Störningar 
• Missing part 
• Blocked car 
• Stop on line 

Analys 
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6.1 Verksamhetsbeskrivning – hur det fungerar idag 
Volvo har, som tidigare nämnts, idag drygt 300 leverantörer. Det behövs 950 
artikelnummer för att bygga en komplett bil. Detta gäller plus/minus 30 artikelnummer 
beroende på variant av bil. Eftersom det skall ta 8 arbetsdagar för en bil att gå igenom 
hela fabriken, från start i karossen till Factory Complete*, är det viktigt att alla artiklar 
är på rätt plats vid rätt tid. Detta sker dock inte alltid. Ibland uppstår det störningar i 
processen. Det kan hända att det saknas artiklar i plocket eller monteringen (dessa 
uttryck beskrivs utförlig nedan). Att det saknas artiklar kan bero på olika saker. Det kan 
till exempel vara fabrikens interna logistik, till exempel att en truck är försenad med sitt 
gods från lagret till monteringen. Det kan också bero på att leverantören inte har anlänt 
till fabriken med godset. 
 
 

6.1.1 Processgraf - Produktion 

På nästkommande sida beskrivs produktionsflödet i fabriken. Vi har valt att ta med 
denna graf för att tydliggöra för läsaren hur de olika processerna i bilfabriken fungerar. 
Grafen visar de övergripande stegen från det att den lilla skruven anländer till fabriken 
till dess att den färdiga bilen är klar för leverans till kund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Factory Complete – när bilen är helt färdig och klar för utleverans. 
 

Aktiviteter 

 

Ankommande gods Lager & transport 

Montering 

Måleri 

Kaross Efterkontroll 

  

• Packa upp och kontrollera godset 
• Plocket fyller truck 
• Truck körs till linen 

Föra fram material till linen Montera/bygga bil Leverera bil till kund 

• Artiklar monteras 
• Registrera saknad artikel 
• Artiklar efterbeställs 
• Stopp på linen 

  

• Bil levereras till kund

Utleverans
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6.1.2 Störningar 

En störning kan uppkomma på flera platser och av olika anledningar. Vi kommer här att 
ta upp de störningar som kan kopplas till logistik. Dessa störningar kan uppkomma på 
två olika fysiska platser i fabriken. (Eriksson, 2004) 
 
Plocket – Här fylls lådor för hand med ett antal artiklar, en låda till varje bil. Artiklarna 
plockas från ett kranlager, alltså ett lager för mindre artiklar som byggs på höjden, likt 
en gigantisk bokhylla. De färdigplockade lådorna körs med en slags transportvagn ut till 
den del i fabriken där de specifika artiklarna skall monteras. (Ellison, 2004) 
 
Linen – Med ordet ”linen” menas den del i monteringsfabriken där artiklar monteras på 
bilen, som på ett löpande band. Ordet linen är en försvenskning av engelskans line som i 
detta fall betyder lina. Bilkarossen placeras på linen som rör sig i en viss hastighet, i 
slutmonteringen är den 70 cm/min, vilket blir ca 6 bilar per timma. Hastigheten är några 
cm snabbare i karossfabriken och målerifabriken. Utefter denna lina arbetar 
bilmontörerna med montering av olika artiklar. Linen är drygt 200 meter lång och har 
34 stationer. Varje station har ett arbetsinnehåll, balanseringstid, på ca 9,5 minuter 
vilket innebär att varje station jobbar 10 minuter med varje bil. (Ahlström, 2004)  
 
Störningar – När en plockare skall lägga ner en artikel i sin låda kan det hända att den 
saknas. Då är tillvägagångssättet som följer: 
 
1. Ring truckföraren. Kontrollerar med truckföraren om materialet är på väg från 

lagret. 
 
2. Om truckföraren inte vet något om materialbristen görs följande: 
 

2.1. Ring inventerare. Fabrikens inventerare arbetar med att inventera alla artiklar 
som levereras till Volvo Cars från deras leverantörer. När en artikel saknas och 
truckföraren inte vet något om var artikeln kan vara tar inventeraren över 
sökandet. De tar ut en lista där de ser om denna artikel finns någonstans i 
fabriken. Då materialet kan vara felplacerat gäller det för inventerarna att leta.  

 
Om sökningen leder till att materialet inte hittas måste följande göras: 
 

2.1.1. Inventeraren registrerar bristen i produktionssystemet. Artikelnummer 
och datum registreras. 

 
2.1.2. Ring leveransbevakarna. Dessa bevakare tar reda på hur stor tidspress det 

är på just detta material, alltså om det är brådskande för att materialet 
behövs till monteringen så att inte linen måste stoppas eller om det kan 
eftermonteras på bilen. Leveransbevakaren bedömer grad av missing 
part. (Andersson & Ellison, 2004) Med missing part menas i klartext: går 
det att eftermontera den bristande artikeln? Ja eller nej. Är svaret nej 
måste linen stoppas. Blir svaret ja så behöver inte linen stoppas. 
(Ahlström, 2004) 
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Om sökningen leder till att materialet hittas behöver naturligtvis ingen störning 
registreras. 
 
Om det i fabrikens monteringsdel saknas en artikel när den ska användas görs följande: 
 
1. Montören kontaktar Andon, en ersättare för montören som tar över så att montören 

inte behöver lämna sin plats. 
 

2. Andon ringer inventerare som får leta upp artikeln. 
 
Eller: 
 
1. Montör skriver en expressbeställning som skrivs ut i materialverkstaden.  
 
2. Bristjägare, en person vars uppgift är att bevaka expressbeställningar och hitta 

materialet, tar hand om utskriften, hämtar materialet och kör ut det till monteringen. 
Bristjägaren måste sedan återrapportera att expresslistan är åtgärdad, annars uppstår 
en brist i systemet.  

 
Detta är en beskrivning av hur verksamheten ser ut idag. Men denna del av 
verksamheten kan, i och med detta arbete, komma att förändras. Det som beskrivits 
ovan handlar om förfarandet när en störning uppstår. I och med att dessa störningar 
förekommer vill logistikavdelningen kunna se vad de beror på. De vill kunna koppla 
störningar till specifika leverantörer. Denna återkoppling skall ske med hjälp av 
presentation av statistik vid leverantörsgenomgångar. Det är denna statistik som 
benämns som utdata i denna uppsats. 
 
För att logistikavdelningen skall kunna ta del av och utvärdera utdatan, vilket är en 
målsättning, måste störningarna registreras. Det som skall registreras är vad som 
benämns som indata. För att erhålla korrekt utdata krävs korrekt indata och det vi skall 
fokusera på nu är alltså utdata och indata. 
 
Kommande avsnitt börjar med att ge läsaren en övergripande bild av det tänkta 
informationsflödet då en leverantörsrelaterad produktionsstörning uppstår. 
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6.1.3 Processgraf - Informationsflödet 

Nedan finns en graf illustrerad som beskriver den process som denna uppsats behandlar. 
Grafen visar det tänkta informationsflödet när en störning, som är leverantörsrelaterad, 
uppstår. Det börjar med att data inhämtas då en störning upptäcks. Denna störning skall 
sedan registreras. Detta kan göras på olika sätt, till exempel på en dator vid plocket. När 
störningen är registrerad ska den behandlas i en databas. All information i databasen 
analyseras och det blir då möjligt att ta ut rapporter innehållande statistik över 
störningar. Sista steget i grafen visar att med rapporternas hjälp kan åtgärder vidtas. Det 
kan vara positiv eller negativ återkoppling till leverantörer.
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 Processgraf - Informationsflöde 

Analys Rapport Åtgärd Datainsamling Registrering Behandling 
A 
B 

Var kan data inhämtas? 
• Observation 
• Datasystem 

Var kan registrering ske? 
• Kontor 
• Vid linen 
• Vid plocket Hur kan behandling ske? 

• Manuellt 
• Med hjälp av ett datasystem 

Hur nås den behandlade datan? 
• Sökning på leverantörsnummer 
• Sökning på viss tidsperiod 
• Sökning på artikelnummer 

Hur skall den analyserade datan redovisas? 
• Frekvenstabell 
• Stapeldiagram 

Vilka åtgärder skall tas om rapporten visar 
att så krävs? 
• Positiv/negativ återkoppling till leverantör 
•Supplier Assurance Escalating Model* 

* Detta är en ”trapp-modell” som Volvo Cars använder vid förhandling med leverantörer.  

= indata/resultat 

= process 

Störningar 

Figur 6:1:3:1 Processgraf - Informationsflöde 
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6.2 Utdata 
Vilken information behöver logistikavdelningen för att kunna göra uppföljningar? 
På vilket sätt skall denna information presenteras? 
 
Logistikavdelningen på Volvo Cars har uttryckt ett behov av tre typer av utdata: 
 
• Tillgänglig leverantörsstatistik, främst veckobasis 
• Material för presentation av statistik 
• Presentation i form av stapeldiagram 
 
Dessa tre typer skall användas för förbättringsarbete och förhandling med och mot 
leverantörerna. Materialet skall presenteras lokalt men även centralt för alla enheter. 
Presentationer skall ske för VCU’s ledningsgrupp (Volvo Cars Uddevalla), VCC (Volvo 
Cars Cooperation), MP&L (central logistikavdelning för hela Volvo Cars) och för 
genomgång med leverantörer. (Eriksson, respondent, 2004) 
 
Att kunna visa statistik över hur leverantörer skött sig är viktigt för VCU. Helena 
Eriksson säger att hon vill kunna visa leverantören korrekt statistik när de kommer på 
besök för uppföljningsmöte. Hon vill kunna peka på exakta veckor när de levererat på 
ett bra sätt och när de levererat på ett mindre bra sätt. I utdatan skall man kunna se totalt 
antal stoppminuter, vilket betyder de antal minuter leverantören har orsakat ett stopp på 
”linen”. Man skall även kunna se antal ”missing parts” i form av antal bilar som blivit 
drabbade av saknade artiklar.   
(Eriksson, respondent, 2004) 
 
Utdata i detaljerad form:  
 
• Gränssnitt 

- Presentation för Volvo Cars Uddevalla 
- Genomgång med leverantörer 
- Rapport till MP&L (central logistik i Göteborg, för jämförelse med 

övriga fabriker) 
 
• Statistik på veckobasis 

- Totalen (antal bilar och antal minuter i separata staplar) 
- Splittat/leverantör (möjlighet att välja en längre tidsperiod) 

 
• Stapeldiagram (två staplar /leverantör/vecka) 
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Nedan visas ett exempel på hur en rapport ur leverantörsstatistiken kan se ut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6:2:1 Registrerade störningar 

På uppföljningsmöten med leverantörer skall denna rapport kunna visas upp som 
underlag. Rapporten kommer att innehålla statistik över Volvo Cars samtliga 
leverantörer. Statistiken omfattar de störningar som leverantörerna orsakat. Störningarna 
visas i ”Antal bilar” och ”Antal stoppminuter”. Med ”Antal bilar” menas de totala 
antalet bilar som blivit påverkade av störningen. Med ”Antal stoppminuter” menas de 
totala antalet minuter som linen blivit stoppad. I figur 6:2:1 ser vi med andra ord att 
”Leverantör 1” har gett upphov till störningar som drabbat totalt 5 stycken bilar och 
orsakat totalt 2 minuters stopp på linen under vecka 10. (Eriksson & Ahlström, 2004) 
 
Då statistiken från tidigare veckor finns lagrad finns det också möjlighet att skapa en 
rapport som visar endast en leverantör. Denna rapport skall även kunna visa statistik för 
en längre tidsperiod än en vecka, till exempel månad, kvartal och år om så önskas. 
  

 
Figur 6:2:2 Registrerade störningar för 2004
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För Volvo Cars är ett tydligt underlag viktigt vid uppföljningsmöten med leverantör. I 
processgrafen, illustrerad under rubriken ”Processgraf – Informationsflödet”, utgör de 
båda diagrammen ovan den del av processen som berör ”Rapport” och ”Åtgärd”. För att 
kunna ge substantiell återkoppling till en leverantör måste rapporten kunna anpassas. 
Det är av stor vikt att kunna följa leverantörens historik, i fråga om registrerade 
störningar, där av möjligheten att kunna visa längre tidsperioder. Detta ger Volvo Cars 
en chans att följa upp sina leverantörer och ge positiv eller negativ återkoppling.  
Uppföljningen är även väsentlig då kontrakt skall uppdateras eller liknande. (Eriksson & 
Ahlström, 2004) 

6.3 Indata  
Vilken information, i form av indata, behövs för att kunna ge logistikavdelningen på 
Volvo Cars den utdata som är nödvändig för uppföljningarna? 
 
För att kunna leverera den utdata som logistikavdelningen har behov av behövs 
informativ indata. I dagens läge finns, som vi tidigare nämnt, ingen sådan. Med utdatan 
i åtanke behandlas här det som skall registreras i det nya systemet för 
leverantörsstatistik. Registreringen består av inmatning av data i olika 
fält/inmatningsrutor.  
 
Då logistikavdelningen vill kunna presentera utdata i form av leverantörsstatistik på 
olika basis till exempel per vecka, månad och kvartal måste det finnas information om 
tidsupplysning i systemet. Därför måste datum och tid registreras då en 
leverantörsrelaterad störning uppstår. De två viktigaste aspekterna som Helena Eriksson 
på logistikavdelningen vill kunna peka på när hon har uppföljning med leverantörer är 
antal bilar som blivit påverkade av en störning och antal minuter som de orsakat stopp 
på linen. För att få in denna information i systemet måste antal bilar som blivit 
påverkade och antal stoppminuter på linen registreras. 
 
Alla fält, utom fältet för artikelnummer, är obligatoriska att fylla i. Detta för att 
artikelnummer ibland kan komma att ersättas av ett leverantörsid då artikelnummer 
saknas och endast leverantörsid finns att tillgå. 
 
Det skall även finnas ett kommentarsfält där den som registrerar störningen med fria ord 
kan beskriva vilken typ av störning som uppstått. Det kan till exempel röra sig om 
”trasig skruv”, ”fel färg på stötfångare”, ”ratt saknas” eller ”bult borta”. Detta för att 
förtydliga för logistikavdelningen vilken sorts störning det handlar om.  
 
Kommentarsfältet är det enda fält där det är tillåtet att med egna ord och ur eget 
perspektiv beskriva störningen. Övrig indata  måste anpassas efter respektive datatyp, 
vilket innebär att i datumfältet kan endast ett datum registreras. I fältet ”antal 
stoppminuter” måste en tid registreras, till exempel 1 minut 45 sekunder, och i fältet 
”antal bilar som blivit påverkade” kan endast ett numeriskt värde (siffror) registreras. 
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Detta är alltså vad som skall registreras då en leverantörsrelaterad produktionsstörning 
uppstår: 
 
• Datum  
• Tidpunkt 
• Antal stoppminuter 
• Artikelnummer (ej obligatorisk) 
• Antal bilar som blivit påverkade 
• Kommentarsfält 
 
 

6.3.1 Objektmodell 

Objektmodellen är framtagen i Rational Rose. Varje moln beskriver en klass och dess 
attribut. Varje streck visar relationer mellan klasserna. Den skall fungera som underlag 
för programmeringsarbetet av kommande system för analys av störningar. Den 
beskriver de objekt som arbetats fram utefter den utdata som efterfrågats. Modellen är 
en design av hur databasen, där indatan lagras, är strukturerad. På nästkommande sida, 
visas en första revision av objektmodellen, figur 6:3:1. Tillsammans med Volvo Cars 
pågår vidare bearbetning av modellen. 
 
I klassen ”Störning” registeras samtliga störningar som uppstår med koppling till de 
övriga klasserna i objektmodellen. Datan som skall registreras är den som tidigare 
beskrivits, det vill säga Datum, Tidpunkt, Antal stoppminuter, Artikelnummer, Antal 
bilar som blivit påverkade och Kommentarsfält. 
 
Klassen ”Leverantör” innehåller alla Volvo Cars leverantörer. Denna klass existerar 
redan i Volvo Cars befintliga system. I dags läget innehåller klassen endast externa 
leverantörer men i framtiden kan den komma att innehålla även interna leverantörer så 
som olika avdelningar i fabriken. Klassen ”Artikel” innehåller alla Volvo Cars artiklar 
lagrade med bland annat artikelnummer. Även denna klass existerar redan. Innehållet i 
”Orsaksklass” är tre kategorier av störningar, ”blocked car”, ”missing part”, ”stop on 
line” och dessa tre kategorier är fasta. I klassen ”Orsak” lagras alla olika orsaker till 
störningar, till exempel ”vindruta saknas”. Varje störning i klassen ”Orsak” måste 
kopplas till en av kategorierna i klassen ”Orsaksklass”. 
 
Klasserna ”Brist i plockläget/montage” och ”Beordringsbar” innehåller endast en 
booleansk variabel. Det vill säga, störningen har antingen orsakat en brist i plockläge 
eller en brist i montage och bilen som blivit påverkad av störningen är antingen 
beordringsbar eller inte. Med beordringsbar menas om bilen får börja monteras. 
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Figur 6:3:1 Objektmodell 
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7 Diskussion och analys 
I denna del av uppsatsen avses att diskutera och analysera det empiriska materialet, i 
förhållande till de teoretiska aspekter som tagits upp. Avsnittet kommer struktureras 
som följer:  
 
1. Verksamhetsflödet 
2. Utdata 
3. Indata 
 
Varje del kommer att ge en återblick och en sammanfattning på det empiriska utfall som 
framkommit i resultatavsnittet i denna rapport. Efterhand kommer motivering om hur 
och på vilket sätt de framlyfta teoretiska aspekter stödjer det empiriska utfallet. Även de 
frågor som ställts under kapitlet ”Frågeställning” kommer att besvaras under respektive 
del. 
 

7.1 Volvo Cars verksamhet med Supply Chain Management 
Var samlas informationen in? 
 
Indatan registreras i olika system och själva registreringen är något som sker på flera 
håll i fabriken. De personer som registrerar datan varierar och datan är inte alltid 
konsekvent. Detta kan bero på flera faktorer. En av faktorerna, troligtvis en av de större, 
kan vara avsaknad av kunskap om fabrikens hela flöde. Att vara medveten om en 
försörjningskedjas flöde är, enligt Mattsson (2002), av största vikt. Om den som 
registrerar en brist i plocket inte är medveten om varför han/hon gör det och vad datan 
skall användas till kan det vara svårt att motivera till själva registreringen. Mattsson  
(2002) menar också, som det står att läsa i avsnittet ”Försörjningskedjor i funktionella 
organisationer”, att det inte spelar någon roll om en eller flera avdelningar är väldigt 
effektiva om inte samverkan mellan dessa sker. 
 
I Volvo Cars fall skulle detta till exempel kunna relateras till plocket och linen. Plocket 
och linen kan båda vara effektiva, fast på olika sätt. Detta behöver dock inte betyda att 
hela Volvo Cars Uddevalla är effektivt. För att öka medvetenheten är det bästa att inte 
bara tänka på det egna resultatet utan på hela försörjningskedjans resultat. Man bör sätta 
upp mål för kedjan som helhet. 
 
Att kunna presentera statistikmaterial på leverantörsgenomgångar är ett sätt att se till 
andra delar i kedjan än bara sin egen del. Volvo Cars kommer med statistikverktyget 
denna uppsats är underlag för, kunna ha en effektivare kommunikation med sina 
leverantörer. De kommer lättare kunna knyta tillbaka och återkoppla vid 
leverantörsgenomgångar. Vid genomgångarna kommer specifik fakta att kunna 
presenteras.  
 
Studien hos Volvo Cars visade på att den information de inte hade om 
leverantörsrelaterade störningar verkligen behövdes. Det är viktigt för Volvo Cars att 
kunna peka på exakt vilken leverantör som orsakade vilken störning, och att kunna 
presentera detta på ett snyggt, prydligt, korrekt och pedagogiskt sätt. Detta kommer att 
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hjälpa Volvo Cars att kunna ge korrekt återkoppling till sina leverantörer och 
förhoppningsvis leda till att det i framtiden inte kommer att vara några störningar alls.  
 
Att ge en korrekt återkoppling till leverantörerna är viktigt för både kund och leverantör. 
Som Mattsson (2002) menar handlar det om ett vinna-vinna förhållande för båda parter. 
Kan Volvo Cars nå denna typ av partnerskapsförhållande med sina leverantörer, kan 
deras konkurrenskraft öka vilket i sin tur kan leda till ökade vinstmarginaler för alla 
inblandade parter. 
 
Med hjälp av att se till hela försörjningskedjan och förstå vinna-vinna principen kanske 
Volvo Cars i framtiden markant kan minska sina leverantörsrelaterade 
produktionsstörningar.  
 

7.1.1 Plocket och linen med Supply Chain Management 

Var i Volvo Cars försörjningskedja samlas informationen om störningar in? Den samlas 
in i Volvo Cars fabrik vilken är, som tidigare beskrivits, en del av hela 
försörjningskedjan. Störningen kan aldrig upptäckas utanför fabriken, inte innan gods 
anlänt och inte efter att en bil är färdig och utlevererad. Inne i fabriken finns det två 
ställen som leverantörsrelaterade störningar kan upptäckas. Den första fysiska platsen är 
plocket. Plocket är lokaliserat i materialfabriken, alltså lagret. Här plockas artiklar ihop i 
lådor eller direkt på truckar för att köras till monteringen. Det är när sådant här plock 
utförs som det kan visa sig att till exempel artiklar saknas. Det kan vara en eller flera 
artiklar det rör sig om.   
 
Vid linen sker monteringen av Volvo Cars bilar. När montören ska plocka upp en artikel 
för montering kan det hända att denna saknas. De får då först reda ut att det inte har 
uppstått ett internt logistikproblem, det vill säga att artiklarna finns på lagret men inte 
blivit utkörda till monteringen i tid. Om detta inte är fallet, det vill säga att artiklarna 
inte finns, är det oftast så att de inte blivit levererade till fabriken i utsatt tid. Detta är då 
en störning som uppkommit på grund av en specifik leverantör. 
 
Det är på dessa två fysiska platser i fabriken, plocket och linen, som just 
leverantörsrelaterade produktionsstörningar kan fångas upp. 
 
Information om störningen samlas in genom att den person som uppmärksammat en 
störning antingen själv registrerar störningen eller ringer en person som är behörig att 
registrera i systemet. En fråga som inte tidigare belysts i denna uppsats är hur Volvo 
Cars kan säkerställa att alla störningen verkligen registreras. För att anknyta till teorin 
Supply Chain Management är det nödvändigt att alla i fabriken är medvetna om vad de 
registrerade störningarna skall användas till och hur viktiga de är för korrekt statistik. 
Detta för att logistikavdelningen ska få en tillförlitlig statistik som kan användas vid 
återkopplingsmöten med leverantörerna. 
Som står att läsa i teorikapitlet har Supply Chain Management tre grundpelare. För att 
relatera till empirin kommer nedan en exemplifiering av grundpelarna: 
 
• Affärsprocesser 
• Styrningskomponenter 
• Struktur 
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”Med en affärsprocess menas en ordnad sekvens…” – en affärsprocess i detta 
sammanhang skulle kunna vara som följer: 
 
- Ett gods ankommer till godsmottagningen på Volvo Cars. 
- Godset ankomstregistreras och fraktas sedan vidare in i fabriken. 
- Väl inne i fabriken monteras de artiklar som godset innehöll. 
- En slutprodukt växer fram och till slut kan en färdig bil levereras. 
 
”Styrningskomponenterna är de komponenter med vilka affärsprocesserna är 
strukturerade. ” – en styrningskomponent i detta sammanhang kan vara de aktiviteter 
(se processgraf) som styr flödet i fabriken. Det är dessa styrningskomponenter och de 
ovan nämnda affärsprocesser som utgör strukturen i hela flödet.  
 
Kan dessa tre grundpelare beaktas ur ett helhetsperspektiv finns goda möjligheter till 
ökad förståelse och medvetenhet inom företaget. 
 

7.2 Utdata 
Vilken information, i form av utdata, behöver logistikavdelningen på Volvo Cars för att 
kunna göra uppföljningar? 
På vilket sätt skall utdatan presenteras? 
 

7.2.1 Utdata med Supply Chain Management 

I undersökningen har framkommit att den utdata Volvo Cars behöver, är presentation av 
statistik. Denna statistik skall kunna visas när Volvo Cars har leverantörsgenomgångar. 
Statistiken skall visa leverantörsrelaterade produktionsstörningar. Denna statistik skall 
presenteras med diagram som innehåller staplar. Varje stapel skall beskriva antal bilar 
som blivit påverkade av en störning och hur många stoppminuter som störningen 
orsakade, alltså hur många minuter som linen fick stå still. Detta svarar på 
frågeställningen om vilken information logistikavdelningen behöver för att kunna göra 
uppföljningar och på vilket sätt utdatan skall presenteras. Det är viktigt att utdatan blir 
korrekt och tydlig, alltså att diagrammen blir lätta att förstå då berörda parter snabbt ska 
kunna ta till sig informationen.  
 
Då Supply Chain Management, enligt Mattsson (2002), handlar om kommunikation och 
medvetenhet mellan alla delar i en försörjningskejda är det viktigt att 
presentationsmaterialet blir så tydligt som möjligt för att uppnå en god dialog mellan 
Volvo Cars och deras leverantörer. Volvo Cars och leverantörerna måste på ett enkelt 
sätt kunna ta del av just deras del i försörjningskejdan. 
 

7.2.2 Utdata med klassificering 

Utan klassificering kan arbetet med att sortera indatan bli krånglig och tidskrävande. 
Detta kan i slutändan leda till en opålitlig och svårtolkad presentation av utdatan. En 
förutsättning för att utdatan skall bli informativ, tydlig och pålitlig är klassificering av 
indata. Benito (2001) menar att man med hjälp av klassifikation finner informationen, i 
detta fallet utdata, snabbt och effektivt. 
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7.3 Indata 
Vilken information, i form av indata, behövs för att kunna ge logistikavdelningen på 
Volvo Cars den utdata som är nödvändig för uppföljningarna? 
 
För att kunna leverera den utdata logistikavdelningen har behov av behövs informativ 
indata. I dagens läge finns, som tidigare nämnts, ingen sådan. Därför är det av stor 
betydelse för resultatet, det vill säga utdatan, att kvaliteten på indatan är korrekt. Det är 
dock mycket data som skall hanteras. 
 

7.3.1 Indata med klassificering 

Att samla in, sortera och strukturera en stor mängd data är, som tidigare nämnts, inte 
helt okomplicerat. När insamlingen dessutom sker av olika personer kan många 
varierande termer på en sorts information förekomma (Bowker & Leigh Star, 1999).  
Om det, som i detta fall, gäller insamling av data rörande brister i produktionen kan det 
handla om olika definitioner av till exempel ”saknad artikel”.  
 
Under undersökningens gång framkom det att det vid registrering av ovan nämnda typ 
av brist förekommer flera begrepp som kan användas för att beskriva bristen. 
Exempelvis: artikel borta, saknad artikel, ingen artikel, försvunnen artikel, tom låda, 
lådan tom, inget att montera och så vidare. När registreringen sker med personernas 
egen terminologi, vilket blir fallet då kommentarsfältet är styrt av fasta alternativ, kan 
detta komma att skapa en del extraarbete. Om sedan ett datasystem ska sortera och 
strukturera indatan kan systemet ha svårt att hitta samband mellan ”saknad artikel” och 
”inget att montera”. Det är ett nästintill omöjligt arbete att hitta alla definitioner som 
förekommer på en brist och få ett datasystem att ”förstå” dessa. Datan måste troligtvis 
gås igenom manuellt för att kunna konstatera att ”saknad artikel”, i detta sammanhang, 
innebär samma sak som ”inget att montera”. Detta kan vara mycket tidskrävande. 
 
För att komma runt ovanstående problem är det bra att redan innan datan registreras 
kunna styra vilken typ av termer som kan/får förekomma. Vid den fysiska registreringen 
bör det alltså finnas ett antal redan förbestämda fält att välja mellan för att underlätta 
senare hantering av datan. Detta leder oss in på den teori vi behandlat i tidigare avsnitt, 
närmare bestämt klassificering/kodifiering.  
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7.3.1.1 Klassifikationsschema 

Som Benito (2001) skriver är syftet med klassifikation att kunna finna information så 
snabbt och effektivt som möjligt. Det är bland annat därför det är viktigt för Volvo Cars 
att klassificera sin indata. Varje registrerad störning bör således sorteras in i en av de tre 
olika huvudgrupperna; missing part, blocked car, line stop. Man kan likna detta vid 
Bowker och Leigh Stars (1999) exempel om att sortera papper i olika högar. Även 
Buchanan (1979) tar upp, i citatet på sidan 20, att lika saker sorteras tillsammans. 
 
I teoriavsnittet om klassificering finns två klassifikationsscheman (Benito, 2001) 
uppritade (se under rubriken Teori/Klassificering). För att koppla samman teorin och 
empirin gjorde vi ett liknande schema fast nu med ämnet leverantörsrelaterade 
produktionsstörningar istället för sport. Schemats struktur utgår ifrån att en störning 
inträffat. Störningen kan antingen vara ”leverantörsrelaterad” eller ”övrigt”. 
Anledningen till att vi inte utvecklar klassen ”övrigt” är att den, i detta sammanhang, 
inte är relevant. 
 
Den första indelningsprincipen kallar vi ”Felkälla”, det vill säga vad eller vem som är 
orsaken till att störningen uppstått. Nästa nivå i schemat är ”Placering”. Med placering 
menas vilken fysisk plats störningen uppstått på. Efter denna nivå följer ”Orsaksklass”. 
Här syftas på vilken typ av störning som uppkommit. ” Orsaksklass ” kan, som tidigare 
nämnts, grupperas i tre kategorier. Dessa tre kategorier innefattar störningar som kan 
förekomma både i ”plocket” och på ”linen”. Ett objekt, till exempel missing part, i ett 
klassifikationsschema, kan dock endast tillhöra en klass (se vidare under rubriken 
Klassificering) . Därför bör förtydligas att trots att typen av störning kan tyckas vara den 
samma när det gäller nivån ”Placering” är den inte det. En missing part på linen är alltså 
inte identisk med en missing part i plocket. Samma princip gäller även på nästa nivå.  
(se grafen nedan) 
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7.3.1.2 Statistikgrundande indata 

Efter ett antal möten och intervjuer var det till slut följande data som ansågs 
betydelsefullt att registrera vid en störning, det vill säga det som skall lagras i 
objektmodellens klass ”Störning”, figur 6:3:1. Detta för oss till svaret på en av våra 
frågeställningar: Vilken information, i form av indata, behövs för att kunna ge 
logistikavdelningen på Volvo Cars den utdata som är nödvändig för uppföljningarna? 
 
• Datum  
• Tidpunkt 
• Antal stoppminuter 
• Artikelnummer (ej obligatorisk) 
• Antal bilar som blivit påverkade 
• Kommentarsfält 
 
Enligt Volvo Cars ska kommentarsfältet fyllas i med egna ord. Detta kan dock medföra 
stora svårigheter vid senare gruppering av störningarna. Det scenario som skulle kunna 
inträffa är att för varje person som registrerar en ny störning kan en ny formulering av 
denna störning förekomma. Det är för att undvika detta som klassificering av störningar 
bör tillämpas. I nationalencyklopedin står det att läsa att fruktbarheten hos en 
klassifikation beror på den indelningsgrund som kommer till användning för att dela in 
individerna i olika klasser. Indelningsgrunden i detta fall är de tre tidigare nämnda 
huvudgrupperna missing part, blocked car, line stop. Vid återkoppling till leverantör är 
det mycket viktigt att de registrerade störningarna verkligen är indelade i dessa tre 
klasser då presentationsmaterialet helt och hållet baseras på denna indata. 
 
Gällande fältet för artikelnummer vill Volvo Cars ha detta fält som ej obligatoriskt vid 
registrering. Detta för att då artikelnummer ej finns att tillgå eller då en störning berör 
fler än en artikel, skall man istället kunna registrera ett leverantörsid.  Då artikelnummer 
ej är obligatoriskt finns det en risk att indatan inte blir konsekvent.  
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8 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att förbättra Volvo Cars återkoppling till sina leverantörer. 
Det system som skall möjliggöra detta är ännu inte klart men vi anser oss ha lagt en god 
grund för Volvo Cars vidare arbete med detta system. Vi kan i dagsläget inte säga om 
Volvo Cars återkoppling till leverantörerna verkligen kommer att förbättras men vi har 
höga förhoppningar om att så kommer ske. 
 
Vi har tagit fram det underlag Volvo Cars uttryckt ett behov av, det vill säga en 
objektmodell och en processgraf. Med detta material tillhanda kan Volvo Cars lägga 
upp en plan för fortsatt arbete gällande återkoppling av leverantörsrelaterade 
produktionsstörningar. 
 
Registrering av störningar kommer att ske i plocket och på linen. Det Volvo Cars vill ha 
registrerat vid en störning är: datum, tidpunkt, antal stoppminuter, artikelnummer (ej 
obligatorisk), antal bilar som blivit påverkade och en kommentar angående störningen. 
Vi vill dock poängtera att med ett helt fritt kommentarsfält blir datan svår att analysera 
och strukturera. Vi vill också understryka att då fältet för artikelnummer inte är 
obligatoriskt finns risk för inkonsekvent data. Detta är något Volvo Cars bör utvärdera 
ytterligare. 
 

8.1 Klassificering 
Efter studier av klassificeringsteori har vi fått viktig kunskap om hur man klassificerar 
information/indatan vilket, enligt oss, är mycket relevant för att uppnå enklare och mer 
strukturerad utdata/presentation. Klassificering är nödvändig då Volvo Cars 
presentation för leverantörerna skall bli så lätt att ta till sig som möjligt. Utan 
klassifikation hade kanske ett antal störningar av samma typ i statistiken sett ut som 
hundra olika störningar. Med hjälp av klassificering kan istället alla störningar delas in i 
de tre huvudgrupperna och statistiken blir därmed mer korrekt. Vi vill därför 
rekommendera Volvo Cars att klassificera indatan enligt det framtagna 
klassifikationsschemat.  
 

8.2 Medvetenhet 
Med hjälp av Supply Chain Management har vi samlat på oss kunskap om hur viktigt 
det är att öka medvetenheten om hela försörjningskedjan. Alla som arbetar någonstans i 
kedjan bör vara medvetna om samtliga steg i denna kedja. Det är viktigt att alla 
avdelningar utför sina uppgifter enligt bästa förmåga och med en insikt, kunskap och 
medvetenhet om alla delar i försörjningskedjan. De måste följaktligen se till hela 
kedjans resultat. Genom information och utbildning om hur viktig registrering i det nya 
systemet är, kan denna medvetenhet uppnås. 
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8.3 Återkopplingsmetod 
För att Volvo Cars ska kunna ge återkoppling till sina leverantörer behövs ett 
lättförståeligt sätt att presentera statistiken över de leverantörsrelaterade 
produktionsstörningarna. Till detta behövas diagram. Volvo Cars måste kunna visa alla 
störningar som skett och kunna koppla dem till en specifik leverantör. Genom tydliga 
diagram skall staplar visa antal bilar som blivit påverkade av en störning samt antal 
stoppminuter på linen. Detta anser vi vara ett bra sätt att presentera denna statistik på. 
 

8.4 Processtruktur  
Med hjälp av processgrafen, figur 6:1:3:1, har flödet i fabriken tydliggjorts. Denna graf 
kan Volvo Cars använda för att se vilken struktur som ligger till grund för 
klassifikationsschemat och objektmodellen. Grafen är lätt att revidera då en eventuellt 
processförändring i fabriken skulle ske. Den underlättar även förståelsen för vår rapport 
och kan vara till hjälp för framtida arbete inom samma område. 
 
 
Vi vill avsluta denna rapport med ett önskemål om att få ta del av en framtida 
utvärdering. Det skulle vara mycket roligt att uppleva systemet när det gått i bruk och få 
se om det verkligen uppfyllde syftet med vårt arbete. 
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Bilaga A:1 

A Kravspecifikation från Volvo Cars Uddevalla 
 
 
Uppdraget: 
 
Att ta fram ett verktyg för sammanställning av störningar i 
produktionen som orsakats av leverantörer. 
 
Idag saknas ett verktyg för att sammanställa och presentera de störningar leverantörerna 
orsakar vid brist av leverans. 
Detta verktyg kommer att vara ett komplement till den redovisningen som vi har idag 
för att mäta leverantörens precision av leveranser. 
 
Resultatet kommer dels att användas som underlag vid leverantörsgenomgångar, och 
som input till de gemensamma systemen vi har för att följa upp leverantörerna centralt 
VCC och senare även inom FMC. 
 
Störningarna som skall mätas, typas i olika kategorier beroende på hur mycket det 
påverkar vår produktion.  
Varianter är line stop, missing part och blocked cars. 
 
Resultatet skall kunna presenteras på totalt för fabriken och på leverantörsnivå. 
Störningarna kan ge olika typer av påverkan på produktionen, och detta bör kunna visas 
tydligt i redovisningen. 
 
Helena Eriksson, februari 2004 
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Bilaga B:1 

B Intervjumall 
 

Intervju/diskussionsfrågor: 
 
 
Vilka avdelningar/personer ska använda systemet? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hur många personer ska använda systemet? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Var ska registreringen ske (fysiskt)? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hur ska registreringen ske (inmatning manuellt, streckkodsläsare)? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vilka avdelningar/personer ska ha behörighet att registrera? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vad ska statistiken användas till? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hur ofta ska statistiken i systemet användas? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vilka avdelningar/personer ska ha behörighet att utläsa statistiken? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hur ska statistiken presenteras (tabeller, grafer, färger)? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hur ska utbildning av systemet gå till? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vad räknas som en ”missing part” (endast material, verktyg)? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gradering av saknade delar (akuta, mindre viktiga)? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vilka artiklar ska saknas för att linan ska stoppas? Ska systemet registrera att linan 
stoppats? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


