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Sammanfattning
I denna kandidatuppsats undersöks hur ett förändrat produktionsupplägg påverkar ett svenskt
producerande företags konkurrenskraft när konkurrensen från globala lågprisalternativ med
kort leveranstid ökar. Genom att byta produktionsupplägg från produktion mot lager till
montering mot order och genom att standardisera artiklar och till viss del modulindela
produkter kan kundorderpunkten flyttas bak i produktionsprocessen. Komponenterna
monteras då ihop till slutprodukt först när kundordern anlänt, vilket bidrar till att antalet
lagerförda variantartiklar minskar vilket är något som bidrar till en lägre kapitalbindning.
Kostnadsbesparingen detta medför kan användas till att utveckla ordervinnande egenskaper.
Exempel på sådana egenskaper är att förbättra kvaliteten på produkterna, öka mervärdet,
förlänga garantin samt stärka varumärket som ett mer miljövänligt alternativ.
Nyckelord: Modularisering, modulindelning, standardiserade produkter, konkurrenskraft,
ordervinnare, Make To Stock, Assembly To Order, MTS, ATO, kapitalbindning,
produktionsupplägg, ABC-analys, ABC-analysis, artikelklassificering.

Abstract
This Bachelor thesis examines how a changed production structure affects one Swedish
manufacturing   corporation’s   competitiveness,   when   competition   from   global   low   price  
options with short delivery times is increasing.  By  switching  production  structure  from  “make  
to   stock”   to   “assembly   to   order”   and   by   standardizing   articles, to some extent, modularize
products, the customer order decoupling point moves back in the production process. The
components are assembled into finished products when the orders arrive, thus helping to
reduce the number of stocked variant articles, and generally to decrease the value of fixed
capital.
The cost savings this entails can be used to develop order-winning properties, to improve
product quality, increase the added value and extend the warranty or work to become an
environmentally friendly alternative, which strengthens the brand.
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Förord
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng är ett obligatoriskt moment i
högskoleingenjörsexamen inom Industriell ekonomi med inriktning på arbetsorganisation och
ledarskap på 180 högskolepoäng samt Kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Arbetet utförs
på institutionen Ingenjörsexamen vid Högskolan i Borås där fallstudien baseras på Företag A.
Vi vill tacka Företaget A som med stort engagemang involverat sig i arbetet. Ett speciellt stort
tack vill vi rikta till Informant 1, vår handledare på Företag A, som gjort detta arbete möjligt.
Vi vill även passa på att tacka Informant 3 och Informant 2 som gett oss ett varmt
välkomnande och haft en betydande roll i arbetets utveckling.
Vi vill dessutom ta tillfället i akt att tacka Ola Isaksson som tagit sig tid för intervju, Agnes
Andersson Wikström som ansvarat för de seminarier som ingått i kursen och sist men inte
minst Mats Nilhag, vår handledare på högskolan, som lagt ner mycket tid på att stötta oss i
vårt arbete.
All information som för uppdragsgivaren ansetts vara konfidentiell har i denna uppsats bytts
ut. Med detta avses fallföretagets -namn, -ort, -informanter och -maskiner. All konfidentiell
data i denna uppsats har därför presenterats i procent.
Österköping, Borås och Göteborg, maj 2015.
Ellinor Ahlfvengren och Minna Sandberg.
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1. Introduktion
Den industriella utvecklingen har accelererat under de senaste årtiondena och globalisering,
teknikutveckling, kortare produktlivslängd och mer effektiva logistiksystem har skapat en allt
större internationell konkurrens. Detta har bidragit till förhöjda krav på producerande företag
(Baines, 2009). Den internationella konkurrensen har bidragit till krav såsom nollkvalitetsfel,
förmåga att lyckas tillhandahålla unika kundlösningar, korta leveranstider och omfattande
prispress (Tangen et al., 2008).
I utvecklingsländer som Kina och Indien där arbetskraften är betydligt billigare än i
västvärlden kan produkter tillverkas till ett lägre pris. Internet och öppna handelsförhållanden
har bidragit till ett mer globaliserat nätverk vilket gör det enklare för kunder att handla från
företag runt om i världen idag än för några decennier sedan (Baines, 2009). Många etablerade
företag som under en lång period tillverkat produkter på hemmaplan reagerar på
omvärldstrycket och specialiserar sig. Detta genomförs genom att företag, på grund av det
låga priset, väljer att köpa in komponenter och produkter från dessa utvecklingsländer.
Företag kan genom sådan outsourcing istället fokusera på sina kärnfrågor (Tangen et al.,
2008). Kunder är i många fall inte villiga att vänta länge på att en vara skall beställas, fraktas,
sammansättas och sedan levereras. Sker inte leverans av den efterfrågade varan inom en
rimlig tid vänder sig kunden till en konkurrent (Harrison et al., 2014). Kort leveranstid har
blivit en ordervinnare eller i vissa fall t.o.m. en orderkvalificerare, dvs. en självklarhet
(Jonsson och Mattsson, 2012).
Att utvecklingen går mot en förkortad produktlivslängd och långa transporter påverkar miljön
negativt (Brandt och Gröndahl, 2008). Hög kvalitet är en viktig aspekt för en hållbar
utveckling och kan även det ses som en ordervinnare.
För att lyckas kombinera dessa aspekter har nya produktionsstrategier växt fram där
modularisering och standardisering blivit två av de mest framgångsrika (Harrison et al.,
2014).
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1.1 Syfte och övergripande uppsatsfråga
Syfte med denna uppsats är att föreslå ett alternativt produktionsupplägg där vissa
standardiserade grundkomponenter skall kunna kombineras med olika variantmoduler och
därmed skapa ett lika brett variantutbud som i nuläget utifrån färre delkomponenter. Därmed
kundanpassas produkterna utan att kapitalbindningen ökar i form av lager.
Ämnen som tas upp i uppsatsen är:



Kommer kapitalkostnaden i lager kunna bli lägre med ett förändrat
produktionsupplägg?
Vilka effekter har en förändrad produktionsstrategi från MTS (make to order) till ATO
(assembly to order) och dess förflyttning av kundorderpunkten på ett producerande
företag?

Uppsatsens övergripande fråga är därför:
Hur kan ett förändrat produktionsupplägg påverka ett svenskt producerande företags
konkurrenskraft när globala lågprisalternativ med kort leveranstid vinner marknadsandelar?
Undersökningen kommer bestå av en nulägesanalys av Företag A. I uppsatsen studeras
produktionsupplägg och -strategi för två av Företag As maskiner i den nuvarande linjen kallad
”Cerulean”, vilket framgår av nulägesanalysen.
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1.2 Kravspecifikation
Då maskinerna behöver anpassas till olika länders specifika krav på transformatorer kan
denna variantmodul inte uteslutas utan är således ett tekniskt krav på anpassning till olika
marknader. Därför kan inte denna modul tas bort.

1.3 Avgränsningar
Uppsatsen avgränsas på följande sätt:










Uppsatsen behandlar inte något längre tidsperspektiv än efter införandet av det nya
produktionsupplägget.
Uppsatsen begränsas till Maskin 2 och Maskin 1 som är två av sju maskiner som ingår
i  linjen  “Cerulean”  och  dessa produkters ingående delar.
Uppsatsen kommer inte att behandla metodstudier, produktdesign vid modularisering
eller någon ändring av produktionslayouten.
Ingen undersökning av leverantörsrelationer eller kundupplevelse kommer att
genomföras.
Uppsatsen behandlar endast standardiserade produkter och inte standardiserat
arbetssätt eller standarder.
Ledtiderna som behandlas i uppsatsen avgränsas till ledtider från leverantör till att
produkten skall lämna Företag As fabrik, samt ledtiden inom Företag A.
Arbetets del om kapitalbindning kommer endast att fokusera på kapitalbindning
bestående av produkter i arbete och lager för Maskin 1 och Maskin 2.
Kapitalbindningsberäkningarna avgränsas till kapitalbindning i råvarulager, produkter
i arbete och färdigvarulager. Uppsatsen behandlar inte kapitalbindning i kundkrediter,
administration eller leverantörskrediter. Beräkningarna bortser även från
avskrivningar.
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2. Metod
Avsnittet beskriver hur undersökningen genomförs, det vill säga vilka metoder och arbetssätt
som är relevanta för undersökningen. Metoderna som beskrivs används för att besvara
uppsatsens övergripande fråga.

2.1 Datainsamling
Med datainsamling avses olika sätt att samla in olika typer av information på. Uppsatsens
insamling av data består av intervjuer, kvantitativ data samt kvalitativ data.

2.1.1 Intervjuer
Intervjuerna i denna uppsats har grundats i mestadels öppna frågor som varit formulerade för
att ge rum åt respondenternas egna synpunkter och tankegångar. Frågorna till intervjuerna har
därför inte varit av ja- eller nej-karaktär utan att heller ha varit så breda. Vanligtvis har
respondenten under något tillfälle gått in på ett mer djupgående svar eller tillägg till en fråga
som även det har dokumenterats (Holme et al., 1997). Den första intervjun gjordes med
informanterna Informant 1 och Informant 2. Informant 1 arbetar som kvalitetsansvarig på
Företag A och Informant 2 som Global Supply Chain Manager. Intervjun ägde rum på
Företag As huvudkontor och fabrik i Österköping. Valet av respondenter grundades i deras
djupgående kunskaper i relation till vår övergripande uppsatsfråga. Den andra intervjun
gjordes med en extern respondent, en professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg,
Ola Isaksson, som har bred och djup kunskap och erfarenhet inom produkt- och
produktionsutveckling och forskningen om det.

2.1.2 Kvantitativ data
Kvantitativ data är information som består av, eller mynnar ut i, numerisk information
(Backman, 2008). Kvantitativ data kan till skillnad från kvalitativ vara användbar vid
beräkning av medelvärde, median eller liknande. Denna typ av data används ofta vid
matematiska och statistiska beräkningar (Lantz, 2014). Exempel på kvantitativ data är
experiment, prov, enkät, test eller frågeformulär (Backman 2008).
I uppsatsen behandlas kvantitativ data som samlats in från Företag As Excel-filer med
information om ledtider, antal beställda artiklar per år och artiklarnas ledtid från leverantör
tills produkterna lämnar Företag As fabrik i Österköping, samt styckkostnad per artikel per år.
Denna information låg samlad i Företag As databas och togs fram av Informant 1 1 och
Informant 32.

1
2

Informant 1, Kvalitetsansvarig, Företag A.
Informant 3, Ekonomiansvarig, Företag A.
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2.1.3 Kvalitativ data
Metoder bestående av verbala formuleringar som inte mynnar ut i siffror och tal benämns
kvalitativa (Backman, 2008). Kvalitativ datainsamling består vanligtvis av en undersökning
av färre enheter än den kvantitativa datainsamlingen men med mer varierande och omfattande
information, vilket således gör att den kräver mer omfattande informationsbehandling.
Kvalitativa metoder, till skillnad mot kvantitativa, delar endast in värdena i kategorier.
Kvantitativ data kan med fördel användas som ett komplement till kvalitativ data.
Anledningen till att det är viktigt att urskilja vilken typ av data man arbetar med är att
metoder som används skiljer sig åt (Lantz, 2014).

2.2 Litteraturstudie
Att granska och studera vad som skrivits inom det berörda området inför ett uppsatsarbete är
fördelaktigt och nödvändigt för att få en bra förförståelse och förberedande kunskap om det
berörda ämnet. Sådan kunskap ligger till grund för att formulera en god problemformulering.
En litteraturgranskning visar dessutom vilket kunskapsluckor som kan ha relevans vid val av
problemställning. Man får med hjälp av litteraturstudien reda på hur man tidigare lagt upp
undersökningar och behandlat data, samt vilka resultat det gett. Detta kan användas som
grund vid utförandet av en ny undersökning (Backman, 2008).
Litteraturen i detta arbete består till stor del av vetenskapliga artiklar publicerade som fulltext
i databaser man söker inom ur t.ex. ”Summon” eller direkt ur databaserna, såsom ”Emerald”  
och   ”BADA”.   För att lyckas finna relevanta vetenskapliga artiklar har följande sökord
använts: Standardization, Modularization, Standardisering, Modularisering, kapitalbindning,
globalisering, ledtider, MTS, ATO, produktionsstrategier, uppsatsskrivning osv. Arbetet har
även grundats i tryckt material främst genom Göteborgs Universitetsbibliotek.

2.3 Dataanalys
Dataanalys innebär att den insamlad information behandlas och analyseras för att på så sätt
uppnå en god överblick över uppsatsens innehåll. De data som tillhandahålls under arbetets
gång skall struktureras upp och organiseras så att den blir förståelig. När dataanalysen är
färdig har syftet varit att alla som läser uppsatsen tydligt skall kunna relatera den data som
representeras till uppsatsens problemformulering (Backman 2008). Data som bearbetas i
denna uppsats är till viss del svaren från de tre intervjuer som sammanställts i skriftlig form.
På så vis har resultaten från intervjuerna kunnat användas som grund för analysen.
Bearbetningen innefattar även alla kvantitativa data i form av siffror från Företag A som i
första steget sammanställs i ett Excel-ark och sedan beräknats manuellt, i SPSS och i Excel
för att få fram en kompletterande grund som leder till att uppnå resultat av relevans för den
övergripande uppsatsfrågan.
En sådan bearbetning är gruppering av artiklar. Vid gruppering av kvantitativa data bör först
beslut tas kring varför uppdelningen av artiklar sker för att senare kunna dra nytta av
informationen för att efter det besluta hur många grupper av artiklar som bör ingå. (Backman
2008).

12

2.4 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet kan även benämnas trovärdighet och tillförlitlighet. Med validitet
avses överensstämmelse mellan teoretiskt begrepp och operationaliseringen av dess begrepp
till mätbara uttryck. Validitetsfrågan gäller alltså att det som observeras motsvarar det man
avser att mäta. Reliabilitetsfrågan rör det sätt på vilket mätningarna genomförts samt hur
noggrann behandlingen av informationen varit (Holme et al., 1997). Exempelvis kan
prognosmodeller i vissa fall ha en hög känslighet för variation och de sägs då ha en låg grad
av reliabilitet. Naturlig variation som dessa prognosmodeller är känsliga för är en typ av fel
som är omöjliga att förutspå (Lantz 2014). Dessa två begrepp har beaktats och präglat de
undersökningar och mätningar som utförts i denna uppsats.
Under uppsatsens utförande ställs problemformuleringen samt de metoder, som nämnts
tidigare, i relation till syftet. På så sätt sållas irrelevant information och data bort. Metodvalen
i denna uppsats har stöd från tidigare litterär information och allt detta sammantaget leder till
högre validitet och reliabilitet. Uppsatsens kritiska moment gällande validitet och reliabilitet
är de kvantitativa data som samlats in under arbetets gång. Gällande de tre intervjuerna som
innefattas i denna uppsats så har stor vikt lagts på valet av intervjufrågor samt att samma
person skriver ut alla frågor för att på så sätt minimera risken för avvikelser. Respondenterna
för intervjuerna har valts ut efter arbetsområde, titel och tidigare erfarenheter som ansågs
relevanta utifrån uppsatsens syfte (Holme et. Al., 1997).
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3. Teori
Avsnittet beskriver den vetenskapliga information som ligger till grund för de metoder och
verktyg som används för att besvara uppsatsens främsta fråga. Allt som tas upp i detta avsitt
analyseras sedan och ställs i relation till uppsatsens övergripande fråga.

3.1 SWOT-analys
SWOT-analys är ett lämpligt verktyg för att veta vilka problemområden företag vill fokusera
på för att förbättras. I en SWOT-analys visualiseras företagets styrkor, svagheter, möjligheter
och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threat). Resultatet analyseras sedan som
en del av ett förbättringsarbete (se Tabell 1). Det finns olika typer av SWOT-analysmodeller
där den för producerande företag kommer användas i denna uppsats och ser ut enligt följande
(Olve, Roy och Wetter, 1999):
Tabell 1, Mall för SWOT-analys för producerande företag, Olve, Roy och Wetter 1999

Styrkor:
produktionsekonomiska Styrkor
Styrkor i produktionen kvalitet
Styrkor i produktionens leveransbarhet
Styrkor i produktionens flexibilitet

Möjligheter:
Produktionsekonomiska möjligheter
Möjligheter för produktionens kvalitet
Möjligheter i leveransbarhet
Möjligheter i produktionens flexibilitet

Svagheter:
Produktionsekonomiska svagheter
Svagheter i produktionens kvalitet
Svagheter i leveransbarhet
Svagheter i produktionens flexibilitet

Hot:
Produktionsekonomiska hot
Hot för produktionskvaliteten
Hot för produktionens leveransbarhet
Hot för produktionens flexibilitet

3.2 Konkurrensprioriteringar
Det finns fyra typer av klassiska konkurrensstrategier som används för att vinna order på
marknaden: kostnad, kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet. För att ett företag skall vara
och förbli konkurrenskraftig på en alltmer global marknad krävs ofta att man uppnår en eller
flera av dessa kvaliteter. Konkurrensprioriteringar brukar klassificeras som ordervinnare eller
orderkvalificerare. Ordervinnare är vad som krävs för att vinna över en kund från en
konkurrent. Orderkvalificerare är de konkurrensprioriteringar som inte är avgörande för
kundens val av leverantör men som ses som en självklarhet och därmed måste uppnås för att
över huvud ses som ett alternativ (Johnsson och Mattson, 2012). Andra konkurrensfördelar
som ses som ordervinnande egenskaper är miljöklassificeringar, kort leveranstid, långa
garantier eller mervärde så som tjänster.
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Konkurrensprioriteringar används för att skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. Att som
företag lägga störst fokus på kärnprodukterna och grundidén har ofta en positiv inverkan på
kvaliteten som är en av de klassiska konkurrensprioriteringarna. Ett producerande företag
måste ständigt arbeta med att vidareutveckla och uppdatera sina produkter för att vara aktuella
på marknaden och för att ligga steget före sina konkurrenter. Lyckade
konkurrensprioriteringar är något som alla inom samma bransch vill åt och det är därför
viktigt som företag att upprätta skydd för att minimera risker för plagiat (Barney, 1991).

3.3 Standardisering
Syftet med standardisering är att skapa enhetlighet i produktionen gällande kvalitet,
produktion, material, service, mått, mm (Baud-Lavigne et al., 2012). Det finns tre olika typer
av standardisering: standardiserade slutprodukter, standardiserade artiklar och
branschstandarder (Olhager 2013).
Standardiserade artiklar innebär att artiklarnas användningsområde skall sträcka sig till fler
produktvarianter och konstruktioner för att minimera materialhanteringen. Syftet med
artikelstandardisering är att tillföra ett så stort antal slutprodukter till marknaden med så lite
material och resurser som möjligt.
Standardisering av produkter är en effektiv metod för att reducera kostnader och öka
kvaliteten. Det krävs ett mindre omfattande konstruktionsarbete än vid traditionell
tillverkning samtidigt som planering, hantering och reservdelshållning förenklas.
Produktionsupplägget är ekonomiskt med avseende på inköp då företagen ofta får
kvantitetsrabatter vid köp av färre artiklar än vid ett traditionellt produktionsupplägg.
Standardisering är ekonomiskt då en hög utnyttjandegrad av verktyg, utrustning och
lagervolym möjliggörs samt att kapitalbindningen minskar i lager (Olhager, 2013).
En hög grad av standardiserade produkter minskar antalet artiklar i hela produktionen i och
med att likartade artiklar som skall fylla samma funktion ersätts med artiklar som kan
monteras i flera eller alla produkterna i produktionen. En stor fördel för företag är därför att
erbjuda ett brett sortiment med färre antal artiklar, vilket således minskar risken för
prognostiseringsfel. Detta gör även att efterfrågan på de standardiserade delarna i produkterna
ökar och blir mer kontinuerlig till skillnad från specifika delar i alla produkter (De Toni och
Zipponi, 1991).
För att standardisering av produkter skall fungera på en global marknad så krävs det att
kundbehoven i de länderna som företag vill verka i är samma. För att lyckas på en bredare
marknad är det av stor vikt att erbjuda ett globalt standardiserat produktsortiment som kan
användas i flera länder trots skilda kravspecifikationer. Kunder i allmänhet föredrar produkter
som kan kännas igen och därför kan standardiserade produkter hävda sig på en global
marknad i och med en utvecklad varumärkesidentitet. Då företag vänder sig till en global
marknad så kan det dock vara svårt att uppnå de specifika kundbehoven för olika länder, då
dessa kan se olika ut i olika miljöer och kulturer (Powers och Loyka 2007).

3.4 Kapitalbindning
En investering i tillgångar binder kapital och ett företags kapitalbindning är i stora drag
detsamma som företagets resurser (Jonsson och Mattsson, 2012). För att starta och driva ett
företag krävs kapital av den enkla anledningen att utbetalningar måste göras för att
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införskaffa, producera och sälja varor för att i längre perspektiv generera inbetalningar. Det
finns huvudsakligen tre stora kapitalbehov hos företag: anläggningskapital, rörelsekapital och
säkerhetskapital. Vid beräkning av ett företags rörelsekapital i lager krävs information om
material, löner och tillverkningsomkostnader samt genomsnittliga liggtider för råvaror,
produkter i arbete och färdigvaror (Olsson och Skärvard, 2004).
Den största kostnaden inom kapitalbindning är kapitalkostnaden som innefattar finansiering
av inköp. Exempel på övriga utgifter är kostnad för lagervolym, utrustning till
materialhanteringen, redskap till personal och försäkring av varor. När ett företag arbetar med
produktion mot order som produktionsstrategi ligger kapitalbindningen i förråd och PIA
(produkter i arbete, se Figur 1). Används istället montering mot order sker kapitalbindning
som i produktion mot order men med halvfabrikatslager inkluderat (se Figur 2). Detsamma
gäller produktion mot lager vars kapitalbindning ligger som i montering mot order men plus
färdigvarulager (se Figur 3). Nedanstående figurer (se Figur 1-3) illustrerar
kapitalbindningens utformning i produktion mot order, montering mot order och produktion
mot lager. Ytan under respektive kurva visar kapitalkostnaden och illustrerar ökningen
respektive minskningen av kapitalbindningen med avseende på orderbundet material
(Olhager,2013).

Figur 1, Kapitalbindningskurvan vid produktion mot kundorder, efter Olhager, 2013.
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Figur 2. Kapitalbindningskurvan vid montering mot order, efter Olhager, 2013.

Figur 3. Kapitalbindningskurvan vid produktion mot lager, efter Olhager, 2013.

Företag bör inte tillverka produkter i onödan med målet att få ner styckkostnaden om
efterfrågan inte finns. Detta kan leda till överskottslager eftersom den minskade
styckkostnaden i sig inte bidrar till någon vinst förrän varan är såld. Resultatet blir då
avvikande och ökar den totala kostnaden eftersom kapitalbindningen ökar (Goldratt 2001).
För att beräkna total kapitalkostnad i lager används Formel (1)-(5):
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Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material
(1)
Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)
(2)
Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(FVL)

=

((Direkt

lön

+
(3)

Försäljning: Antal sålda maskiner per år/ 365 dagar = antal sålda maskiner/dag

(4)

.
Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvaror + Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen + Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulager

(5)

Efter beräkningen, med hjälp av ovanstående formler, summeras den genomsnittliga
kapitalbindningen i råvarulager, tillverkning och färdigvarulager för att få fram
kapitalbindningen i lager. För en fullständig beräkning av ett företags kapitalbindning skall
även genomsnittlig kapitalbindning för kundkrediter, administration och leverantörskredit
beräknas (Wramsby och Österlund, 2007).

3.5 Ledtid
Med ledtid avses den tid från det att en process startar tills dess att den fyller sitt syfte. Inom
tillverkningsindustrin definieras ledtid som tiden från att ett kundbehov uppstår tills dess att
behovet blir mättat. Denna tid kallas även produktionsledtid eller P-tid. Tiden som kunden är
villig att vänta på att få sitt behov mättat kallas demand time eller D-tid. Produktionstiden kan
delas in i ett antal steg där varje del har sin egen ledtid. Produktionsledtiden är dock inte
nödvändigtvis summan av alla innehållande delar eftersom en del produktionssteg processeras
parallellt (Olhager, 2013).
För att uppnå snabb kundrespons krävs ständigt arbete med reducering av ledtiderna, vilket
leder till att processen effektiviseras. Om tid är en ordervinnare kan en kort ledtid vara en
avgörande faktor. Ledtiden påverkas av materialhanteringen då det krävs rätt resurser för att
starta produktionen när ett kundbehov uppstår (De Treville et al., 2014). Det finns en rad olika
sätt att reducera ledtiden, såsom att minska produkter i arbete (PIA), utbilda personal,
förbättra produktionslayouten, anställa mer personal, förbättra tekniska processer, exempelvis
genom att montera vissa ingående delar i produkterna parallellt (Wouters, 1991).
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3.6 Modularisering
Modularisering är ett produktionsupplägg som används för att lösa variantproblem genom att
kombinera olika komponenter i form av moduler (Salhie och Kamrani, 2002). Definitionen
kan enkelt beskrivas som ett sätt att bygga komplexa produkter eller processer från mindre
delsystem som kan fungera både självständigt och som helhet (Doran, 2003). Målet med
modularisering är att skapa en bred valmöjlighet för kunden att komponera ihop sin ideala
produkt utan att kostnaderna ökar. Företag vill kunna erbjuda ett så stort antal slutprodukter
som möjligt, med så få antal moduler som möjligt samtidigt som ledtiderna förkortas och
kostnaderna minskar (Brun och Zorzini, 2009).
Modularisering avser standardiserade och väl definierade komponenter. Komponenterna kan
med andra ord verka för sig och kombineras utan inbördes ordning (Kusiak, 2010). Istället för
att lagerhålla färdiga produkter så lagerhålls komponenter som på kort tid kan monteras och
levereras efter en redan befintlig kundorder och på så sätt minska den risk som
prognostisering av efterfrågan innebär. Även det totala antalet lagerförda artiklar minskar
radikalt. Denna minskning bidrar till att kapitalbindningen i produkter sjunker avsevärt
(Sanchez och Collins, 2001). En annan fördel med minskat antal lagerförda artiklar är att
servicehantering och underhåll underlättas (Olhager, 2013). Kundorderpunkten ligger vid
monteringen när man använder modularisering (Jonsson och Mattsson, 2011). Med ett
moduluppbyggt produktionssystem minskas dessutom genomloppstiden i monteringen såvida
varje modul monteras parallellt med övriga moduler för att slutligen levereras till
slutmonteringslinjen där de olika modulerna sammanfogas. Ett idealmått för genomloppstiden
är att den blir lika lång för varje delmontering, något som blir fallet om alla moduler har lika
stort arbetsinnehåll och därmed tar lika lång tid att montera (Erixson et al., 1994).
Det finns tre olika typer av moduler. Den första typen är bas-modulen som består av en
plattform som är densamma för alla slutprodukter. Den andra typen är variantmodulen.
Variantmoduler är de moduler som gör att produkterna skiljer sig åt och bestäms av de
kundspecifika önskemål som framgår i kundordern. Det finns därför alltid flera
variantmoduler som passar till varje bas-modul. Den tredje och sista typen är kundmodulen
som avser en helt skräddarsydd produkt efter kundens behov (Olhager, 2013).
Modularisering är inte alltid lönsamt, vid enstyckstillverkning med få funktionella likheter är
modularisering inte nödvändigtvis ett bra alternativ då utveckling av modulerna bidrar till
höga utvecklingskostnader (se Figur 4). Vid utveckling av ett modulariserat
produktionsupplägg behövs alltid ett övervägande göras om kostnaden för utveckling av
modulerna är lägre än vad intäkterna beräknas bidra till. Utvecklingsfasen är nämligen
normalt sett mer resurskrävande i ett modulsystem än i ett traditionellt produktionssystem.
Orderfasen underlättas dock där de kundspecifika insatserna blir mindre. Således lönar sig ett
modulanpassat system endast om produkterna ofta skiljer sig åt (se Figur 4) (Erixon et al.
1994).
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Figur 4. Resursåtgång som funktion av antalet order med och utan modularisering, efter
Erixon et al. 1994.

3.7 Artikeluppdelning
Vid uppdelning (även kallat artikelkategorisering) av kvantitativa data bör först beslut tas om
principerna för uppdelningen mellan kategorier. Det som skiljer artikelkategorisering och den
nedan beskrivna ABC-analysen åt är att i en artikelkategorisering är det endast en parameter
som undersöks och det sker således ingen korrelation som sedan kan analyseras (Backman
2008). Artiklarna klassificeras endast utifrån olika kritiska kännetecken, för att visualisera och
få en överblick över vad som skall prioriteras. Exempelvis bör artiklar med lång leveranstid
behandlas annorlunda än artiklar med kort leveranstid utifrån hur stora kvantiteter som
behöver lagras (Rudberg, 2007).

3.8 ABC-analys
ABC-analys, eller artikelklassificering som det även benämns, är ett verktyg för att separera
artiklar i olika klasser utifrån dess påverkan på utfallet, i syfte att kunna hantera och
kontrollera dem differentierat. Den vanligaste typen av ABC-analys baseras på lagerstyrning,
där artiklar klassificeras i A-, B- eller C-kategorier utifrån kostnad eller åtgång. Inom
artikelklassificering talas det ofta om Paretos regel, 80/20-regeln, som innebär att
klassificeringen resulterar i att få artiklar svarar för en stor andel av omsättningen (Jonsson
och Mattsson, 2012). 20 % av artiklarna svarar ofta för 80 % av kostnaden och 80 % av
volymen för 20 % av kostnaden. Enligt Pareto är denna uppdelning generell och gäller på alla
typer av uppdelningar, detta är dock inget som han vetenskapligt kunde bevisa (Flores och
Whybark, 1986).
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Vid genomförandet av en ABC-analys delas artiklarna normalt sätt in i tre klasser där Aartiklarna är de artiklar med högst värde utifrån vad som undersöks. B-artiklarna har lägre
värden än A-artiklarna men högre än C-artiklarna vilka innehåller alla artiklar under en viss
gräns. De generella riktlinjerna för vilka artiklar som skall klassificeras som A-artiklar är 1020 % av de högsta värdena. Detta är bara en uppskattning och anpassas efter artiklarnas
fördelning samt efter hur stor del av artiklarna företaget vill prioritera (Flores och Whybark,
1986). B-artiklarna har lika stor procentuell andel eller större och C-artiklarna är ofta den
största kategorin i antal men minst i värde. I exempelvis en ABC-klassificering av
volymvärde med utgångspunkt i styckkostnad och volym (beställningsantal) granskar man
korrelationen mellan kostnaden och artikelåtgång.
Skall två faktorer och dess samband undersökas är en regressionsanalys lämplig (Lantz,
2009). Först väljs en beroende och en oberoende faktor ut för att sedan undersöka hur stor del
av variansen i den beroende som förklaras av variansen i den oberoende (Djurfeldt, 2009).
Måttet på det kallas R-kvadrat   (och   är   kvadraten   på   korrelationskoefficienten   Pearson’s   r).
När regressionen sedan tolkas i ett punkt-diagram framgår att ju längre punkterna är ifrån en
rät linje (”regressionslinjen”,   som   dras   för   att   minimera   de   kvadrerade   avstånden   mellan  
linjen och observationerna), desto mindre betydelse har den oberoende variabeln för
förklaringen av den beroende. Omvänt, betyder variansen i den oberoende variabeln mer för
förklaringen av variansen i den beroende, ligger observationspunkterna nära eller på den räta
regressionslinjen (ibid).
Följer beställningsantalet av en artikel en rät linje i sin relation med styckkostnaden betyder
det att alla artiklar har lika hög prioritet (Flores och Whybark 1985). Skall däremot ledtid av
en specifik artikel sättas i relation till andra artiklar kan stapeldiagram vara ett effektivt
verktyg för att visualisera utfallet. Ett sådant diagram kan tas fram på ett liknande
tillvägagångssätt
som
punkt-diagrammet.
Volymvärde
operationaliseras
som
“beställningsantal”   multiplicerat med “styckkostnad” för varje artikel och kan summeras till
det totala volymvärdet.
När ett företag med hjälp av ABC-analysen lyft fram vilka artiklar som har störst påverkan på
utfallet kan dessa styras och kontrolleras separat. Målet är att uppnå en effektiv hantering av
artiklarna och det är därför essentiellt att dela in grupperna med avseende på liknande
artikelegenskaper. ABC-analys används inom flera områden i produktionen (Jonsson och
Mattsson, 2012). Vilka delar av lagerhållningen som ABC-klassificeras bör utgå från vilket
problem företaget har idag för att en uppdelning och särbehandling av artiklarna skulle göra
störst nytta. I listan över vanligt förekommande kritiska delar som ofta ABC-klassificeras
finns inkurans, ledtider, utbytbarhet och reparerbarhet. Det kan vara så att en del av artiklarna
bör studeras för att man skall kunna överväga om de under en snar framtid behöver bytas ut.
Således kan det vara av intresse att få reda på hur stor del av den totala volymen dessa artiklar
representerar samt vilken påverkan den har på ett företags kostnader. ABC-analys genomförs
normalt sett utifrån två olika kriterier, så som exempelvis styckkostnad i förhållande till
ledtid. I vissa fall kan även tre faktorer och deras påverkan på varandra undersökas. Dock blir
dessa beräkningar mer komplexa. När två kritiska faktorer ställs i relation till varandra är den
ena nästan uteslutande kostnad eller värde (Flores och Whybark, 1986).
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Figur 5.
Ledtid i förhållande till styckkostnad. Horisontalled representerar ledtiden, vertikalled
representerar styckkostnad, efter Flores och Whybark 1985.

Cellen  som  representerar  “Hög  prioritet”  står  för  objekt  som  både  binder  stort  kapital  i  varor  
och samtidigt har långa ledtider. Långa ledtider är intressant att undersöka eftersom det bidrar
till sårbarhet i form av inkurans, marknadsfluktuationer och schemaändringar. För att lyckas
handskas med denna kategori av artiklar måste en nära kommunikation hållas mellan lager,
inköp och teknik. Kategori   “standard”   består   av   produkter   med   medellång   ledtid   och  
styckkostnad. Dessa bör företaget ha mer uppsikt över  än  dem  i  kategorin  “beslutsregel”  men  
bör  inte  prioriteras.  I  kategorin  “beslutsregel”  hamnar  de  artiklar  som  kan  levereras  med  kort  
leveranstid och som inte binder upp några stora kostnader i lager. Dessa bör inte läggas någon
extra resurser på än nödvändigt och kan ofta hanteras utifrån en beslutsregel (se Figur 5)
(Flores och Whybark 1986).
Styckkostnaden visar hur mycket varje artikel är värd, alltså dess artikelvärde. Volym visar
antalet beställda artiklar per år. Att klassificera dessa kallas volymvärde. Informationen
företaget får genom att granska denna ABC-analys kan användas för att överväga ifall
artiklarna bör styras differentierat (Flores och Whybark 1986). Information kring
produkternas ledtid för artiklarna i relation till artiklarnas styckkostnad är kritisk vid beslut
kring ifall produkterna skall lagras i ett säkerhetslager eller inte och i sådana fall i vilka
volymer.
Artiklar med kort leveranstid behöver exempelvis inte lagerhållas i samma utsträckning som
artiklar med lång leveranstid, om de kan beställas efter behov, tillhandahållas och monteras
inom D-tid3. Information om vilka artiklar det är och hur stor andel av det totala värdet de
artiklarna står för kan urskiljas från ABC-analys av artikelvärde i relation till dess ledtid.
Denna information skulle exempelvis kunna användas för att beräkna hur mycket lägre
kapitalkostnaden bundet i lager inklusive lagerränta skulle bli vid en sådan förändring. Detta
kan göras för att överväga ifall kostnaden denna besparing innebär är högre än den risk
företaget tar om de väljer att inte lagerhålla varan i ett säkerhetslager. Lagrets
omsättningshastighet är ett mått på hur många gånger lagret omsätts per år. Måttet underlättar
en jämförelse mellan olika mätetal och olika artiklar i samma mätgruppering (Jonsson och
Mattsson, 2012).

3

Informant 1, Kvalitetsansvarig, Företag A.
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3.9 Strategisk placering av kundorderpunkt
CODP (customer order decoupling point), även kallad kundorderpunkt, är den punkt där
produktionen övergår från prognosstyrd till kundorderstyrd. Den kan befinna sig olika långt
fram i produktionsprocessen beroende på vilken produktionsstrategi företaget väljer att
producera efter (Tangen et al., 2008,). De mest förekommande produktionsstrategierna är
Engineer To Order (ETO), Make To Order (MTO), Make To Stock (MTS) och Assembly To
Order (ATO). Produktion mot order (MTO) innebär att slutmontering startar först när en
kundorder kommer in. Kundorderpunkten ligger då redan vid design av produkten och
möjliggör hantering av specifika kundorder. Denna produktionsstrategi passar beställningar i
stora kvantiteter eller med specifika kundkrav. MTS, produktion mot lager, innebär att
kunden kan köpa färdiga produkter direkt från lager. Kundorderpunkten ligger vid
färdigvarulagret. Denna produktionsstrategi kräver en välplanerad lagerhållning för att
definiera återfyllnadsnivån som anpassas efter prognostiserad kundefterfrågan med avseende
på när, hur mycket och hur. För att erbjuda den tillgänglighet på produkterna som kunden
kräver är ett väl fungerande distributionsnätverk en avgörande faktor (se Figur 6) (Harrisson
et al., 2014).

Figur 6. Kundorderpunktens placering i produktionsprocessen, efter Jacobs et al. 2011.

När ett företag går från MTS till ATO skjuts kundorderpunkten uppströms vilket innebär att
produkterna monteras först när kundordern anlänt istället för att lagerhålla färdiga produkter.
Kundorderpunkten ligger då vid monteringen (se Figur 6) (Harrisson et al., 2014). Eftersom
varan inte monteras förrän kundordern anlänt är alla tidigare steg prognosstyrda, vilket
således förkortar sträckan som prognostiseras i jämförelse med vid MTS. Denna strategi
används vid modularisering och möjliggör en bred variation (Tanger et al., 2008). ATO är
därför en flexibel produktionsstrategi. ATO minskar osäkerheter kring redan producerade
produkter som inte kan säljas. Dock kan osäkerheten kring att inte ha produkter tillgängliga
för direkt leverans öka i jämförelse mot MTS (Harrisson et al., 2014).
När ett produktionsupplägg förändras från MTS till ATO, där modulstrukturer används, blir
dokumentationen mer effektiv på flera avdelningar. Det blir således en minskning av det
arbete  som  kallas  “den  dolda  fabriken”.  I  begreppet  “den dolda  fabriken”  innefattas  all typ av
administrativt arbete såsom   offerthantering   och   materialplanering.   En   minskning   av   “den  
dolda  fabriken”  leder  ofta  till  minskade  kostnader,  förbättrad  kvalitet och ökade intäkter då en
snabb offerthantering anses vara en stark konkurrensfördel (Erixon et al. 1994).
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3.10 Kvalitet
Kvalitet är idag ett välkänt begrepp som skapat stort engagemang hos företag då det idag är en
stor konkurrensfördel. Det finns många definitioner av benämningen och en av dessa är
“kvaliteten   på   en   produkt   är   dess   förmåga   att   tillfredsställa, och helst överträffa, kundens
behov  och  förväntningar”  (Bergman och Klevsjö 2012). Hög kvalitet på produkterna gynnar
företag i den mening att kundens behov mättas och kanske till och med överträffas vilket
leder till en nöjd och förhoppningsvis återkommande kund som sprider ett gott rykte om
företaget. Kvalitet är med andra ord en ordervinnare. Fokus skall ligga på att sätta kunden i
centrum då ett företags framgång speglas utifrån kundernas uppfattning (Yee et al., 2008).
Kvalitetsutveckling utgår från fyra byggstenar i form av ständigt arbete med förbättringar,
skapandet av förutsättningar för delaktighet, baserande av beslut på fakta, samt ständigt
arbetande med förbättring av processer. Dessa byggstenar skall utföras med kunden i centrum
(Bergman och Klevsjö 2012).
Kvalitet har en stark koppling till ett företags lönsamhet och leder till både förbättrad extern
och intern kvalitet. Med extern kvalitet avses hur kunder uppfattar företaget ifråga medan den
interna kvaliteten avser omdömen från personer inom företaget. En förbättrad kvalitet utifrån
kundperspektiv resulterar i färre reklamationer, högre prissättning och större
marknadsandelar. Vid förbättrad kvalitet inom företaget möjliggörs färre störningar,
omarbetningar, justeringar och kassationer. Det leder även till kortare ledtider, lägre
kostnader, mindre buffertar, större vinstmarginal och mindre bundet kapital. Alla dessa
positiva effekter av en hög kvalitet bidrar till ökad lönsamhet för företaget. Det bör dock
poängteras att sådana effekter främst uppkommer vid långsiktigt fokus (ibid)
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4. Nulägesanalys
Avsnittet innefattar en beskrivning av det företag som uppsatsen behandlar samt hur
företagets situation ser ut idag. Här beskrivs en problemformulering som ligger till grund för
analysens utformande.

4.1 Problembeskrivning
Företag A arbetar med att tillverka och distribuera industrialiserade maskiner. Företaget har
sitt huvudkontor i Sverige men distribuerar maskiner till hela världen. Företag A verkar i
nuläget utifrån ett icke-standardiserat och icke-modulariserat produktionsupplägg med unika
produktionskomponenter för varje produkt och har 175 anställda i åtta länder runt om i
världen. Produkterna distribueras i 60 länder världen över. Varje maskin är sammansatt av
näst intill enbart unika (inte standardiserade) artiklar som bara går att använda i just den
modellen. Detta gäller även tillbehör som är specifikt tillverkade till varje maskinmodell
vilket är en av anledningarna till att Företag A i nuläget har ett stort och brett färdigvarulager.
Endast tio procent av artiklarna är standardiserade och används i mer än en maskin. Företag A
har idag en hög kapitalbindning i lager eftersom produktionsstrategin produktion mot lager
innebär att företaget lagerhåller färdiga produkter i väntan på kundorder. Dessa produkter tar
upp en stor volym av lagerytan och Företag A vill bland annat därför med hjälp av
standardiserade artiklar och till viss del modulariserade produkter kunna minska omfattningen
på sitt färdigvarulager4.
En annan anledning är att försäljningen är säsongsvarierande vilket gör den svår att förutspå.
Kunder representeras av företag från hela världen och maskinernas spänning måste anpassas
till varje lands specifika krav på transformatorer. Kunder som köper produkter av Företag A
är ofta företag som tagit sig an ett stort och omfattande restaureringsarbete där deras kund i
sin tur har tid för färdigställande som krav där maskinen Företag A distribuerar har en
betydande roll i utförandet. Detta gör att leveranstid blir en orderkvalificerare för Företag A.
Företag A har märkt av starkare konkurrens från den globala marknaden de senaste åren där
mindre miljövänliga alternativ såsom maskiner baserade på kemikalier etablerat sig på
marknaden. Den största konkurrensen kommer från utvecklingsländer såsom Kina där
arbetskraften är billig, vilket gör att kostnaderna blir låga och således kan de sälja produkterna
till ett lägre pris5. Företag As styrkor, möjligheter, svagheter och hot undersöks med hjälp av
en SWOT-analys för att visualisera Företag As nulägessituation (se Tabell 2).

4
5
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Tabell 2, SWOT-analys, från mall: efter Flores och Whybark 1986

Styrkor:
 Hög kvalitet med näst intill noll fel.
Flexibilitet för att bemöta
kundefterfrågan i form av ytskikt och
olika spännings-kombinationer
 Miljövänlighet
 Mervärde i form av utbildning i
maskinhantering
 Marknadsledande inom branschen

Möjligheter:
 Reducering av kapitalbindningen
genom minskat antal lagerförda
artiklar.
 Förlängd garanti
 Med hjälp av modularisering och
standardisering bemöta efterfrågan
genom:
 Bredare variantutbud
 Leasingavtal
 Automatisera
 Nisch: miljövänligt
 Förbättrad prognostisering

Svagheter:
 Problem med prognostisering av
efterfrågan; säsongsvariation
 Höga priser
 Leveranstid
 Hög kapitalbindning

Hot:





Svårt att anpassa kapacitet till
efterfrågan;
globala- och samhällsmässiga
förändringar.
Konkurrenter: Billiga produkter,
snabba leveranstider, billig arbetskraft.
Lagerytan räcker inte till

4.2 Nuvarande produktionsupplägg på Företag A
Avsnittet tar upp all aktiv verksamhet på företaget idag. Detta inkluderar hur de arbetar, vad
fokus ligger på samt framtida mål för Företag A. Att förstå det nuvarande
produktionsupplägget är en viktig del i uppsatsen för att sedan kunna analysera fram en
framtida lösning.

4.2.1 Företag As konkurrensprioriteringar
Företag A är idag ledande inom branschen och har under många år strävat efter visionen att ha
de bästa maskinerna, supporten och kompetensen. Eftersom marknadspriset på Företag As
produkter ligger högre än konkurrenternas så anses kvalitet och service vara Företag As
ordervinnare i nuläget. Att som företag upprätthålla en hög service och kvalitet är kostsamt
och det är därför viktigt att offerera mervärde för kunden för att ha en god försäljning även i
framtiden.
Idén till Företag As helhetslösning präglas av produkter med hög kvalitet. Lösningen
inkluderar dessutom anpassade material beroende på vilken typ av restaurering som skall
genomföras, samt miljömässigt fördelaktiga rengöringsmodeller. Anledningen till att de kan
ses som miljövänliga är därför att endast vatten behöver tillsättas vid användning av maskinen
till skillnad mot konkurrenter som baserar sin lösning på kemikalier, dock har Företag A inte
någon miljöcertifiering.
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Företag A arbetar idag med att utveckla en ny maskinserie som skall ersätta den nuvarande så
kallade   ”Cerulean”   runt   årsskiftet.   Ett   av   målen   med   det   nya   produktionsupplägget är att
dubbla omsättningen inom en tidsram på fem år. För att lyckas med det skall de halvera
antalet unika komponenter, halvera antalet transformatorer och dessutom minska
monteringstiden med 20 %.6

4.2.2 Standardisering
Företag As införande av standardisering avser artikelstandardisering. Eftersom Företag A
producerar komplexa maskiner med många ingående artiklar så är standardiserade artiklar
fördelaktigt då färre artiklar kan fylla samma funktion för fler produkter. Idag är ca 10 % av
artiklarna i Maskin 1 och Maskin 2 standardiserade.
Det   mål  som   fastställts  i  och  med  den  nya  serien  som   skall  ersätta  ”Cerulean”  är  att  antalet  
transformatorer och unika komponenterna skall minska med 50 % 7 vardera. Företag A
arbetar även med standardiserade arbetssätt, dock är denna uppsats begränsat till
produktstandardisering som avser produkterna Maskin 2 och Maskin 1 och deras uppbyggnad.

4.2.3 Kapitalbindning
Företag A använder sig av en produktionstid på 7 dagar och en färdigvarulagringstid på 14
dagar8 Företag A har valt att ha en teoretisk produktionstid på 7 dagar men maskinerna kan i
de flesta fall levereras samma dag som kundorder kommer in, vilket gör att den faktiska
produktionstiden i genomsnitt ligger på mindre än 1 dag. Företag A ser resterande tid som
utrymme för eventuella förseningar. Uppsatsens beräkning av kapitalbindning baseras på
genomsnittliga värden av Företag As teoretiska förhållanden. Råvarulagringstiden var inte
given och därför har den uppskattats med hjälp av att subtrahera leveranstiden (från leverantör
till Företag A) från den totala ledtiden (tiden från leverantör till slutkund) för samtliga artiklar
och dividera denna summa med det genomsnittliga antalet artiklar som ingår i uppbyggnaden
av Maskin 1 och Maskin 2, för att sedan subtraheras med produktionstiden och
färdigvarulagringstiden. Således är 16 dagar en uppskattning av råvarulagringstiden.
Försäljningen av Företag As maskiner ser olika ut beroende på vilken maskinvariant som
avses. För de tre maskinvarianterna av Maskin 1 stod försäljningen år 2014 för 0.32 %, 45,34
% samt 1.61 % i relation till den totala försäljningen av både Maskin 1 och Maskin 2.
Resterande maskinvarianter för Maskin 2 stod istället för 0.96 %, 29.26 % respektive 22,51 %
av den totala försäljningen samma år. För att få fram den dagliga försäljningen har de olika
varianternas årliga försäljning dividerats med 365, eftersom det är så många dagar på ett år.
Direkt lön och tillverkningsomkostnaderna det senaste året är för Maskin 1 densamma för de
tre maskinvarianterna. Direkt material är olika för Maskin 1:s tre maskinvarianter och
summeras till ca 91.63 %, 90.96 % samt 92.19 %. Även Maskin 2 har samma summa för
direkt lön och tillverkningsomkostnad och direkt material ligger på ca 94.19 %, 93.59 %
respektive 93.91 %. Summeringen av direkt material, direkt lön och tillverkningsomkostnad
resulterar i den enskilde maskinvariantens styckkostnad. För att få fram en summering av

Informant 1, Kvalitetsansvarig, Företag A.
Informant 1, kvalitetsansvarig, Företag A.
8 Informant 1, Kvalitetsansvarig, Företag A.
6
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Företag As kapitalbindning har formel (1)-(5) använts för respektive maskinvariant. Följande
kapitalbindning i procent erhölls för de sex olika maskinvarianterna (se Tabell3).
Tabell 3. Summering av varje ingående modells andel av den totala kapitalbindningen: 2014.

Maskin 1.1 0.31 %
Maskin 1.2 37.21 %
Maskin 1.3 1.58 %
Maskin 2.1 1.16 %
Maskin 2.2 32.77 %
Maskin 2.3 26.97 %
SUMMA:

100 %

För fullständig beräkning av nuvarande kapitalbindning i lager se Appendix 3. Vid beräkning
av genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen skall rätteligen avskrivningar subtraheras
från tillverkningsomkostnaderna innan den adderas med direkt lön. Samma gäller vid
beräkningen av genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulager där avskrivningarna skall
subtraheras i sista skedet efter det att direkt material adderats med direkt lön och
tillverkningsomkostnaden. Företag A hade i dagsläget ingen tillgänglig information kring
avskrivningarna och därför har dessa inte tagits med i uppsatsens beräkningar av
kapitalbindning.

4.2.4 Ledtider
Ledtiden i det här arbetet har främst fokuserat på tiden från det att Företag A får in en
kundorder tills dess att ordern lämnar fabriken, D-tid. Vid ABC-analyserna med avseende på
ledtid har dock ledtiden från det att råmaterial beställs tills dess att kundordern lämnar
fabriken i Österköping granskats (Röd linje i Figur 7). Då en kundorder kommer in till
Företag A bestående av en standardprodukt eller en specialorder i mindre kvantiteter så kan
dessa i de flesta fall levereras direkt från lagret eller påbörjas från monteringen, där Företag A
som tidigare nämnts satt en vecka som standardtid 9 . Om Företag A får in väldigt stora
kvantiteter av t.ex. specialanpassade produkter så begär kunden alltid en offert på hur snabbt
beställningen kan levereras, vilket Företag A svarar på med avseende på det arbete ordern
innefattar samt ledtiderna för komponenterna som skall ingå i beställningen. Kunden är då
oftast villig att vänta en längre tid än en vecka eftersom det blir en specialbeställning.
Av maskinerna Maskin 1 och Maskin 2 så finns det i nuläget sex respektive fem produkter
redo för leverans i fabrikens färdigvarulager. Hur snabbt kunden kan få produkten fastställs
utifrån beställningens omfattning och typ. Anledningen till att Företag A arbetar utifrån
produktionsstrategin MTS idag är för att lyckas leverera inom D-tid. Lyckas de inte göra det
förlorar de kundorder till konkurrenterna. Företag A har idag satt en vecka efter det att
kundordern anlänt till leverans som leveranstid, vilket är inom D-tiden, dock skulle Företag A
i praktiken kunna leverera Maskin 1 och Maskin 2 på mindre än en dag efter det att
9
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kundordern anlänt om alla delar finns på lager eftersom monteringstiden för Maskin 1 och
Maskin 2 är 155 minuter respektive 143 minuter. Således har Företag A sex och en halv dag
som inte består av monteringstid. Eftersom Företag A inte lyckades få fram endast den ledtid
som är inom fabriken blir det svårt att veta hur lång ledtiden är från leverantör till fabriken.
Detta har även försvårat beräkning av råvarulagringstid i kapitalbindningen där en
uppskattning var tvungen att genomföras utifrån de ungefärliga siffror Informant 1
uppskattade.

Figur 7. Företag As olika ingående ledtider. Uppsatsen är begränsad till produktionsledtiden,
vilket illustreras av den grönmarkerade ledtiden samt ABC-analysen som illustreras av den
rosa linjens ledtid.

4.2.5 Varianthantering och dess påverkan på ledtiden
Företag A har tre olika modeller av Maskin 1 respektive Maskin 2. Det som skiljer
maskinvarianterna åt är vilken transformator som används, eftersom behovet skiljer sig
mellan olika länder. I dagsläget är val av transformator det enda modulbaserade tillvalet som
finns till Maskin 1 och Maskin 2. Detta innebär att alla typer av transformatorer fungerar till
alla varianter av Maskin 1 och Maskin 2. Efterfrågas en annan elektronisk lösning än
ovanstående kan denna beställas lokalt vilket gör att Företag A kan leverera inom en vecka
utan att behöva lagerhålla några stora kvantiteter.
Företag A erbjuder dock kunder att få sin Maskin 1 och Maskin 2 anpassad efter specifika
önskemål såsom att kåpan har en viss färg och företagets egen logga på istället för originalutförandet som är mörkblått med Företag A-varumärket på framsidan. Vid en sådan typ av
kundanpassad vara så produceras maskinen helt efter produktion mot order. I sådana unika
fall förväntar sig kunden inte leverans inom en veckas tid utan är villig at vänta längre.
Den nya serien skall delvis tillverkas och monteras efter ett modulariserat produktionsupplägg
där vissa grundkomponenter kan kombineras med olika variantmoduler och således skapa
unika maskiner. Målet med denna ändring är att minska kapitalbindningen och minska
monteringstiden med 20 % 10.
10
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4.2.6 Artikeluppdelning av ledtid
För att få reda på hur stor andel av artiklarna som inte kommer att behöva lagerhållas alls
alternativt i liten utsträckning, i och med förflyttningen av kundorderpunkten i det nya
produktionsupplägget, genomförs en uppdelning av de artiklarna som ingår i Maskin 1 och
Maskin 2. De fyra klasser som valts ut döps till A, B, C, och D där A-artiklarna är den
kategori med längst ledtid och D-artiklarna är de med kortast ledtid. C- och D-kategorin har
en betydande roll i uppdelningen eftersom de har en leveranstid under en vecka vilket är Dtiden. C-artiklarna har leveranstid på 7 dagar och D-artiklarna har en leveranstid på 4 dagar.
Eftersom D-kategorin står för 4 dagar eller mindre så ingår D-kategoriserade artiklar även i Ckategorin.
A- och B-artiklarna i Maskin 1 tillsammans står för 41,79 % av det totala antalet artiklarna
och är dessa har längre ledtid än en vecka. De artiklar som har en ledtid på en vecka eller
mindre är C-artiklarna vilka representerar 58,21 % av summan av alla artikelsorter och Dartiklarna med en ledtid på mindre än 4 dagar för 11,19 %. I Maskin 2 med likadan ABCuppdelning som i Maskin 1 står A och B artiklarna tillsammans för 39.05 % av artikelsorterna
och C-artiklarna för 60,95 % av det totala antalet artikelsorter och D-artiklarna för 7,69 %.

4.2.7 ABC-analys och ABC-uppdelning
Eftersom kapitalbindning i varor och ledtid är kritiska aspekter vad gäller konkurrenskraft
genomförs två ABC-analyser. För att pröva hypotesen att ”i  ett  producerande företag står 20
procent av artiklarna för 80 % av   värdet”   klassificeras   de   ingående   artiklarna   i   Företag As
Maskin 1 och Maskin 2 först utifrån styckkostnad per år där de artiklarna med högst
styckkostnad hamnar i kategori A och B och de artiklarna med lägst styckkostnad i kategori
C. Denna uppdelning används sedan även i ABC-analysen över styckkostnad i relation till
ledtid. Efter det kategoriseras artiklarna utifrån beställningsantal per år, så kallad volym, där
de artiklar med högst beställningsantal hamnar i kategori A och B och de artiklar med lägst
beställningsantal hamnar i kategori C. För att undersöka hur stor del av det totala volymvärde
som artiklarna som hamnar i kategori A, B och C i uppdelning av styckkostnad står för
multipliceras beställningsantal per år med artikelns styckkostnad. Summan i Kategori A, B
och C divideras sedan med summeringen av alla artiklars värde multiplicerat med dess
styckkostnad för att få fram en procentsats av andelen av volymvärdet som varje kategori
består av.
I regressionsdiagrammen för respektive maskin med avseende på sambandet mellan
styckkostnad och beställningsantal tas alla artiklar som det endast beställs 1 eller mindre bort.
Detta därför att artiklar som beställts 0 gånger inte har någon betydelse för uppsatsen då de
uppenbarligen inte ingår i maskinvarianten samt artiklar som beställts 1 av i varje maskin är
basenheter som har flera extremvärden som stör regressionen. Extremvärden tas därför
normalt bort ur regressioner (Lantz, 2009). Granskning av variantartiklarnas samband med
styckkostnad - som är artiklar med större beställningsantal än 1- har större betydelse för
uppsatsen då ett av målen är att reducera dessa med hjälp av standardisering och
modularisering.
För att undersöka om det finns något samband mellan styckkostnad och beställningsantal samt
mellan ledtid och styckkostnad beräknas determinationskoefficienten R-kvadrat ut med hjälp
av statistikmjukvaran SPSS som beräknar hur starkt sambandet är mellan de två variablerna
samt sambandets riktning (Lantz, 2009).
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I den andra ABC-analysen undersöks sambandet mellan de ingående artiklarnas styckkostnad
och deras ledtid. Ledtiden för artiklarna har betydelse eftersom kundorderpunkten kommer att
flyttas bak i det nya produktionssystemet och artiklar med kort ledtid behöver således inte
lagerhållas i samma utsträckning. Artiklar med lång ledtid bidrar dessutom till ökad risk för
schemaändringar, inkurans och prognostiseringsfel. För att lyckas genomföra uppdelningen
av ledtid i kategorierna A, B och C omvandlades ledtiden från månad och veckor till dagar.
Artiklarna med lång ledtid och hög styckkostnad kommer att hamna i kategori A i ABCanalysen av ledtid i förhållande till styckkostnad och är de artiklar som därför bör ses över
separat i en differentierad styrning, alternativt överväga om artiklarna kan beställas från en
annan leverantör med kortare ledtid, för att få ner kapitalkostnaden. De med medellång ledtid
kommer att hamna i kategori B och de med kort ledtid och låg styckkostnad i kategori C. Två
regressionsdiagram togs fram (över styckkostnad och dess påverkan på ledtid från leverantör
tills produkten lämnar fabriken), ett med nuläget och ett över det framtida läget där alla
värden som är mindre eller lika med 7 blockas bort ur horisontalled eftersom detta
representerar ledtiden mellan leverantör tills produkten lämnar fabriken.
Punktdiagrammet över styckkostnad visar att det finns några få artiklar i Maskin 1 och
Maskin 2 som har ett avsevärt högre värde än resterande. Lägsta gränsen för vad som
klassificeras som B-artiklar är i båda fallen 2000 kr. De artiklar med en högre styckkostnad än
2000 kr undersöks sedan i ett stapeldiagram för att urskilja hur lång ledtid dessa artiklar har.
Detta för att undersöka om någon av de artiklarna med högst värde möjligtvis har kortare
leveranstid än D-tiden på en vecka eftersom artiklarna i sådana fall inte behöver lagerhållas i
något säkerhetslager alternativt lagras i mindre kvantiteter.
Hur stor procentuell andel av artiklarna som hamnar i olika kategorier kan beslutas utifrån
varje uppdelning men följer i detta fall de riktlinjer som står i teoridelen under rubriken ABCanalys. Alla värden som representeras nedan har inhämtats från Företag A och är baserade på
år 2014. Beräkningarna är genomförda på det totala antalet artiklar som ingår i alla tre
varianter av Maskin 1 respektive Maskin 2.
4.2.7.1 ABC-uppdelning, styckkostnad och de ingående artiklarnas ledtid
Vid genomförandet av en ABC-uppdelning av styckkostnad framgår att endast 6 stycken av
det totala antalet på 153 artiklar som ingår i Maskin 2 har en styckkostnad över 2000 kr. 3 av
artiklarna har en styckkostnad över 10000 kr och klassificeras som A-artiklar, 4 stycken har
ett värde mellan 2000 och 8000 kr och klassificeras som B-artiklar. Alla artiklarna med en
styckkostnad på mindre än 2000 kr klassificeras som C-artiklar. Artiklarna som ingår i
kategori A i uppdelning av artiklar utifrån styckkostnad står för 64,92 % av summeringen av
alla artiklars styckkostnad. Kategori B står för 12,77 % och kategori C för 22,31 %.
I Maskin 1 är det endast fem olika artikelnummer av 134 st som har en styckkostnad över
2000 kr vilket är de som klassificeras som A- och B-artiklar utifrån klassificering av
styckkostnad. Det finns två stycken olika artikelsorter med ett värde över 6000 kr vilket gör
att de klassificeras som A-artiklar. Det finns tre B-artiklar, alltså varor värda mer än 2000 kr
och mindre än 6000 kr, resterande värden klassificeras som C-artiklar (Se Appendix 7). De Aklassificerade artiklarna utifrån ABC-uppdelning av styckkostnad står de A-klassificerade
artiklarna för 37,11 % av värdet, B-artiklarna för 31,45 % av värdet och C-artiklarna för 31,44
% av summeringen av alla artiklars styckkostnad.
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Granskas de sex kritiska artikelnummer i Maskin 1 framgår att det finns tre A-klassificerade
artiklar som har en veckas ledtid eller kortare. Resterande 3 artiklar har alla längre än en
veckas ledtid. I Maskin 2 ingår två artiklar som har en leveranstid på 2 dagar och fyra stycken
som har en leveranstid på 7 dagar (se Appendix 7).
4.2.7.2 ABC-analys, styckkostnad i förhållande till ledtid
I ABC-analysen av styckkostnad i förhållande till ledtid framgår att endast 2,62 % av
artiklarna i Maskin 2 står för 74,43 % av värdet (ledtid multiplicerat med styckkostnad) och
klassificeras som A-artiklar (Appendix 7). Dessa hamnar i kategori  ”hög  prioritet”  i  Figur  5.
4,57 % av artiklarna vilket representeras av B-artiklar står för 13,85 % av den summerade
styckkostnaden per artikel multiplicerat med artikelns ledtid. Kategori C står för 11,72 % av
värdet men hela 92,81 % av de olika artiklarna som ingår i Maskin 2. I Maskin 1 står 2,98 %
av artiklarna för 48,9 % av värdet, de B-klassificerade artiklarna för 0,75 % av artiklarna och
30,2 % av värdet och C-kategorin står för 96,27 % av artiklarna men endast 20,9 % av värdet.
Determinationskoefficientens värde för Maskin 1 med avseende på regression av (10logaritmen av) styckkostnaden på (10-logaritmen av) artiklarnas ledtid var så liten som 0,07
och inte statistiskt signifikant (se Appendix 7). Slutsatsen av det är att när det gäller Maskin 1
påverkar ledtider mellan leverantör tills produkten lämnar fabriken den slutliga
styckkostnaden oerhört lite. Resultaten för Maskin 2 är likartade: R-kvadrat är mycket litet
och inte statistiskt signifikant (se Appendix 7).
4.2.7.3 ABC-uppdelning
beställningsantal

av

styckkostnad

och

de

ingående

artiklarnas

I ABC-uppdelning utifrån styckkostnad i ABC-uppdelning av styckkostnad i förhållande till
ledtid framgick att 37,11 % av den summerade styckkostnaden består av artiklar
klassificerade som A-artiklar i Maskin 1 men denna kategori består endast av 0,01 % av
beställningsantalet per år. De B-klassificerade artiklarna utifrån styckkostnad står för 31,45 %
och även den summerade styckkostnaden men för 0,01 % av beställningsantalet och Cartiklarna står för 31,44 % av den summerade styckkostnaden och för hela 99,98 % av
beställningsantalet. Här har endast styckkostnad och inte styckkostnad multiplicerat med
beställningsantal granskats, således kallas detta en uppdelning och inte en analys.
I ABC-uppdelningen av styckkostnad framgick ovan i ABC-uppdelning av styckkostnad i
relation till ledtid att 64,92 % av den summerade styckkostnaden består av A-klassificerade
artiklar i Maskin 2. Denna kategori står dock för mindre än 1 % av det summerade
beställningsantalet per år. De B-klassificerade artiklarna står som nämnts för 12,77 % av den
summerade styckkostnaden och för mindre än 1 % av det summerade beställningsantalet per
år. De C-klassificerade artiklarna står för 22,3 % av den summerade styckkostnaden men för
99,98 % av beställningsantalet per år. Volymvärdet för Maskin 2 fås fram på samma sätt som
i Maskin 1 ovan.
4.2.7.4 ABC-analys, Volymvärde
Multipliceras beställningsantal för varje ingående artikel med dess styckkostnad kallas detta
volymvärde, vilket är en typ av ABC-analys. I Maskin 2 står 3,92 % av artiklarna för 24,49 %
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av artikelvärdet och klassificeras som A-klassificerade artiklar. De B-klassificerade artiklarna
representerar 12,42 % av de olika ingående artiklarna och 33,43 % av värdet. De Cklassificerade artiklarna står för 83,66 % av det totala antalet artiklar och för 42,08 % av
värdet. I Maskin 1 representerar 2,24 % av artiklarna 20,94 % av värdet och klassificeras som
A-artiklar. B-artiklarna står för 10,45 % av det totala antalet artiklar och 29,55 % av värdet.
De C-klassificerade artiklarna står för 87,31 % av det totala antalet artiklar och 49,51 % av
värdet.
För Maskin 1 gäller att en regression av (10-logaritmen) av styckkostnaden på (10logaritmen) av beställningsantal under 2014 ger R-kvadrat = 0,557, med statistisk signifikans
på 99,9-procentsnivån. Det innebär att ca.60 % av variationen i (10-logaritmen) av
styckkostnaden förklaras av (10-logaritmen) av beställningsantalet. (Det motsvarar en
korrelation på r = 0,75.) Lutningskoefficienten b är negativ: -1,211 (se Appendix 7). En
ökning av beställningsantalet med 10 gånger fler (motsvarande 1 steg till höger ur
horisontalledet i diagrammet i appendix 7) ger mer än 10 gånger lägre styckkostnad
(motsvarande 1,211 nedåt ur vertikalledet). Det lönar sig alltså i detta fall att ha högt årligt
beställningsantal om man vill reducera styckpriset, andra faktorer uteslutna. Regressionen för
Maskin 2 ger liknande resultat: R-kvadrat = 0,587 och statistiskt signifikant på 99,9procentsnivån (se Appendix 7). Lutningskoefficienten b = - 1,326, vilket innebär både ett
starkare samband och en ännu större effekt av att beställa stora kvantiteter på reduktionen av
styckkostnaden. Dock bör läsaren ha i åtanke att det endast är beställningsantalets påverkan
på styckkostnaden som undersökts i denna regressionsanalys, inte beställningsantalets
påverkan på totalkostnaden. Totalkostnaden skulle kunna bli högre vid en hög årlig
beställningsfrekvens på en artikel eftersom andra faktorer kan spela in. Dock har detta inte
undersökts i denna uppsatts.

4.2.8 Kundorderpunkt
Företag A arbetar idag efter tre olika typer av produktionsstrategier beroende på vilken typ av
beställning som avses. Företag A arbetar i nuläget mestadels utifrån MTS som
produktionsstrategi vilket innebär att produktion sker mot lager. Denna strategi används för
alla beställningar av standardprodukter och kundorderpunkten ligger då sent i
produktionsprocessen, vid färdigvarulagret.
När en beställning på en specialorder kommer in bygger man ihop hela produkten från
grunden vilket innebär att kundorderpunkten ligger vid designstadiet 11. I detta fall används
MTO som produktionsstrategi som innebär att produkten produceras mot order. Detta är dock
ett undantagsfall och eftersom uppsatsen är begränsad till att undersöka två av Företag As
maskiner sker därför ingen fördjupning i denna produktionsstrategi.

4.2.9 Kvalitetsarbete
Företag A producerar komplexa produkter och erbjuder därför kunden utbildning i
maskinhantering vid varje köp. Företag A har sedan åtta år tillbaka drivit en akademi för att
uppdatera och utveckla människor i branschen med hjälp av seminarier och föreläsningar. Det
11
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finns en utbildningscentral vid huvudkontoret i Österköping, dit kunderna själva får komma
men Företag A gör även hembesök för att se till att varje kund får de verktyg som krävs för att
bäst nyttja sin produkt. Informant 1 menar att utbildningen är en viktig del av köpet av en
maskin för att minimera risken för eventuella skador och för att maskinen skall kunna
uppfylla sitt fulla syfte. Mervärde är en ordervinnare som således är en styrka för Företag A.
Företag A har en nollvision gällande avvikande kvalitet på sina produkter och har på senaste
året haft näst intill noll fel12. Företag A använder sig av kvalitetssäkring för att minimera fel
på råmaterial från leverantörer. Företag A har som krav att samtliga leverantörer måste vara
ISO-certifierade och åker dessutom själva ut och certifierar företag för att underlätta sina
leverantörsval. För att minimera risken för fel under tillverkning finns en slutkontroll i
produktionsprocessen där vibrationer, utseende och andra produktegenskaper kontrolleras.
Under slutkontrollen provkörs samtliga produkter för att se att varje produkt håller de givna
kvalitetsmåtten. Företag A har en anställd som enbart arbetar med slutkontrollen. Trots
personalkostnader för slutkontrollen anser Företag A att det tar igen den kostnaden med att
leverera produkter med hög kvalitet och lång hållbarhet. Företag A har i nuläget två års
garanti på sina produkter13.

12
13
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5. Analys
Analysen ger en tydlig förklaring av svaret på uppsatsens övergripande fråga och den
problembeskrivning som presenterades i nulägesanalysen. Avsnittet relaterar teorin med
nulägesanalysen då all data som samlats in under arbetets gång analyseras.

5.1 Konkurrensprioriteringar
Av de fyra beståndsdelarna kostnad, kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet (Bergman och
Klevsjö 2012) så uppfyller Företag A både hög kvalitet och flexibilitet.
Förbättringsmöjligheter enligt Företag A ligger främst vid produktkostnaderna och kostnad
för lagerhållning då företaget i dagsläget har en hög kapitalbindning och höga
försäljningspriser på sina maskiner. Företag A har därför valt att förändra sitt
produktionsupplägg för att minska sin kapitalbindning och förenkla materialhanteringen för
att förstärka både kostnad och flexibilitet14.
Företag A har en förhållandevis god leveransförmåga men branschen ställer höga krav på
korta ledtider och på senare år har Företag A fått konkurrens både inrikes och utrikes från
företag som kan erbjuda ordervinnare som kortare ledtider och billigare produkter. Det är
därför essentiellt för Företag A att utveckla både sina ordervinnare och orderkvalificerare för
att ligga i framkant på marknaden. Fokus kommer därför inte läggas på konkurrensanalyser då
dessa ofta tar bort innovationsförmågan 15 . Därför bör Företag A istället arbeta med att
marknadsföra sina miljövänliga produktalternativ och goda kvalitet med nästintill noll fel för
slutprodukt så att kunderna värderar aspekter så som kvalitet och kompetens högre än
konkurrenternas styrkor. Det bör även poängteras att Företag A erbjuder sina kunder
mervärde i form av en helhetslösning som inkluderar en kvalitetssäker maskin,
kvalitetstestade tillhörande material, miljövänliga rengöringsmodeller och maskinutbildning
för en säker och hållbar hantering.
Företag A har sedan det grundades arbetat med att anpassa sin verksamhet till marknadens
användare. Det är essentiellt att förstå vilka förutsättningar Företag A har för att mätta
kundernas behov. Företagets kunder vill ha maskiner för en hållbar hantering av de material
maskinen kommer användas på. Utöver den helhetslösning som Företag A då erbjuder finns, i
och med maskinutbildningen, en relation mellan kund och företag. Detta är en stor
konkurrensfördel som ger kunden en känsla av trygghet och tillförlitlighet. Ett
förbättringsområde med avseende på detta är Företag As maskingarantier som idag endast
ligger på två år, men som i och med en förlängning skulle kunna öka kundens känsla av
säkerhet.

14
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Informant 1, Kvalitetsansvarig, Företag A.
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5.2 Standardisering
Företag A har idag endast standardiserat 10 % av de artiklar som ingår i Maskin 1 och Maskin
2. I och med det nya produktionsupplägget, som kommer att bestå av bland annat en mer
integrerad produktstandardisering kommer arbete i form av planering, hantering och
reservdelshållning minska. Detta eftersom antalet artiklar kommer att minska som en följd av
att en artikel kommer att kunna användas i flera maskinuppbyggnader. Det administrativa
arbete som avser materialhantering blir mindre komplext då det finns mindre PIA i systemet
och således minskar även risken kvalitetsbrister i form av fel. Dessutom minskar
kapitalbindningen då det finns mindre pengar bundet i material.
Företag A har i nuläget vissa problem med att relatera kapaciteten till efterfrågan 16. Med det
nya produktionsupplägget baserat på en mer integrerad standardisering och delvis
modularisering skapas en mer kontinuerlig efterfrågan av de artiklar som standardiserats
eftersom dessa får ett bredare användningsområde. Vid införandet av standardiserade artiklar
är det nödvändigt för Företag A, som verkar på en global marknad, att tänka på artiklarnas
utformande så att de kan fylla sitt syfte både inrikes och utrikes (Powers och Loyka, 2007).

5.3 Kapitalbindning
På grund av uppsatsens omfattning, huvudsyfte och Företag As önskemål har beräkningarna
begränsats till endast genomsnittlig kapitalbindning i lager. Beräkningarna av kapitalbindning
baseras på information utifrån två av Företag As maskiner, Maskin 1 och Maskin 2. Det finns
självklart fler sätt att beräkna kapitalbindning på men i litteraturen anses Formel (1)-(5) som
mest passande då denna avses för producerande företag (Wramsby och Österlund, 2007).
Valet av beräkning av kapitalbindning i lager grundar sig i att Företag A skall införa
standardiserade artiklar och till viss del ett modulbaserat produktionsupplägg vilket gör att
lagret är det som påverkas mest av denna förändring. Detta är på grund av att modularisering
minskar behovet av ett färdigvarulager vilket gör att tiden för denna kan kortas ned. Företag A
har även ett stort intresse av att minska sin kapitalbindning i lager eftersom den idag ligger på
en hög kostnad. Kostnaden för artiklarna - direkt material, direkt lön och
tillverkningsomkostnader - kommer efter förändringen att bli densamma men Företag A
behöver då lägga in färre antal ordar än tidigare17. Företag As kunder ställer höga krav på
korta ledtider, vilket bidrar till att Företag A idag har en stor lagerhållning för att kunna
besvara kundens efterfrågan. För att lyckas nå målet med att dubbla sin omsättning inom en
tidsram på fem år skulle en minskning av kapitalbindningen kunna vara avgörande för att
lyckas sänka kostnaderna. På så sätt skulle Företag A kunna behålla en hög marginal på
produkterna även om konkurrensen på marknaden i framtiden kommer tvinga ner
försäljningspriserna 16. Vid beräkning av kapitalbindning av lager i nuläget och efter
förändringen framgår hur mycket lägre kapitalbindningen blir, vilket bör ställas i relation till
hur mycket förändringen kommer kosta. På så sätt kan Företag A se om, och i så fall när,
förändringen blir lönsam. Denna uppsats begränsas dock endast till beräkning av
genomsnittlig kapitalbindning.
Vid beräkningen i lager beräknades procentsatsen för respektive maskin i förhållande av den
totala kapitalbindningen för maskinen. Resultat av den genomsnittlig kapitalbindning visar på
16
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hur stor andel av den totala kapitalbindningen som binds i råvarulager (RVL), produkter i
arbete (PIA) samt färdig varulager (FVL) (se Tabell 4) (Wramsby och Österlund, 2007).
Tabell 4. Råvarulager, produkter i arbete samt färdigvarulager i procent av den totala
kapitalbindningen; Nuläge.

RVL

PIA

FVL

Summa:

Maskin 1.1

41.46 %

18.96 %

39.58 %

100 %

Maskin 1.2

41.30 %

18.97 %

39.73 %

100 %

Maskin 1.3

41.58 %

18.96 %

39.46 %

100 %

Maskin 2.1

42.02 %

18.95 %

39.03 %

100 %

Maskin 2.2

41.89 %

18.95 %

39.16 %

100 %

Maskin 2.3

41.96 %

18.95 %

39.09 %

100 %

Det som kan urskiljas är att procentsatserna ligger väldigt jämnt för respektive lagertyp
oavsett maskinvariant. De jämna värdena (se Tabell 4) beror på att de tre olika
maskinvarianterna av respektive maskin har samma summa för direkt lön,
tillverkningsomkostnad och genomsnittliga tider. Det som skiljer sig från beräkningarna är att
summan för direkt material är olika för alla varianter. Det kan även konstateras att det binds
mest resurser i råvarulagret där den genomsnittliga kapitalbindningen är som högst, därefter i
färdigvarulagret och till sist i produkter i arbete. Därför skulle en minskning av artiklar och en
förskjutning av kundorderpunkten göra att mindre artiklar lagerhålls i färdigvarulagret. Vid ett
införande av ett modulbaserat produktionsupplägg och standardiserade artiklar skulle
omfattningen, och till viss del även betydelsen, av färdigvarulagret minska eftersom ett
komponentlager då blir mer aktuellt. Färdigvarulagret påverkas även med avseende på att en
produkt monteras ihop först när Företag A erhållit en kundorder vilket gör att företaget inte
behöver lagerhålla färdiga produkter. Med produktionsupplägget ATO kan Företag A välja att
montera enligt ett parallellsystem för att uppnå en effektivare produktion18.
Företag A har även gett information om att monteringstiden beräknas minska med 20 %, även
om detta inte har en anmärkningsvärd betydelse för produktionstiden vid beräkning av
kapitalbindningen. Detta är på grund av att den totala ledtiden idag är kort vilket skulle
resultera i att monteringstiden minskas med 31 min för Maskin 1 och 28,6 min för Maskin 2,
vilket i relation till produktionstidens sju dagar inte är avgörande för just kapitalbindningen.
Försäljningen får uppskattas bli densamma eftersom ledtiderna beräknas kvarstå efter det nya
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produktionsupplägget, vilket gör att den dagliga försäljningen fortsättningsvis förväntas ligga
under ett 19.
Färdigvarulagret byts i och med förändringen ut mot ett komponentlager där samtliga
komponenter ligger och väntar på montering som startar vid erhållen kundorder. Eftersom
Företag A skall gå från huvudsakligen MTS till ATO utgår uppsatsen från att
kundorderpunkten flyttas bakåt en vecka. Detta innebär att den nuvarande
färdigvarulagringstiden på 14 dagar byts ut mot en komponentlagringstid som beräknas ligga
på sju dagar. Enligt en ny beräkning innebär detta att den genomsnittliga kapitalbindningen i
komponentlagret minskar med 50 % för var och en av maskinvarianterna i relation till tidigare
färdigvarulager, vilket är en radikal kostnadsreducering. I Appendix 4 ses en procentuell
fördelning av den totala kapitalbindningen för de sex olika maskinvarianterna och denna är
nästintill samma procentsatser som innan förändringen. Detta beror på att den genomsnittliga
kapitalbindningen i råvarulagret, produkter i arbete och komponentlagret har minskat med
vardera 50 % i absoluta tal men därför blir den procentuella förändringen inte rättvis.
I jämförelse med kapitalbindningens fördelning innan förändringen (se Tabell 4) är den
nuvarande kapitalbindningen lägre i färdigvarulagret/komponentlagret men högre i resterande
lager (se Tabell 5). Kostnaden för maskinvarianternas råvarulager och produkter i arbete
kommer inte påverkas av förändringen men eftersom kapitalbindningen i komponentlagret
ökar, påverkas även procentsatserna för råvarulagret och produkter i arbete som därmed ökar
(se Tabell 5). Vad som kan avläsas från Tabell 4 och Tabell 5 är att kapitalbindningen bundet
i lager inte skiljer sig mycket åt mellan Maskin 1 och Maskin 2. Detta beror på att den
genomsnittliga kapitalbindningen för respektive lager beräknas främst genom multiplikation,
vilket gör att summorna i relation till varandra är förhållandevis lika även om kostnaderna för
Maskin 2 är högre. Att kapitalbindningen i komponentlagret minskat beror på att den
genomsnittliga komponentlagringstiden har minskat i och med förändringen.
Tabell 5. Råvarulager, produkter i arbete samt färdigvarulager i procent av den totala kapitalbindningen
efter förändringen.

Maskin 1.1
Maskin 1.2
Maskin 1.3
Maskin 2.1
Maskin 2.2
Maskin 2.3

RVL
51.68 %
51.54 %
51.80 %
52.21 %
52.09 %
52.15 %

PIA
22.51 %
23.67 %
23.62 %
23.54 %
23.57 %
23.56 %

KOMP.L
24.68 %
24.79 %
24.58 %
24.25 %
24.35 %
24.29 %

Total
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Eftersom den totala kapitalbindningen för varje maskin beräknas genom att addera alla tre
lager så minskar den totala kapitalkostnaden för varje maskin. Detta på grund av att
kapitalbindningen i komponentlagret minskar medan resterande lager blir oförändrade.
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Tabell 6. Den procentuella minskningen av den genomsnittliga kapitalbindningen för varje maskin, för det
nya produktionsupplägget.

Total minskning av
kapitalbindning
Maskin 1.1

19.79 %

Maskin 1.2

19.87 %

Maskin 1.3

19.73 %

Maskin 2.1

19.52 %

Maskin 2 .2

19.58 %

Maskin 2 .3

19.55 %

Det nya produktionssystemet skulle i genomsnitt kunna minska den totala kapitalbindningen
med 19.67 % för samtliga maskinvarianter (se Tabell 6). Minskningen har beräknats genom
att summan av den totala kapitalbindningen efter förändringen har dividerats med summan av
den totala kapitalbindningen innan förändringen; denna summa har sedan subtraherats från ett
vilket resulterat i skillnaden i kapitalbindning för respektive maskinvariant (se Tabell 6).
Fullständig beräkning av kapitalbindning i lager för nuläge och efter förändring belyses i
Appendix 3, 4 och 5.
Det är dock viktigt att poängtera att beräkning av total kapitalbindning är ett omfattande
arbete som även inkluderar genomsnittlig kapitalbindning i kundkrediter, administration och
leverantörskrediter (Wramsby och Österlund, 2007). På grund av uppsatsens omfattning och
huvudsyfte behandlas endast kapitalbindning i lager. För att beräkna resterande
kapitalbindning krävs information om kredittid för råvaror, kredittid för kunderna och
administrationstid som således inte erhållits inför detta uppsatsarbete. Beräkningen i denna
uppsats har inte inkluderat avskrivningar eftersom information kring dessa inte fanns
tillgänglig men skall vid en fullständig beräkning av total kapitalbindning vara med. Det finns
huvudsakligen tre stora kapitalbehov hos företag; anläggningskapital, rörelsekapital och
säkerhetskapital, men uppsatsens beräkningar behandlar endast rörelsekapital med avseende
på lager (Wramsby och Österlund 2007).

5.4 Ledtid
Ledtid är en avgörande aspekt på Företag A eftersom det är en ordervinnare inom branschen
och en av de främsta anledningarna till att de i dagsläget förlorar marknadsandelar till
konkurrenter20. För att lyckas leverera inom D-tid och samtidigt minska kapitalbindningen
som är ett av Företag As främsta önskemål krävs att de byter produktionsupplägg från MTS
till ATO. Detta byte kommer minska antalet produkter i arbete (PIA) vilket kommer
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underlätta vid materialhantering och förkortar produktionsledtiden. Den tid och kapacitet som
Företag A vinner på ett ställe i produktionsprocessen kan förloras i en annan (Wouters 1991).
På grund av minskat PIA förkortas ledtiderna i montering, kan den vunna tiden (till en början)
förkortas i designprocessen eftersom ATO kräver mer omfattande produktutveckling vid
uppstart. Däremot blir ofta ledtiderna för designutveckling kortare när systemet väl etablerat
sig vid utveckling av nya produkter eftersom endast variantmoduler behöver utvecklas och
inte hela maskiner. En annan effektiv metod som används vid ATO är montering i parallella
flöden. Eftersom monteringstiden är förhållandevis kort i relation till D-tiden är parallella
flöden inte något som rekommenderas att införa förrän det nya produktionssystemet etablerat
sig (Jacobs et al. 2011).

5.4.1 Artikelkategorisering av ledtid
I artikelkategoriseringen med avseende på ledtid framgår att A-artiklarna är de artiklar som
har en ledtid över fyra veckor. A-artiklarna måste således lagerhållas i någon form av
säkerhetslager för att de inte skall riskera att hindra en hel order från att levereras i tid. På
Maskin 2 består denna kategori av hela 23,07 procent. Ett övervägande om ifall det kan vara
mer lönsamt att beställa från en lokal leverantör med kortare leveranstid bör genomföras. En
lokal leverantör har möjligen ett dyrare inköpspris men om det bidrar till att artikeln slipper
lagerhållas minskar det den risk som ett säkerhetslager innebär samt att
lagerhållningskostnaderna minskar. B-artiklarna har en ledtid på mellan tre till fyra veckor
vilket gör att även de måste lagras i ett säkerhetslager för att kunna leverera inom D-tiden på
en vecka. Denna kategori står för hela 15,9 %.
53,2 % av det totala antalet artiklar består av C-klassificerade artiklar med en leveranstid
under en vecka. Denna kategori är av störst intresse för detta arbete eftersom undersökning av
ett nytt produktionssystem, alltså ATO istället för MTS, gör att kundordern kan flyttas bakåt i
produktionen en vecka eftersom monteringstiden på Maskin 2 endast är 2 timmar och 38
minuter. Denna förflyttning gör att Företag A inte behöver lagerhålla något säkerhetslager, i
varje fall inte i samma utsträckning. Skulle Företag A lyckas hitta leverantörer som är så pass
pålitliga att de kan räkna med att ha produkterna inom en veckas tid så skulle en minskning av
ca 50 % av antalet artiklar kunna genomföras. Detta skulle bidra till förbättring både vad det
gäller kapitalkostnad bestående av kostnad bundet i varor, fasta lagerhållningskostnader då
det tar mindre fysisk plats, administrationskostnader och PIA.
För Maskin 1 står A-artiklarna i ABC-analysen med avseende på ledtiden för 24,6 % av
artiklarna och de B-klassificerade artiklarna för 17,1 %. C-klassificerade artiklarna står för
47,1 % således skiljer sig inte de olika produkterna åt så mycket i klassificering utifrån
ledtider. Den totala monteringstiden för Maskin 1 är 2 timmar och 58 minuter. Eftersom
resultaten för de båda maskinerna är snarlika bör förflyttning av kundorderpunkten ge samma
effekter för Maskin 1 som nämnts i stycket ovan för Maskin 2.

5.5 Modularisering
Företag A lägger idag stort fokus på att anpassa sin verksamhet till marknadens användare
och det kommande införandet av modularisering kommer leda till att Företag A kan fortsätta
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bemöta efterfrågan genom att erbjuda ett stort antal slutprodukter utifrån kombinationer av ett
minskat antal moduler. Målet är samtidigt att korta ned produktionsledtiderna och minska
kostnaderna främst gällande materialhantering och lagerhållning. Modularisering möjliggör
en minskning av ledtiden för specialorder då dessa kan monteras ihop genom att ändra vissa
komponenter istället för att producera en helt ny produkt21.
Med modularisering i kombination med standardisering kan Företag A leverera inom en
acceptabel D-tid och samtidigt få ner kapitalbindningen avsevärt eftersom de modulariserade
komponenterna kan användas i flera maskiner till skillnad mot nuläget där varje del är unik
och endast tio procent av artiklarna är standardiserade. I det nya produktionsupplägget
lagerhålls komponenter istället för färdiga slutprodukter. Detta medför att Företag A på kort
tid kan montera komponenterna och leverera ut en slutprodukt när en faktisk kundorder
kommit in, vilket minskar risken för fel vid prognostiseringsberäkningarna. Detta bidrar i sin
tur till mindre PIA samt en minskad risk för prognosmissar (Sanchez och Collins 2001).
En högre integration av modularisering ökar ofta kvaliteten på slutprodukten eftersom
oberoende komponenter kan tillverkas och testas separat innan de förs in i en modulbaserad
produkt. Upplägget kan så vis hjälpa Företag A att upprätthålla en hög kvalitet. Innan
implementering av det modulbaserade upplägget måste Företag A undersöka om kostnaden
för utveckling av ett sådant upplägg är lägre än vad de beräknade intäkterna för upplägget
förväntas resultera i. Då Företag A är måna om att minska genomloppstiden rekommenderas
starkt att i framtiden överväga att montera modulerna parallellt trots att montering inte är
något detta arbete fördjupats i.

5.6 ABC-analys och ABC-uppdelning
ABC-analys och ABC-uppdelning är två verktyg som används för att sekvensera artiklar.
Informationen kan sedan ligga till grund vid beslut kring hur artiklarna skall lagerstyras.

5.6.1 ABC-uppdelning av styckkostnad och de ingående artiklarnas ledtid
I ABC-klassificeringen med avseende på styckkostnad i förhållande till ledtid framgick att de
A- och B-klassificerade artiklarna utifrån styckkostnad bestod av stora artiklar som
representerar basen i varje maskin samt de transformatorer som idag kan kombineras med
basenheterna. Varför styckkostnadens relation till ledtiden var intressant att undersöka är på
grund av att Företag A har ett mål att minska antalet lagerhållna transformatorer med 30 %,
detta mål gäller dock hela serien och inte endast Maskin 1 och Maskin 2 som detta arbete
begränsats till. Om man granskar ABC-uppdelningen utifrån styckkostnad framgår det att
artiklarna bestående av transformatorer står för de högsta styckkostnaderna då de ingår i
kategori A och B samt för några av de kortaste ledtiderna (se Appendix 7).
Diverse transformatorer som ingår i Maskin 1 och Maskin 2 produceras lokalt i närheten av
Företag As fabrik och har en kort ledtid. I Maskin 2 ingår två transformatorer som har en
ledtid på 2 dagar och fyra stycken som har en ledtid på 7 dagar medan Maskin 1 har 3 stycken
med en veckas ledtid eller ännu kortare (se Appendix 7, styckkostnad i förhållande till ledtid).
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41

Dessa artiklar skulle förslagsvis kunna beställas först när kundordern anlänt alternativt
lagerhållas i en mindre mängd. Detta arbete har inte undersökt hur stort säkerhetslager
Företag A har på artiklarna i nuläget, dock kan Företag A utifrån denna specifika uppdelning
undersöka hur lagerhållningen ser ut idag för att, om så inte redan är fallet, beställa artiklarna
efter kundorder. En sådan lösning skulle vara möjlig för de transformatorer som har två
dagars leveranstid. Eftersom transformatorerna är A-klassificerade i uppdelning utifrån
styckkostnad samt i ABC-analys över volymvärde är det bland annat de artiklar som företaget
bör ha så få av i lager som möjligt. Om kundorderpunkten skulle flyttas bak från MTS till
ATO skulle mycket färre transformatorer behöva lagras eftersom alla transformatorer passar
till  diverse  maskiner  i  serien  ”Cerulean”.
I Maskin 1 har tre av de A- och B-klassificerade artiklarna med avseende på styckkostnad en
leveranstid på tre till fyra veckor. Dessa artiklar består av bas-komponenter till maskinerna,
vilket gör att de tvingas lagerhålla en av varje bas-komponent för att bemöta D-tiden.
Lagerhållning av de här tre artiklarna är ingenting som går att beställas efter kundordern
anlänt med det nya produktionsupplägget. Detta är på grund av att leveranstiden för dessa
artiklar är för lång, det vill säga längre än D-tiden på en vecka. Målet att minska andelen
lagerhållna transformatorer med 30 % bidrar dock inte till någon stor minskning av kostnad
bundet i varor eftersom dessa för transformatorerna endast består av cirka 10 % av det totala
volymvärdet av de ingående artiklarna i Maskin 1 och Maskin 2, vilket framgår i ABCanalysen av volymvärde (Appendix 7).

5.6.2 ABC-analys, styckkostnad i förhållande till ledtid
I ABC-analysen av styckkostnad multiplicerat med ledtid framgår det att mindre än 7 % i
både Maskin 2 och Maskin 1 står för 80 % av värdet vilket gör att denna kategori hamnar
under   ”hög   prioritet”   i   figur   5. Med värdet menas i denna ABC-analys styckkostnad
multiplicerat med beställningsantal. Eftersom en så liten del av artiklarna står för en så stor
del av värdet är det extra nödvändigt att undersöka om dessa artiklar styrs optimalt i nuläget.
De ca 90 % av artiklarna som endast står för 10-20 % av värdet vore slöseri av resurser att
styras likadant som de A- och B-klassificerade. En differentierad styrning av de 7 % av
artiklarna skulle sänka kapitalbindningen i form av kostnad bundna i varor. Eftersom detta
arbete inte fördjupar sig i prognostisering eller lagerstyrning av artiklar har inte någon
beräkning genomförts på exakt hur mycket lägre en sådan förändrad styrning skulle bidra till.
Regressionskoefficienten (Lantz, 2009) visar att det inte finns något starkt samband mellan
ledtid och styckkostnad. Den tidigare redovisade regressionen av styckkostnaden på ledtider
från leverantör till produkten lämnar fabriken för båda maskintyper visar att ledtiderna inte
statistiskt signifikant vare sig förklarar styckkostnaderna eller effekten av ledtiderna på
styckkostnaderna. Det är alltså andra faktorer som spelar in som inte inkluderas i denna
regressionsmodell. Statistisk signifikans har egentligen inte någon betydelse när det är en
totalundersökning som det är i det här fallet, dock brukar man ändå skriva med det i resultatet
(ibid).
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5.6.3 ABC-uppdelning av styckkostnad och de ingående artiklarnas
beställningsantal
ABC-uppdelning av styckkostnad och de ingående artiklarnas beställningsantal
vid uppdelningen av styckkostnad framgick att 64,92 % av den summerade styckkostnaden i
Maskin 2 endast bestod av 1 % av beställningsantalet och representeras av mindre än en
procent av antalet artiklar, vilket således stödjer hypotesen om att en liten del av artiklarna
står för en stor del av värdet även om resultatet inte följde 80/20-regeln exakt som Pareto
formulerade den (Flores och Whybark, 1986). B-artiklarna stod för 12,77 % av värdet och
mindre än 1 % av beställningsantalet och mindre än 1 % av det totala antalet olika
artikelnummer vilket även det styrker hypotesen. 22,3 % av styckkostnaden hamnar i kategori
C vilken består av 99,9 % av det totala antalet beställda produkter per år vilket även det
stödjer Paretos Hypotes.
I Maskin 1 står 37,11 % av A-artiklarna utifrån uppdelning av styckkostnad för mindre än 1
% av volymen och mindre än 1 % av antalet artikelnummer. B-artiklarna för 31,45 % och
mindre än 1 % av det summerade antalet unika artikelnummer och beställningsantalet och Cartiklarna för 31,44 % av styckkostnaden och 99,98 % av beställningsantalet. C-artiklarna har
en högre del av styckkostnaden än i Maskin 2 vilket visar på att dess variantartiklar har högre
styckkostnad. "Paretos regel" som påstår att 20 % av värdet finns i 80 % av artiklarna
stämmer inte överens med uppdelningen av värdet i artiklarna i Maskin 1, även om påståendet
om att liten del av artiklarna representerar en stor del av värdet stämmer (Flores och
Whybark, 1986). Man kan urskilja att artiklarna med hög styckkostnad har lägre
omsättningshastighet än de med låg kostnad (se Appendix 7), eftersom beställningsantalet per
år är lägre för dessa artiklar. Detta kan förklaras av att flera av artiklarna med låg
styckkostnad används flera gånger i varje maskin alternativt att säkerhetslagret är stort på
dessa artiklar. Eftersom detta arbete inte fördjupat sig i försäljningsantal eller säkerhetslager
av artiklarna går det inte att dra någon slutsats kring det.
Granskar man de artiklar som hamnar i kategori C i uppdelning av styckkostnad framgår det
att dessa artiklar är tillval till bas-artiklarna. Om dessa modulindelas skulle de benämnas
variantmoduler. Att standardisera dessa artiklar skulle bidra till en rad förbättringar. Om
exempelvis ett fäste skulle vara standardiserat skulle den då kunna användas till alla nio olika
maskiner som ingår i serien, istället för att det som i nuläget är, alla nio har unika fästen. Då
skulle lageromsättningshastigheten öka på den artikeln och det skulle bli enklare att
prognostisera ett säkerhetslager som matchar efterfrågan. Även kapitalbindningen i lager
skulle   minska   om   en   standardiserad   artikel   kan   användas   i   alla   ”Cerulean”:s   maskiner
eftersom det skulle gå från 21st (7 stycken maskiner, tre maskinvarianter av varje maskinsort)
olika artiklar till 1st (Jonsson och Mattsson, 2012).
Ett av Företag As mål är att variantartiklarna skall minskas med 50 % inom en femårsperiod.
Granskar man vilka artiklar som ingår i kategori A, B och C utifrån styckkostnad framgår det
att de artiklar som hamnar i kategori C i uppdelning av styckkostnad består denna kategori av
artiklar som är tillval till produkternas basenheter. Detta gör att de blir variantartiklar i det nya
produktionssystemet. För att undersöka hur stor ekonomisk minskning en reducering av 50 %
av dessa artiklar skulle bidra till skulle Företag A kunna genomföra en beräkning där Cartiklarna i uppdelningen av styckkostnad skall minska med 50 % för att undersöka hur
mycket lägre kostnad en sådan minskning skulle bidra till. Denna beräkning genomförs inte i
detta arbete då det krävs information om hur stor del av artiklarna som finns i säkerhetslager
idag inklusive lagerränta för dessa artiklar.
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5.6.4 ABC-analys av volymvärde
Både i Maskin 1 och Maskin 2 står ca 15 % av artiklarna i båda maskinerna för ca 50 % av
värdet och 80-90 % av artiklarna för 40-50 % av värdet. Att en liten del av artiklarna står för
en stor del av värdet som Pareto påstod stämmer väl överens med uppdelningen av
volymvärdet i dessa två maskiner. Dock står kategori C för 40-50 % av värdet och 80-90 % av
artiklarna, vilket är högre än Paretos hypotes. Detta beror troligtvis på att en del av de
variantartiklar som ingår i maskinerna har högt beställningsantal per år men även relativt hög
styckkostnad (se regressionsanalysen av styckkostnad på beställningsantal i Appendix 7).
Anledningen till att procentsatserna är så pass lika i de båda maskinerna beror troligtvis på att
maskinernas artikeluppbyggnad då de ingår i samma serie samt att efterfrågan på Maskin 1
och Maskin 2 är snarlik.
Eftersom Företag A tillverkar med produktionsstrategin MTS och endast har 10 % av det
totala antalet artiklar standardiserade måste de lagerhålla ett brett sortiment som både tar stor
plats och binder stora delar av kapitalet i varor för att lyckas leverera inom D-tid, vilket skulle
kunna vara en förklaring till C-kategorins relativt stora andel av volymvärdet ovan. Det skulle
även kunna bero på att riktlinjerna för vilka artiklar som ingår i A- respektive B-klassen är för
snäv då detta arbete har utgått från de riktlinjer som framgår i teorin (Flores och Whybark,
1986).
För att få ner kapitalkostnaden bör de artiklar som hamnar i kategori A i ABC-analys av
volymvärde i de båda maskinerna undersökas om de kan lagerstyras differentierat då dessa få
artiklar har mycket stor inverkan på kapitalkostnaden i form av kostnad bundna i varor.
Kategori A och B i båda maskinerna består nämligen av mindre än 15 artiklar i respektive
maskin.
R-kvadrat (determinationskoefficienten) visar ett relativt starkt och signifikant samband
mellan styckkostnad och beställningsantal för Maskin 1 och Maskin 2. Statistisk signifikans
har egentligen inte någon betydelse när det är en totalundersökning som det är i detta fall,
dock brukar man ändå skriva med det i resultatet. Detta undersöktes i ett regressionsdiagram
(Lantz, 2009) för vardera maskin. Variansen i (10-logaritmen) av styckkostnaden förklaras till
56 % (R-kvadrat=0,557) för Maskin 1 och till 59 % (R-kvadrat=0,587) för Maskin 2 av
variansen (10-logaritmen) av beställningsantalet. Lutningskoefficienterna visar att effekterna
av beställningsantalet (10-logaritmerat) på styckkostnaden (10-logaritmerat) är -1,211
respektive -1,326, vilket anger att det lönar sig att beställa stora kvantiteter som då reducerar
styckpriset. Det bör dock nämnas att endast styckkostnaden och inte totalkostnaden
undersökts i denna regressionsanalys.
Att standardisera artiklar så att de kan användas i flera maskiner skulle bidra till ett större
behov av att beställa fler artiklar av samma sort vilket således skulle bidra att efterfrågan på
de standardiserade artiklarna ökar trots att det totala antalet beställda artiklar troligtvis
minskar. Anledningen till att de troligtvis kommer minska är därför att det inte behöver
lagerhållas i lika stora kvantiteter i ett säkerhetslager när antalet unika artikelsorter minskar, i
och med att en artikel kan användas i fler avseenden när den är standardiserad (Jonsson och
Mattsson, 2012).
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ABC-analysen av volymvärdet tyder på att modularisering kommer bli lönsamt eftersom en
stor del (större än vad Pareto förutspått) av volymvärdet finns i kategorin C som representeras
av variantartiklar. En integrerad standardisering och modulindelning av variantartiklar kan
även vara en lönsam investering då en standardiserad variantmodul skulle kunna användas i
fler än en maskin/maskinvariant vilket minskar risken för fel vid prognostisering av
efterfrågan då lageromsättningshastigheten på de artiklarna ökar samt att säkerhetslagret
minskar (Erixon et al. 1994).

5.7 Kundorderpunkt
Kundorderpunkten kommer med det nya produktionsupplägget flyttas bak till en vecka innan
leverans istället för vid färdigvarulagret som den befinner sig i nuläget. Anledning till denna
placering av kundorderpunkten är därför att D-tiden är en vecka och om kundorderpunkten
också är en vecka innan leverans kan Företag A fortfarande leverera inom D-tid. Företag A
kommer helt producera mot prognos fram till kundorderpunkten. Efter kundorderpunkten
kommer produktionen helt baseras på reell efterfrågan vilket minskar risken för
prognosmissar avsevärt, något som i dagsläget anses vara ett stort problem 22 .
Lagerkostnaderna, bundet kapital och PIA kommer minska. Dock kräver en sådan
förflyttning av kundorderpunkten en mer komplext produktframtagning. Produktens design
måste utformas så att varje variantmodul passar ihop med flera bas-moduler. Modulindelning
är således inte alltid lönsamt och det kan ta lång tid innan ”break even”   (se   Figur   4).
Förändringen kommer resultera i en mer effektiv dokumentation och mindre administrativt
arbete främst gällande materialhanteringen. Detta i sin tur kan leda till förbättrad kvalitet och
minskade kostnader (Erixon et al. 1994).

5.8 Kvalitet
Sedan Företag A införde en anställd vid slutkontrollen som endast arbetar med
kvalitetssäkring har antalet kvalitetsfel minskat avsevärt, vilket stärkt kvaliteten på Företag As
samtliga produkter. Här skulle Företag A i och med förändringen även kunna införa
kvalitetskontroller under monteringen. Företag A ligger i framkant med avseende på kvalitet
då de själva certifierar och använder sig av certifierade leverantörer vilket gör att risken för
eventuella avvikande råvaror minskar.
Företag As garanti på två år kan idag framstå som kort eftersom Företag A förväntas erbjuda
hög kvalitet på produkterna då de är dyrast på marknaden. En förbättringsmöjlighet kan därför
vara att förlänga garantin och på så sätt skapa ett än mer trovärdigt erbjudande. Företag A har
idag även vissa problem med att relatera kapaciteten till efterfrågan. Företag A vill i och med
förändringen skapa ett mer kontinuerligt flöde i processerna med effektivare
materialhantering. Kvalitet påverkar ett företags lönsamhet speciellt på lång sikt och Företag
As kontinuerliga arbete med förbättringar av kvaliteten ur kundperspektiv resulterar i färre
reklamationer, högre prissättning och större marknadsandelar. Det nya produktionsupplägget
kommer ha stor påverkan på kvaliteten inom Företag A vilken kan leda till kortare ledtider,
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lägre kostnader, mindre buffertar, större vinstmarginal och mindre bundet kapital (Bergman
och Klevsjö, 2012).
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6 Diskussion
Då man behöver kartlägga kapitalbindning i lager kan en ABC-analys vara en effektiv metod.
Denna metod går att använda på både producerande och distribuerande företag. Att undersöka
ett företags styrkor, möjligheter, svagheter och hot är en bra grund för att sedan kunna
fördjupa sig i de svagheter och hot företaget har för att lyckas vända dem till styrkor. SWOTanalys kan användas i de flesta typer av företag och organisationer.
Arbetet har begränsats till att endast analysera Maskin 2 och Maskin 1 som är två av
”Cerulean”:s   7 maskiner.   “Cerulean”   är   endast   en   av   flera   serier   som   Företag A producerar
och distribuerar. Således kan informationen och slutsatserna detta arbete dragit inte spegla
hela verksamheten. I ABC-analysen har även ledtiderna som använts  i  “ABC-uppdelning av
ledtider”  och  “ABC-uppdelning av  styckvärde  i  relation  till  dess  ledtider”  varit  ledtiden  från  
leverantör tills dess att varan lämnar Företag As-fabrik i Österköping. Eftersom Företag A
inte lyckades få fram endast den ledtid som är inom fabriken blir det svårt att veta hur lång
ledtiden är från leverantören till fabriken. Detta har även försvårat beräkning av
råvarulagringstid i kapitalbindningen där en uppskattning var tvungen att genomföras utifrån
de ungefärliga siffror Informant 1 uppskattade 23 . ABC-analys av ett företags artiklar kan
genomföras på diverse företag, både distribuerande, producerande och tjänsteföretag. I ABCanalys för tjänsteföretag finns inte något lager på samma sätt så i sådana fall är det mer
kunder som kan ABC-indelas och analyseras utifrån grad av betydelse. Detta kan genomföras
på liknande sätt som i detta arbete.
Företag A kan genomföra liknande ABC-analyser utifrån det tillvägagångssätt som framgår i
arbetet på resterande sortiment i Cerulean, den nya ersättande serien och även i andra serier
om liknande kapitalbindningsproblem finns i resterande delar av Företag A. På det sättet får
Företag A bättre kontroll över sina lagernivåer. ABC-klassificering och sekvensering av
leverantörer är något detta arbete inte fördjupat sig i men kan även det utföras på liknande sätt
som av lagerförda artiklar. I en sådan ABC-analys kan det exempelvis undersökas vilka
leverantörer som har minst antal förseningar av leveranser, vilka som levererar med kortast
leveranstid eller vilka som har lägst kostnader eller en kombination av dessa där en
korrelation kan analyseras på likvärdigt sätt som i detta arbete. Sådan information kan sedan
användas som beslutsunderlag.
Att modulindela och modularisera en produkt kan minska kapitalbindningen avsevärt men det
kräver ett mer administrativt arbete speciellt till en början. Modularisering är inte alltid en
lönsam strategi, eftersom variantutbudet och den kostnad som ligger bundet i dagens
variantutbud måste vara relativt hög för att en sådan förändring skall löna sig. I ABCanalysen av volymvärde framgick att stora delar av både volym och värde ligger bundet i alla
de varianter som Företag A breda variantutbud bidragit till. Om andra av Företag As maskiner
skall modulariseras rekommenderar vi att en sådan undersökning genomförs innan ett sådant
beslut tas eftersom förändringen annars kan bidra till högre kostnader.
En integrerad standardisering och arbete med att förbättra det standardiserade arbetssättet kan
i sådana fall vara en bättre lösning, eller ett komplement. Standardiserat arbetssätt leder till
positiva effekter ur ett etiskt perspektiv då personalen får en starkare gemenskap och
23
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delaktighet i förbättringsarbetet. Uppsatsen tar inte upp beräkningar kring säkerhetslager eller
beställningspunktssystem på grund av arbetets omfattning. Eftersom att inte säkerhetslager
beräknats i detta arbete kan vi inte veta hur mycket lägre kostnaden bundet i lager skulle bli.
Dock framgår vilka artiklar som är kritiska utifrån ledtid i förhållande till styckkostnad och
styckkostnad i förhållande till beställningsantal, vilket gör att Företag A enkelt kan se vilka
artiklar som är mest kostsamma att lagerhålla samt vilka artiklar som har högst
beställningsantal per år. De artiklar med mest frekvent efterfrågan kan ha en differentierad
styrning och likaså de artiklar som hamnar i kategori A och B utifrån styckkostnad eftersom
de artiklarna är betydligt mycket kostsammare att lagerhålla. De artiklar med kort ledtid kan
även ha en differentierad styrning då de med det nya produktionsupplägget inte behöver
lagerhållas i lika stor utsträckning. Hur mycket lägre kostnaden blir för att lagerhålla dessa
artiklar får vi inte fram i detta arbete eftersom vi inte räknat på hur stor utsträckning de
lagerhålls i säkerhetslager idag. Det framgår dock vilka som är mest kritiska att lagerhålla och
i vilken volym.
Vid beräkning av kapitalbindning i nulägesanalysen har informationen utgått från kostnader i
form av direkt material, direkt lön och tillverkningsomkostnader. Stor del av arbetet vid
beräkningen har legat i att förstå hur Företag A valt att gruppera dessa kostnader samt hur det
skiljer sig mot den litteratur som finns inom ämnet. För beräkning av kapitalbindning för ett
producerande företag krävdes även information om genomsnittliga tider så som
råvarulagringstid, produktionstid och färdigvarulagringstid. De två sistnämnda tiderna var
enkla att få tag i med hjälp från Informant 1 men råvarulagringstiden fanns inte tillgänglig24,
vilket resulterade i att en beräkning genomfördes för att få fram en relevant uppskattning.
Denna uppskattning har baserats på kunskap hos Företag A:s personal samt Högskolan i
Borås men även litteratur och egna erfarenheter.
Vanligtvis räknar man med avskrivningar vid beräkning av kapitalbindning men information
kring dessa gick inte att få fram. Eftersom Företag A inte kunde ge ut information om
avskrivningarna har dessa uteslutits i beräkningarna av kapitalbindningen. Detta är självklart
något som framgått i analysen. Företag As siffror är sekretessbelagda vilket försvårat
beräkningen av kapitalbindningen på grund av att beräkningen innehåller många faktorer
såsom lagringstider, försäljning och kostnader för respektive maskinvariant. Resultaten för
respektive beräkning hade kunnat bli försummade om inte ett tydligt resonemang kring
resultatet förts fram. Vi har under arbetets gång därför jobbat hårt med att förklara och
tydliggöra beräkningarnas förfarande och resultat enligt de förutsättningar som uppsatsen har.
På grund av uppsatsens omfattning och avgränsningar beräknas kapitalbindningen endast med
avseende på genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager, produkter i arbete och
färdigvarulager. För en fullständig beräkning skall även den genomsnittliga kapitalbindningen
för kundkrediter, administration och leverantörskrediter vara med samt beräkning av
anläggningskapital och säkerhetskapital. Kapitalbindningsberäkningarna bör således ses som
ofullständiga och därför finns det möjlighet för Företag A att vidareutveckla beräkningarna
för att få en mer fullständig bild av kapitalbindningen i hela Företag A.
Kapitalbindningsberäkningen som utförts i detta arbete är anpassad för producerande företag,
den kan således användas i andra producerande företag dock har detta arbete begränsats till
beräkning av kapitalbindning i lager och kan därmed inte ses som en fullständig beräkning.

24
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7. Rekommendationer

25



Ola Isaksson25 tog under intervjutillfället upp hur leasing av produkter kan vara ett sätt
att förstärka ett företags konkurrenskraft. Toyota Material Handling Sweden är ett
Företag som leasar truckar. Efter ca två år tar Företag A tillbaka  trucken  för  s.k.  ”remanufacturing”.  Detta  innebär  att  när  trucken  är  tillbaka  på  Företag A så byts de delar
som har kort hållbarhetstid ut mot nya delar. När trucken blivit servad skickas den ut
på ännu ett leasingavtal under samma tidsperiod. På så sätt får Företag A en god
kundkontakt med sina användare och öppnar upp för tillgänglighet, funktionalitet och
säkerhet. Vissa delar i en produkt håller nämligen längre än andra och leasingalternativet är därför bra eftersom Företag A då slipper byta ut hela produkten vid ett
kvalitetsfel. Ett liknande koncept skulle kunna appliceras på Företag As maskiner.
Företag A skulle förslagsvis kunna kontakta Toyota Material Handling Sweden och
inleda ett bench marketing-samarbete där de utbyter erfarenheter.



Att automatisera vissa delar av produktionen med hjälp av robotar skulle kunna
förkorta ledtiden vilket är något Företag A skulle kunna överväga som en investering
av det kapital som den minskade kapitalkostnaden i och med det nya
produktionsupplägget kommer bidra till.



Att arbeta vidare med miljöarbetet både vad det gäller produkter men även med
avseende på transporter och fabriken skulle stärka Företag A som varumärke och göra
att de blir mer nischade på marknaden då andra företag inom samma bransch använder
sig av kemikalier i stor utsträckning och således inte är miljövänliga på samma sätt
som Företag A. Att i större utsträckning arbeta med lokala leverantörer skulle minska
miljöpåverkan då det blir färre transporter. Det skulle stärka den lokala orten vilket är
socialt hållbart och dessutom minska behovet av säkerhetslager.



Att fortsätta arbeta med att upprätthålla och förbättra kvaliteten på Företag A är
essentiellt då kvalitet inte är något man har utan något man upprätthåller, för att
fortsätta vara marknadsledande även i framtiden. Att kunna förutspå efterfrågan
minskar risken för inkurans som bidrar till högre kapitalbindning. De bör därför
fortsätta med att klassificera och särbehandla artiklar för att få en bredare och djupare
kontroll över både lager och leverantörer vilket kan ligga till grund för en förbättrad
prognostisering av efterfrågan.



För att fortsätta vara i framkant borde de jobba vidare med att förbättra det
standardiserade arbetssättet. Kvalitetskontroller redan under monteringens alla steg
istället för att endast ha en kvalitetskontroll i slutet av monteringen.



Att införa parallella flöden i produktionen skulle minska P-tiden och bidra till en
kortare D-tid och således skulle Företag A bli mer konkurrenskraftigt då tid är en
ordervinnare inom branschen. Ett idealmått är om genomloppstiden blir lika lång för
varje delmontering, som blir fallet om alla moduler har lika stort arbetsinnehåll och

Ola Isaksson, professor, produktutveckling, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
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därmed tar lika lång monteringstid, som i ett framtida läge kan vara ett mål för Företag
A.


SWOT-analys kan användas på många delar av företaget, exempelvis för personal som
arbetar på fabriken i Österköping. Det skulle kunna genomföras på varje avdelning
med uppföljning en gång i månaden som en del av förbättringsarbetet.



En etisk aspekt är att det nya produktionsupplägget medför ett mindre behov vid
färdigvarulagret som byts ut mot ett komponentlager, vilket gör att en omflyttning av
personal kan rekommenderas.
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8. Slutsats
Ett svenskt producerande företag arbetar idag med produktion mot lager men vill förstärka
sina konkurrensfördelar och undrar om detta är möjligt genom att införa ett nytt
produktionsupplägg med målet att i framtiden behålla och vinna nya order på marknaden.
Förändringen kommer bestå av en kombination av en mer integrerad artikelstandardisering
och modularisering där variantmoduler kommer monteras ihop med bas-moduler.
Standardiserade variantmoduler kan användas i flera maskiner och minskar således antalet
komponenter. Företaget skulle i och med denna förändring kunna gå från produktion mot
lager till montering mot order. Det förändrade produktionsupplägget möjliggör nämligen en
förskjutning av kundorderpunkten bakåt i produktionen, i detta fall med en vecka, och således
minskar antalet lagerförda artiklar och därmed lagerkostnaderna eftersom produkten monteras
först när kundorder kommit in.
Att förändra produktionsstrategi från MTS till ATO minskar den risk prognostisering innebär
eftersom Företag A då producerar helt mot prognos fram till kundorderpunkten. En sådan
förflyttning av kundorderpunkten kräver däremot en mer komplex produktframtagning
eftersom produktdesignen måste utformas så att varje variantmodul passar ihop med diverse
bas-moduler. Dessutom minskar det administrativa arbetet i och med att materialhanteringen
minskar när det är färre artiklar i lager. Att inte lagerhålla färdiga artiklar utan montera mot
order ökar dock risken för att en order uteblir om problem vid montering skulle uppstå. Vid
MTS kan man i praktiken leverera en artikel direkt vid kundorder eftersom de lagras i ett
färdigvarulager. Detta kommer inte vara möjligt med det nya produktionsupplägget. En risk
med det nya produktionsupplägget är att kunder med krav på extremt korta leveranstider då
inte kan få sin vara lika fort som vid MTS. Ett företag bör därför överväga om det nya
produktionsupplägget kompenserar upp för de eventuellt förlorade kunderna.
Ett förslag är att Företag A i fallstudien skulle, om de leverantörer som levererar inom en
veckas tid är tillräckligt pålitliga, kunna begära expressleverans på de artiklar som i dagsläget
har sju dagars leveranstid. På så sätt skulle artiklarna kunna beställas först när kundordern
anlänt, monteras och slutligen levereras inom D-tiden. Detta skulle halvera antalet lagerhållna
delar. Det finns en alternativ lösning som kan användas ifall Företag A anser att det tidigare
alternativet är för riskabelt. De väljer i så fall det andra alternativet, vilket är att endast
beställa/producera de produkter som i nuläget har en leveranstid på i detta fall 4 dagar efter
det att kundordern anlänt. Därmed skulle antalet artiklar minskas och det minskade antalet
produkter bidrar till en förkortad ledtid.
Kapitalbindningen för produkterna och dess ingående varianter skulle i detta fall minska med
i genomsnitt en femtedel efter det förändrade produktionsupplägget, exklusive
avskrivningar. Kostnadsbesparingen skulle kunna investeras i att utveckla fler ordervinnande
egenskaper alternativt sänka försäljningspriset utan att marginalen på produkterna minskar.
Företag A förutspår att kunder i framtiden kommer med stor sannolikhet ställa högre krav på
kortare leveranstid. Att utveckla strategier för att förkorta P-tiden ytterligare är ett sätt att
bemöta denna utveckling, vilket kan göras genom automatisering, standardiserade arbetssätt
och genom att arbeta med parallella flöden i monteringen.
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Standardiserade artiklar bidrar till en mer kontinuerlig efterfrågan av artiklar eftersom
användningsområdet för artiklarna breddas, vilket minskar risken som prognostisering
innebär. En framtida konkurrensfördel som ses som ordervinnande är en miljöcertifiering då
det förstärker varumärket. En annan konkurrensfördel är ett fortsatt arbete med en förbättrad
kvalitet.
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10 Appendix
10.1 Appendix 1
Intervju Ola Isaksson, professor i produktutveckling, Chalmers
Tekniska Högskola, Göteborg, 2015.
Hur kan ett förändrat produktionsupplägg påverka ett litet svenskt producerande
företags konkurrenskraft, när globala lågprisalternativ med kort leveranstid ökar?
Ola Isaksson säger att höga krav på ledtider och varianthantering ständigt präglar
producerande företagens förfaringssätt. För att skapa eller behålla ett företags
konkurrensfördel är det viktigt att nischa sig för att skapa ett starkare varumärke gentemot
andra företag. Man kan angripa problemen med specifika kundkrav med hjälp av en rad olika
strategier. De företag om säljer komplexa maskiner eller produkter med höga krav på korta
ledtider får ofta underlag för hur produkterna skall konstrueras sent i produktionsprocessen. I
fordonsindustrin används ofta automatisering, konfigurering och certifiering av de tekniska
delarna för att angripa dessa problem. På så sätt effektiviseras arbetssättet och
materialhanteringen vid en order och kan då specificera sina parametrar innan
beredningsunderlaget är färdigt. Fordonsindustrin arbetar även ständigt med nya
internationella konkurrenter och det är därför viktigt att ständigt arbeta med förbättringar för
att ligga i framkant på marknaden. Ola Isaksson menar att detta kan appliceras även i andra
branscher än fordonsindustrin.
Vad är det viktigaste innan man gör en sådan stor förändring som detta företag avser
med sitt nya produktionsupplägg?
Ola Isaksson tar upp vikten av att förstå innebörden av ett företags erbjudande i relation till
den marknad produkten skall verka på. Det är som företag viktigt att känna till vilka
användarna på marknaden är och vilken strategi som skall användas för att möta dess behov.
Frågor som bör ställas är vem köper vad, varför och vad ger du som företag dem? Ett
tillverkande företag måste förstå de kritiska momenten i produktionsprocessen och vilka
resurser som finns tillgängliga för möjliggöra den integration på marknaden som avses. Första
prioritering är därför att skapa sig en förståelse för de förutsättningar som tillhandahålls.
Ola Isaksson menar även på att konkurrensanalyser inte är så relevant som många företag idag
påstår, då dessa riktar fokus åt fel håll. Isaksson förklara att med det menar han att om man
ständigt fokuserar på vad konkurrenter har för lösningar så förloras innovationsförmågan som
krävs för att ligga i framkant på marknaden. Konkurrenters förfaranden i form av strategier
och idéer finns redan tillgängliga på marknaden och om man vill bedriva ett bransch-toppat
företag så måste man vara först med att erbjuda smarta och hållbara lösningar. Ola Isaksson
förklarar att fokus bör läggas på att forma det egna erbjudandet för att bemöta marknaden och
för att på så sätt ligga före eventuella konkurrenter. Ledtiden är idag ett kritiskt moment för
många företag i sitt erbjudande och därför bör företagen prägla sin arbetsgång med framtida
förbättringar så som automation eller ett förändrat materialflöde. Det är även viktigt att arbeta
mot högre samverkan mellan producenter och säljare för att erbjuda kunderna
helhetslösningar och på så sätt skapa en konkurrensfördel.
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Har du erfarenhet av företag som erbjuder sina kunder smarta helhetslösningar?
Ola Isaksson tog under intervjutillfället upp Toyota Material Handling Sweden som ett
exempel på företag som erbjuder en välplanerad helhetslösning till sina kunder. Företag A
erbjuder truckar med  leasingavtal  istället  för  köpekontrakt  och  dess  slogan  lyder  ”Don´t  by  a  
truck!”.   Företaget leasar truckar men efter ca två år tar de tillbaka   trucken   för   s.k.   ”remanufacturing”.   När   trucken   är   tillbaka   på   företaget så byts de delar som har kort
hållbarhetstid ut mot nya delar, men även kåpor eller ny design tillsätts för att hänga med i
produktmarknadens utveckling. När trucken erhållit det underhåll och den service som krävs
skickas den ut på ännu ett leasingavtal under samma tidsperiod. På så sätt får företaget en god
kundkontakt med sina användare och öppnar upp för tillgänglighet, funktionalitet och
säkerhet. Toyota Material Handling Sweden menar att de är ansvariga för eventuella
kvalitetsbrister och därmed står för hanteringen av dessa. Vissa delar i en produkt håller
längre än andra och leasing-alternativet är därför bra eftersom företag då slipper byta ut hela
produkten vid ett kvalitetsfel.
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10.2 Appendix 2
Intervju Informant 1, kvalitetsansvarig Företag A, Österköping
Vad har ni för ledtider idag?
Produkterna skall definitivt lämna fabriken på en vecka från dess att kundorder kommit in.
Kunderna tycker dock att detta är en lång tid så därför är det viktigt att försöka förkorta
denna. Den ledtiden har därför en ansvarsgräns inom Företag A i Österköping.
Ansvarsgränsen för komponenternas ledtid går från att en beställning registreras från Företag
A till leverantör till dess att råvarorna kommer in till Företag A i Österköping. Därför får man
antingen lagerhålla produkterna eller hinna få ut komponenterna direkt när en kundorder
kommer in.
Vad är Företag As internränta?
20 % internränta.
Av tillexempel 10 order, hur många produkter kan levereras inom den ledtid som
kunden kräver?
Vid en stor beställning frågar alltid kunden hur snabbt Företag A kan leverera beställningen
och är då villig att vänta längre än en vecka. Då tar Företag A hänsyn till ledtiderna som
komponenterna har. Kunden bestämmer således vad de vill ha och Företag A informerar om
möjligheterna med avseende på förutsättningarna. Idag lagerhålls sex färdiga maskiner av
maskinen Maskin 1 och fem stycken av Maskin 2, vilka kan levereras direkt när en kundorder
kommer in, dock meddelar vi alltid kunden att det kan ta upp till en vecka.
Vad anser ni är era största konkurrensfördelar idag? Vilka konkurrensfördelar
kommer ni att ha om 5 år?
Låga priser är inte en av våra konkurrensfördelar, utan vi erbjuder mervärde till kund. Företag
A strävar alltid efter att ha de bästa maskinerna, den bästa supporten, högsta kompetensen och
”top brand”. Företag A har närhet till marknaden och anpassar sig efter kund. Målet är att
Företag A skall dubbla sin omsättning på en tidsram om fem år. Företag A erbjuder även
utbildning i maskinhantering, certifierande av leverantörer och miljövänliga alternativ. Dessa
punkter och många fler gör att vi har vårt goda rykte idag.
Har ni någon typ av standardisering idag? hur omfattande?
Vi försöker standardisera så att antalet gemensamma komponenter skall öka. Totala antalet
komponenter och unika komponenter skall minska med 50 % vardera efter förändringen.
Monteringstiden skall minska med 20 %. De två maskinerna Maskin 1 och Maskin 2 har idag
endast standardiserade artiklar som står för ca 10 % av det totala antalet artiklar.
Hur handskas ni med de olika varianterna i Cerulean idag?
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Maskinernas transformatorer är de som idag fungerar på alla maskinvarianterna. Således
används idag en låg integration av modulbaserade produkter. Detta är något vi vill integrera
till en högre grad framöver. Resterande komponenter är olika för varje maskin.
Hur ser kvalitetsarbetet ut idag?
Idag finns en slutkontroll där exempelvis vibrationer, utseende mm. testas och här provkörs
även alla maskiner för att se att allting fungerar som det skall. Vi har även kvalitetssäkring på
allt råmaterial som kommer in till Företag A där krav finns på att alla våra leverantörer måste
vara ISO-certifierade. Vi åker även själva ut och certifierar leverantörer. Vi har en anställd
som endast jobbar med slutkontrollen.
Vart ligger kundorderpunkten idag?
Produktion mot lager används för standardmaskinerna medan specialprodukter monteras efter
order så kundorderpunkten ligger då vid monteringen/designen. Standardprodukterna ligger
helt klara och kan levereras direkt när en kundorder kommer in till Företag A. Då en
beställning på en specialorder med speciella krav på transformatorer kommer in, levererar
ändå inom 1 vecka. Vi har därför väldigt hög kapitalbindning i lager idag för att hinna få ut de
inom en vecka.
Vi har inget mål i och med det nya upplägget att komponenterna skall gå ned i värde eller
kosta mindre men däremot skall antalet artiklar minskas för att få ned kapitalbindningen.
Istället för att lagerhålla exempelvis tre artiklar så kan dessa göras om till en med samma
funktion som de tidigare tre, vilket minskar lagerhållningen. De kan då ha samma värde, men
Företag A behöver bara lägga en order och en lagringsplats.
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10.3 Appendix 3
Kapitalbindning nuläge
Genomsnittliga tider
Råvarulagringstid

16 dagar

Produktionstid i tillverkningsavdelning 7 dagar
Färdigvarulagringstid

14 dagar

Beräkning av kapitalbindning
Maskin 1.1
Direkt material

91.63 %

Direkt lön

3.95 %

Tillverkningsomkostnader

4.42 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %
Försäljning: 32 % av tot.försäljning / 365 dagar
Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material
Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)
Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(FVL)

=

((Direkt

lön

+

Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
(FVL) = 0.31 %
Maskin 1.2
Direkt material

90.96 % kr

Direkt lön

4.27 %

Tillverkningsomkostnader

4.77 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %
Försäljning: 45.34 % av tot.försäljning / 365 dagar
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Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material
Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)
Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(FVL)

=

((Direkt

lön

+

Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
(FVL) = 37.21 %
Maskin 1.3
Direkt material

92.19 %

Direkt lön

3.68 %

Tillverkningsomkostnader

4.13 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %
Försäljning: 1.61 % av tot.försäljning / 365 dagar
Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material
Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)
Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(FVL)

=

((Direkt

lön

+

Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
(FVL) = 1.58 %
Maskin 2.1
Direkt material

94.19 %

Direkt lön

2.74 %

Tillverkningsomkostnader

3.07 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %
Försäljning: 0.96 % av tot.försäljning / 365 dagar
Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material
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Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)
Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(FVL)

=

((Direkt

lön

+

Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
(FVL) = 1.16 %
Maskin 2.2
Direkt material

93,59 %

Direkt lön

3.03 %

Tillverkningsomkostnader

3.38 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %
Försäljning: 29.26 % av tot.försäljning / 365 dagar
Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material
Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)
Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(FVL)

=

((Direkt

lön

+

Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
(FVL) = 32.77 %
Maskin 2.3
Direkt material

93.91 %

Direkt lön

2.87 %

Tillverkningsomkostnader

3.2 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %
Försäljning: 22.83 % av tot.försäljning / 365 dagar
Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material
Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)
Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(FVL)

=

((Direkt

lön

+
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Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i färdigvarulagret
(FVL) = 26.97 %
Summering total kapitalbindning
Maskin 1.1

0.31 %

Maskin 1.2

37.21 %

Maskin 1.3

1.58 %

Maskin 2.1

1.16 %

Maskin 2.2

32.77 %

Maskin 2.3

26.97 %
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10.4 Appendix 4
Kapitalbindning efter förändring
Genomsnittliga tider
Råvarulagringstid

16 dagar

Produktionstid i tillverkningsavdelning 7 dagar
Komponentlagringstid

7 dagar

Beräkning av kapitalbindning

Maskin 1.1
Direkt material

91.63 %

Direkt lön

3.95 %

Tillverkningsomkostnader

4.42 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %

Försäljning: 32 % av tot.försäljning / 365 dagar

Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material

Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)

Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(KOMP.L)

=

((Direkt

lön

+
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Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
(KOMP.L) = 0.31 %

Maskin 1.2
Direkt material

90.96 % kr

Direkt lön

4.27 %

Tillverkningsomkostnader

4.77 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %

Försäljning: 45.34 % av tot.försäljning / 365 dagar

Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material

Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)

Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(KOMP.L)

=

((Direkt

lön

+

Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
(KOMP.L) = 37.12 %

Maskin 1.3
Direkt material

92.19 %

Direkt lön

3.68 %

Tillverkningsomkostnader

4.13 %
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Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %

Försäljning: 1.61 % av tot.försäljning / 365 dagar

Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material

Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)

Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(KOMP.L)

=

((Direkt

lön

+

Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
(KOMP.L) = 1.58 %

Maskin 2.1
Direkt material

94.19 %

Direkt lön

2.74 %

Tillverkningsomkostnader

3.07 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %

Försäljning: 0.96 % av tot.försäljning / 365 dagar

Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material
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Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)

Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(KOMP.L)

=

((Direkt

lön

+

Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
(KOMP.L) = 1.16 %

Maskin 2.2
Direkt material

93,58 %

Direkt lön

3.03 %

Tillverkningsomkostnader

3.39 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %

Försäljning: 29.26 % av tot.försäljning / 365 dagar

Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material

Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)

Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(KOMP.L)

=

((Direkt

lön

+

Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
(KOMP.L) = 32.81 %

67

Maskin 2.3
Direkt material

93.91 %

Direkt lön

2.87 %

Tillverkningsomkostnader

3.22 %

Självkostnad per styck (direkt material, direkt lön, tillverkningsomkostnader) 100 %

Försäljning: 22.51 % av tot.försäljning / 365 dagar

Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL) = Råvarulagringstid * Försäljning/dag *
Direkt material

Genomsnittlig kapitalbindning i tillverkningen (PIA) = Produktionstid * Försäljning/dag *
(((Tillverkningsomkostnad + Direkt lön)/2) + direkt material)

Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
Tillverkningsomkostnader) + Direkt material)

(KOMP.L)

=

((Direkt

lön

+

Total kapitalbindning= Genomsnittlig kapitalbindning i råvarulager (RVL)+ Genomsnittlig
kapitalbindning i tillverkningen (PIA) + Genomsnittlig kapitalbindning i komponentlagret
(KOMP.L) = 27.02 %
Summering total kapitalbindning
Maskin 1.1

0.31 %

Maskin 1.2

37.12 %

Maskin 1.3

1.58 %

Maskin 2.1

1.16 %

Maskin 2.2

32.81 %

Maskin 2.3

27.02 %
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10.5 Appendix 5
Procentuell kapitalbindning av lager för nuvarande produktionsupplägg
(Procent)
Maskin 1.1
Maskin 1.2
Maskin 1.3
Maskin 2.1
Maskin 2.2
Maskin 2.3

RVL
41.46 %
41.30 %
41.58 %
42.02 %
41.89 %
41.96 %

PIA
18.96 %
18.97 %
18.96 %
18.95 %
18.95 %
18.95 %

FVL
39.58 %
39.73 %
39.46 %
39.03 %
39.16 %
39.09 %

Procentuell kapitalbindning av lager efter förändring av produktionsupplägg
Maskin 1.1
Maskin 1.2
Maskin 1.3
Maskin 2.1
Maskin 2.2
Maskin 2.3

RVL
51.68 %
51.54 %
51.80 %
52.21 %
52.09 %
52.15 %

PIA
22.51 %
23.67 %
23.62 %
23.54 %
23.57 %
23.56 %

KOMP.L
24.68 %
24.79 %
24.58 %
24.25 %
24.35 %
24.29 %
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Procentuell minskning av kapitalbindning
Maskin
Maskin 1.1
Maskin 1.2
Maskin 1.3
Maskin 2.1
Maskin 2.2
Maskin 2.3

Total kapitalbindning (- %)
19.79
19.87
19.73
19.52
19.58
19.55
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10.6 Appendix 6
Monteringstid för Maskin 2 respektive Maskin 1
·
·
·
·
·
·

Baskomponent:
50 min
Slutmontering:
50 min
Totalt:
Baskomponent:
50 min
Slutmontering:
50 min
Totalt:

·

155 min

Baskomponent2:
30 min
·
Test:
25 min
Maskin 2
·
Baskomponent2:
18 min
·
Test:
25 min

143 min
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10.7 Appendix
ABC-analys och ABC-uppdelning

Styckkostnad för Maskin 2. Vertikalled: Kr per styck, horisontalled representerar
artikelnummer.

Styckkostnad i relation till ledtid för Maskin 2, vertikalledet representerar ledtid,
horisontalleden artikelns värde.
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Styckkostnad för Maskin 1. Vertikalledet representerar artikelns värde, horisontalleden dess
artikelnummer.

Styckkostnad i relation till ledtid för artiklarna i Maskin 1, vertikalledet representerar ledtid,
horisontalledet artikelns värde.
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Volym utifrån det årliga antalet beställda artiklar för Maskin 2, vertikalledet representerar
artikelnummer, horisontalledet beställningsantal under 2014.

Volym utifrån det årliga antalet beställda artiklar för Maskin 1, vertikalledet representerar
artikelnummer,
horisontalledet
för
beställningsantal
under
2014.
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Regression av de ingående artiklarna i Maskin 1, log10 av styckkostnad på log10 ledtider från
leverantör till produkten lämnar fabriken (ledtider över 7 dagar).

Anm.(Maskin 1): R-kvadrat och regressionskoefficienter är inte statistiskt signifikanta.
Ledtider > 7 dagar ingår i analysen.
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Regression av de ingående artiklarna i Maskin 2, log10 av styckkostnad på log10 ledtider från
leverantör till produkten lämnar fabriken (ledtider över 7 dagar).

(Maskin 2) R-kvadrat och regressionskoefficienter är ej statistiskt signifikanta.
Ledtider > 7 dagar ingår i analysen.
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Maskin 1: Regression av log10 styckkostnad på log10 av årligt beställningsantal, 2014.

Anm (Maskin 1).: R-kvadrat och regressionskoefficienter signifikanta på 99,9 procentsnivå.
Beställningsantal >1 ingår i analysen.
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Maskin 2: Regression av log10 styckkostnad på log10 av årligt beställningsantal, 2014.

Anm (Maskin 2).: R-kvadrat och regressionskoefficienter signifikanta på 99,9-procentsnivån.
Beställningsantal >1 ingår i analysen.
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