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Abstract 

Purpose: The study aimed to investigate how a delivery lead-time reduction impacts return-
on-investment (ROI), and through the study create a decision support that quantitatively 
demonstrates the impact of the delivery lead-time reduction on manufacturing companies' ROI. 
To fulfill the purpose of the study two research questions were created: 

1. How is ROI affected by a delivery lead-time reduction? 

2. How can the impact of the delivery lead-time reduction on ROI be quantified? 

Method: A literature review was conducted to explain how a delivery lead-time reduction af-
fects the ROI components. The literature review formed the theoretical framework, from which 
a proposition was created. With the proposition as a basis, a case study of one-case-design was 
carried out. The data for the first research question was collected through interviews with re-
spondents from the focal company's market and production departments. The collected data 
was then pattern matched against the proposition, to develop the proposition. The answer from 
the first research question was then used as a basis for the quantification of the impact of the 
delivery lead-time reduction on ROI. During the empirical collection, there were limitations in 
data availability, therefore fictitious data was estimated to carry out the quantification and ful-
fill the second research question. 

Results: The study shows that there are many ways in which ROI can be affected by a delivery 
lead-time reduction, depending on the context, the starting point, and the approach in which 
the reduction is implemented. Therefore, an 8-scenario typology was created for how a delivery 
lead reduction can be implemented based on the six strategic lead times (SLT). Research ques-
tion 1 shows, based on the data and the proposition, how delivery lead-time reduction impacts 
ROI in the typology’s scenario 7. Scenario 7 means a reduction in delivery lead-time, along with 
a reduction of the supply lead-time by reducing the external lead-time. The quantification of 
fictitious data, which answered the second research question, showed that it is possible to quan-
tify the effect of the delivery lead-time reduction on ROI. Based on the approach of quantifica-
tion, a decision support for investment in delivery lead-time reduction was created. 

Implications: The study contributes to the opportunity for practitioners to evaluate invest-
ment in delivery lead-time reduction, against other investment candidates, to strengthen the 
company's competitiveness. Theoretically, the study contributes with the typology for how a 
delivery lead-time reduction can be implemented. Also, a contribution through the proposition 
which shows how a delivery lead-time reduction generally affects ROI, versus the developed 
proposition that shows the influence based on scenario 7. 

Limitations: The quantification was based on fictitious data, which gave a limited result. Alt-
hough it’s not the result of itself that is of interest, it is the logic of quantification, since the 
purpose is to develop a decision support. Also, the study is of one-case-design, whereupon the 
developed proposition cannot be applied on other companies without scrutiny and compared 
with their specific contexts. 

Key words: Delivery Lead-time Reduction, Strategic Lead-times (SLT), Financial Perfor-
mance, ROI, Investment Basis, Financial Decision Support. 
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Sammanfattning 

Syfte: Studien syftade till att undersöka hur det finansiella prestandamåttet return on invest-
ment (ROI) påverkas vid en leveransledtidreduktion och genom studien skapa ett beslutsstöd 
som kvantitativt påvisar leveransledtidsreduktionens påverkan på tillverkandeföretags ROI. 
För att uppnå studiens syfte upprättades två forskningsfrågor: 

1. Hur påverkas ROI av en leveransledtidsreduktion? 
2. Hur kan leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI kvantifieras? 

Metod: En litteraturgenomgång genomfördes för att förklara hur ROI komponenter påverkas 
av en leveransledtidsreduktion. Litteraturen sammanställdes sedan i en teoretisk referensram, 
utifrån vilken en proposition skapades. Med propositionen som grund utfördes en fallstudie av 
enfallsdesign. Empiri till den första forskningsfrågan samlades in genom intervjuer med re-
spondenter från marknads- och produktionsavdelningen på fallföretaget. Empirin mönsterpas-
sades mot den framtagna propositionen, som genom mönsterpassningen utvecklades. Svaret 
från första forskningsfrågan användes sedan som grund för kvantifieringen av leveransledtids-
reduktionens påverkan på ROI. Under empiriinsamlingen visade det sig finnas begränsningar 
i tillgängliga data, varpå fiktiva data uppskattades för att kunna genomföra kvantifieringen och 
besvara andra forskningsfrågan. 

Resultat: Studien visade att det finns många olika sätt som ROI kan påverkas vid en leverans-
ledtidsreduktion beroende på kontexten, utgångsläget och tillvägagångssättet som reduktionen 
genomförs i. Därför skapades en typologi med 8 scenarios för hur en leveransledtidsreduktion 
kan genomföras utifrån de sex strategiska ledtiderna (SLT). Forskningsfråga 1 visar utifrån em-
pirin och propositionen påverkan på ROI vid scenario 7 i typologin. Scenario 7 innebär en re-
duktion av leveransledtiden och försörjningsledtiden genom att reducera den externa ledtiden. 
Kvantifieringen med fiktiva data påvisade att det är möjligt att kvantifiera leveransledtidsre-
duktionens påverkan på ROI. Utifrån tillvägagångssättet av kvantifieringen skapades ett be-
slutsstöd för investering i leveransledtidsreduktion.  

Implikationer: Studien bidrar till praktikers möjlighet att utvärdera en investering i leverans-
ledtidsreduktion mot andra investeringskandidater för att stärka företags konkurrenskraft. Te-
oretiskt bidrar studien med typologin över hur en leveransledtidsreduktion kan genomföras. 
Även genom propositionen som visar hur en leveransledtidsreduktion påverkar ROI generellt, 
kontra den utvecklade propositionen som visar påverkan utifrån scenario 7.  
 
Begränsningar: Kvantifieringen baserades på fiktiva data vilket gav ett begränsat resultat. 
Det var istället logiken i kvantifieringen som var intressant, eftersom syftet var att utveckla ett 
beslutsstöd. Studien är en enfallsstudie, varpå den utvecklade propositionen inte kan appliceras 
för andra företag utan granskning och jämförelse med deras specifika kontexter.  
 
Nyckelord: Leveransledtidsreduktion, Strategiska ledtider (SLT), Finansiell prestanda, ROI, 
Investeringsunderlag, Finansiellt beslutsstöd. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till utmaningen med värdering av ledtid i monetära termer, vilket 
är det som studien byggts upp kring. Vidare presenteras studiens problembeskrivning, syfte 
och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet av-
slutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
För att företag (med reservationen för ickevinstdrivandeföretag) ska existera krävs det att de 
kan matcha sina intäkter med sina kostnader (Atrill & McLaney, 2009) och helst skapa vinst. 
För de styrande i företaget är det viktigaste att skapa värde för aktieägarna (Leon, 2016), mot-
svarande de ställda avkastningskraven. Företagets existens beror på lönsamheten i balansen 
mellan kostnad och intäkt, men drivs av att uppnå avkastningskraven. För att nå ställda avkast-
ningskrav är företags förmågor kritiska, för att möta marknadskraven och de värden som efter-
frågas (Slack & Lewis, 2015). Matchas förmågor och marknadskrav kan värde skapas för företag 
när kunder köper produkter eller tjänster till ett pris högre än kostnaderna (Leon, 2016). I en 
försörjningskedja skapas värde genom att hålla nere kostnader i aktiviteterna genom koordine-
ring av processer. Detta för att undvika suboptimering (Leon, 2016). Koordinering bidrar till en 
lägre tillverkningskostnad som möjliggör ett lägre pris för kund och konkurrensfördel för för-
sörjningskedjan. Idealet för företag är därmed att skapa processer som är snabbare och billigare 
för att bidra med större värde (Christopher & Braiwhite, 1989; Vickery, Droge, Yeomans, & 
Markland, 1995). Strävan efter ett ökat värde har påverkats av globaliseringen ur ett informat-
ionsperspektiv. För att inte bli omsprungna av globala konkurrenter tvingas företag att utveck-
las för att fortsatt öka värde och bibehålla konkurrenskraft (Tersine & Hummingbird, 1995; 
Wikner, 2014). En av de viktigaste faktorerna för att skapa konkurrensfördelar är tid (De 
Treville, o.a., 2014; Stalk, 1988), därmed är också tid en viktig faktor. 

Tidsbegreppet har alltid varit något som intresserat människor. Tid är dessutom en ändlig re-
surs. Det gör tid värdefull och kanske mer värdefull än pengar (Boulter, West, Burnet, Stephens, 
& Philips, 1719). För tillverkande företag brukar tid representeras i form av ledtider och kapa-
citet (Slack & Lewis, 2015), vilka bestäms utifrån de förmågor företaget förfogar över för att 
kunna möta marknadskraven (Slack & Lewis, 2015). Ledtid och kapacitet delas in i fysiska flö-
den och informationsflöden (Tersine & Hummingbird, 1995). Informationsflödet har genom 
informationsteknologiutvecklingen (IT) förkortats mot ett nollavstånd. Medan det fysiska av-
ståndet förblivit oförändrat eller till och med förlängts genom globalt spridd lokalisering med 
strävan att sänka kostnaderna genom lokalisering i lågkostnadsländer (Blackburn, 2012; De 
Treville, o.a., 2014), länder med låga direkta lönekostnader. Ur ett försörjningsperspektiv inne-
bär spridningen att försörjningsledtiden har förlängts (Godinho & Veloso, 2013). Detta gör att 
materialflödets ledtider blir allt mer kritiska i byggandet av konkurrenskraft och därmed av 
högre strategisk betydelse (Tersine & Hummingbird, 1995; Blackstone, 2008; Tiedemann, 
2017). Eftersom ledtid är en förmåga av strategisk betydelse är den ofta en ordervinnare eller 
orderkvalificerare för att möta marknadskraven och bygga konkurrenskraft (Shang & Liu, 2011; 
Slack & Lewis, 2015). Ledtider som har en viktig roll utifrån ett tillgångs- och efterfrågeper-
spektiv benämns därför som strategiska ledtider (Tiedemann, 2017; Wikner, 2014). 

Sammanfattningsvis är tid viktigt och centralt för företag att konkurrera. Enligt Slack och Lewis 
(2015) finns det flera olika strategier för att bygga konkurrenskraft. I företag är de tillgängliga 
resurserna dessutom begränsade av relationen mellan kostnader och intäkter. Vilket gör han-
teringen av de förfogade resurserna kritisk för företag (Atrill & McLaney, 2009), för att kunna 
prioritera mellan olika investeringsalternativ (Tersine & Hummingbird, 1995). Företag kan i 
teorin anställa oändligt många och på så sätt kunna tillgå oändlig kapacitet, men kostnaden 
skulle bli oändligt hög. Resursutnyttjandet blir därmed avgörande, genom att kunna värdera 
tid, eller mer specifik ledtid, i monetära termer. Värdering av ledtid i monetära termer är viktigt, 
men har dock visat sig svårt (Godinho & Veloso, 2013; De Treville, o.a., 2014; Tiedemann, 
2017).  

1.2 Problembeskrivning 
Wikner (2015) har visat på ett samband mellan strategiska ledtider (Leveransledtid, externled-
tid, internledtid, försörjningsledtid, anpassningsledtid: efterfrågebaserad och anpassningsled-
tid; försörjningsbaserad) och de finansiella mätetalen intäkter, kostnader och investering, som 
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tillsammans blir räntabilitet på investering [return-on-investment] (ROI) i en konceptuell mo-
dell. Tiedemann (2017) vidareutvecklade modellen med empiriska data och visade vilka strate-
giska ledtider som påverkad vilka finansiella mätetal. Dimensionerna för hur de strategiska led-
tiderna påverkar de finansiella mätetalen har dock fortfarande visat sig svårt att visa 
(Tiedemann, 2017). 

Idag finns det ökande marknadskrav på kortare leveransledtider (Yang, Zhang, & Liu, 2017) 
samt krav på att kunna leverera unika produkter (Fernandes, Gouveia, & Pinho, 2012), något 
som är en motsägelse. Kortare leveransledtid uppnås traditionellt av tillverkningsstrategin; till-
verkning mot lager (MTS) och unika produkter uppnås genom att tillverka mot order (MTO), 
montera mot order (ATO) eller konstruera mot order (ETO). För att kunna uppnå hög grad av 
anpassning krävs många valmöjligheter för kund. Lagerhållning av olika varianter av slutpro-
dukter eller komponenter, är förknippat med kapitalbindning och risk (Olhager, 2003; Wikner, 
2014). Balans mellan kort leveransledtid och att samtidigt erbjuda kundanpassningar blir kri-
tiskt med hänsyn till företagens intäkter och kostnader. Hur en kortare leveransledtid bidrar 
till ökad konkurrenskraft och den finansiella prestationen, blir därför av intresse. Leveransled-
tiden anses vara av huvudintresse p.g.a. dess betydelse för kunderna som ordervinnare 
(Wikner, 2014) och orderkvalificerare (Shang & Liu, 2011). Därmed bör leveransledtiden ses 
som en investeringskandidat för att skapa konkurrenskraft.  

ROI brukar användas för att kunna jämföra investeringar av olika karaktär på ett rättvist sätt 
(Atrill & McLaney, 2009; Blackstone, 2008; Godinho & Veloso, 2013). För ledare och besluts-
fattare är det därmed viktigt att kunna utvärdera finansiella konsekvenser av leveransledtids-
reduktion (Christopher & Braiwhite, 1989; Godinho & Veloso, 2013), för att skapa konkurrens-
kraft (Wikner & Bäckstrand, 2011). Vilket anses vara av intresse för både företag och akademi. 

Sammanfattningsvis är värdet av leveransledtiden generellt svårt att fastställa och har en på-
verkan på företags finansiella prestation. Tillverkande företag ställs inför ökade marknadskrav, 
kortare leveransledtid och ökad anpassning från kunder, vilket gör konkurrensen högre. Den 
ökande konkurrensen gör att företagen är i behov av att kunna prioritera mellan olika investe-
ringar. Vilka investeringar som väljs får konsekvenser för både företagens och försörjningsked-
jans ekonomiska hållbarhet. En reduktion av leveransledtiden är intressant, för att möjliggöra 
en rättvis prioritering mellan investeringar. Problemet att studera blir således:  

Idag finns krav på kortare leveransledtider och kundanpassade produkter, men stöd för att jäm-
föra leveransledtidsreduktion mot andra investeringar saknas. Tillverkande företag behöver 
verktyg för att värdera och prioritera investeringar baserat på avkastning för att på så sätt stärka 
konkurrenskraften. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Ur bakgrunden och problembeskrivningen går det uttyda att strategiska ledtider är av stort in-
tresse och att leveransledtiden är en av de viktigare ledtiderna för kunderna. För att kunna av-
göra hur lång leveransledtid som är adekvat, finns ett behov av att mäta ledtiden i monetära 
termer, något som har visat sig vara svårt. Framförallt har en reduktion av leveransledtiden 
blivit av intresse genom marknadskraven. Ett användbart sätt för företag att värdera ledtiden 
är ROI (Tiedemann, 2017), vilket leder till syftet med studien: 

Att skapa ett beslutsstöd som kvantitativt påvisar leveransledtidsredukt-
ionens påverkan på tillverkande företags ROI. 

För att kunna besvara syftet har två forskningsfrågor (FF) formulerats. Den första syftar till att 
öka förståelsen för hur ROI påverkas vid en leveranstidsreduktion, därmed är FF1: 

Hur påverkas ROI av en leveransledtidsreduktion? 

Genom att besvara FF1 skapas en ökad förståelse om hur ROI påverkas av en leveransledtids-
reduktion. Nästa del blir därför att kvantifiera reduktion av leveransledtidens påverkan på ROI, 
vilket gör att FF2 är: 

Hur kan leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI kvantifieras? 



Introduktion 

3 

Utifrån den ökande förståelsen i FF1 kring leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI och 
FF2 kvantifiering skapas ett beslutstöd. Beslutsstödet är ämnat att stödja beslutsprocessen för 
tillverkandeföretag i prioritering mellan olika investeringskandidater och därmed i förläng-
ningen stärka konkurrenskraften. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
De fyra vanligaste tillverkningsstrategierna är illustrerade i Figur 1 utifrån positionering av 
kundorderfrikopplingspunkten (KOFP) som differentierar mellan prognosdrivet uppströms 
och kundorderdrivet nedströms (Olhager, 2003; Wikner, 2014). I denna studie är det position-
eringen av KOFP som är av intresse utifrån en reduktion av leveransledtiden. Det gör att MTS 
som tillverkningsstrategi inte kommer undersökas eftersom endast transport återstår att redu-
cera, något som ofta läggs ut på entreprenad till ett transportföretag och sker utanför det till-
verkande företaget. ETO har däremot den längsta leveransledtiden, men anses inte vara lämplig 
eftersom en del av ETO är utveckling och design av produkten. I en renodlad MTO-strategi 
tillverkas allt mot kundorder och inget mot spekulation, vilket gör positioneringen av KOFP 
med avseende på lagerhållning av moduler och komponenter mindre komplex än vid ATO. I 
ATO-strategin finns en trade-off mellan investering, kostnad och intäkt vid positionering av 
KOFP för att uppnå en hög lönsamhet (Olhager, 2003), varpå ATO anses vara intressant att 
undersöka. 

Studien avgränsas också från anpassning för tid och plats, utifrån de tre dimensionerna tid, 
plats och form (Wikner, 2014). Förlängningar av ledtider utesluts eftersom syftet med studien 
är fokuserad på leveransledtidsreduktion. Ledtider kan därmed endast förkortas eller bibehål-
las oförändrade. Studiens omfång representeras av cirkeln i Figur 1 och syftar till materialflödet 
från anskaffning till färdigställandet av kundordern, kundordern är redo för att transporteras 
till kund.  

 

Figur 1. Studiens omfång och avgränsningar.  

Anpassad från: (Olhager, 2003). 
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1.5 Disposition 
För att skapa en genomgående tydlig struktur presenteras dispositionstexter i inledningen på 
varje kapitel. Innehållet i dispositionstexterna presenteras i detta avsnitt i en kronologisk ord-
ning.  

Kapitel 1: Introduktionskapitlet ger en bakgrund till utmaningen med värdering av ledtid 
i monetära termer vilket är det som studien byggts upp kring. Vidare presenteras studiens pro-
blembeskrivning, syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och avgräns-
ningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

Kapitel 2: I teoretiska referensramen beskrivs litteraturomfånget för studien som utgör 
den teoretiska referensramen. Utifrån den sammanställda teoretiska referensramen presente-
ras sedan en proposition för hur en leveransledtidsreduktion påverkar ROI.  

Kapitel 3: Metod och genomförande beskriver inledningsvis ansatsen och studiens metod 
kopplat till arbetsprocessen. Därefter presenteras kriterier för val av fallföretag. Vidare beskrivs 
arbetsprocessens fem faser: förstudie, litteraturgenomgång, fallstudie, dataanalys och sam-
manställning. Kapitlet avslutas med reflektion kring studiens trovärdighet och etik. 

Kapitel 4: I empirikapitlet kommer inledningsvis fallföretaget samt dess kontext beskrivas. 
Empirin från intervjuerna som är kopplad med FF1 presenteras sedan uppdelat på intäkter, 
kostnader och investering. För FF2 presenteras de indata som kommer att användas för beräk-
ningarna under analysen, efter samma struktur som FF1. 

Kapitel 5: Analysen är strukturerad efter FF1 och FF2. Först presenteras analysen för FF1, 
den insamlade empirin mönsterpassas mot propositionen för att besvara frågan. Andra delen 
består av den kvantitativa analysen som ämnar att besvara hur påverkan på ROI vid en le-
veransledtidsreduktion kan kvantifieras, svaret på FF2 är metoden som används under kvanti-
fieringen och presenteras i kapitel 6. 

Kapitel 6: Diskussion och slutsats ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat 
genom de besvarade forskningsfrågorna och en genomgång av beslutstödet som uppfyller syf-
tet. Vidare beskrivs studiens implikationer och genom metoddiskussionen studiens begräns-
ningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer, för att avslutas med för-
slag på vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram  
I följande kapitel beskrivs litteraturomfånget för studien som utgör den teoretiska referens-
ramen. Utifrån den sammanställda teoretiska referensramen presenteras sedan en proposit-
ion för hur en leveransledtidsreduktion påverkar ROI.  

2.1 Koppling mellan forskningsfrågor och litteraturen 
De två litteraturfält som studien byggdes på visualiseras i Figur 2, och består av strategiska 
ledtider (SLT) och finansiella prestanda. Studien berör inte all kunskap som finns tillgänglig 
inom snittet mellan dessa två litteraturfält. Endast området som visualiserares i Figur 2 i form 
av cirkeln inom snittet mellan de två litteraturfälten.  

 

Figur 2. Teoretiskt omfång. 

För att besvara FF1 och FF2 skapades studiens litteraturomfång, se Figur 3. Leveransledtiden 
är en av sex SLT, varpå litteratur om SLT ansågs nödvändig för att beskriva hur en reduktion 
kan åstadkommas och konsekvenser av den. För att kunna koppla konsekvenserna till finansiell 
prestanda och specifikt ROI, bröts ROI ner i dess ingående komponenter intäkt, kostnad och 
investering. Valet av ROI som prestandamått gjordes för att bygga vidare på forskningen av 
Wikner (2014; 2015) och Tiedemann (2017).  

 

Figur 3. Koppling mellan forskningsfrågor och litteratur. 

2.2 Strategiska ledtider 
I litteraturen finns många olika ledtidsbegrepp (Wikner, 2014), det är därmed viktigt att defi-
niera vad denna studie syftar på med begreppet ledtid. Enligt Blackstone (2008, s. 71) är ”Ledtid 
det spann av tid som behövs för att utföra en process eller serie av operationer”. Processer och 
operationer kan finnas på flera nivåer: operationell, taktisk och strategisk (Wikner, 2014; 
Wikner & Johansson, 2015). Denna studie omfattar endast den strategiska nivån, vilket syftar 
på identifieringen av hur ett företag ska fungera i sin miljö (Blackstone, 2008).  

SLT är inget nytt begrepp, Christopher och Braithwaite (1989) beskrev att hantering av SLT kan 
bidra till att säkra konkurrenskraft genom integration över flera funktioner i en verksamhet. I 
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studien används definitionen av SLT som Wikner (2014) beskrev som ledtider som spelar en 
viktig roll från ett tillgångs- och efterfrågeperspektiv, som är baserat på gränsdragningen av 
systemet och kopplat till positioneringen av strategiska frikopplingspunkter. Tiedemann (2017) 
beskriver att SLT har en påverkan på företags finansiella prestation. Definitionen lämnar till 
användaren att definiera vilket system som åsyftas. 

Ett viktigt första steg i en ledtidsanalys är därmed att identifiera och kartlägga ledtidernas ut-
gångsläge i systemet (Tersine & Hummingbird, 1995; Wikner, 2014). Som definitionen beskri-
ver är SLT tätt sammankopplade med strategiska frikopplingspunkter. Frikopplingspunkters 
(FP) syfte är att frikoppla flödet för att minska känslighet för störningar (Wikner, 2014). Käns-
ligheten minskar genom att frikoppla beroenden och osäkerheten i fluktuationer (Goldratt & 
Cox, 1984; Wikner, 2014), vilka kan hanteras enklare isolerade (Wikner, 2014). Strategiska FP 
definieras utifrån att de påverkas av externa influenser ur ett tillgångs- och efterfrågeperspektiv 
(Wikner & Johansson, 2015). Det finns tre strategiska FP: kundorder-, inköpsorder och anpass-
ningsfrikopplingspunkt. Dessa differentierar flödet baserat: på risk-, styrbarhet eller anpass-
ning (Wikner, 2014), och är kopplade till sex SLT (Wikner, 2015). För att beskriva de sex SLT 
kommer ett exempel i Figur 4 användas. I Figur 4 finns produktstrukturen för produkten Z till 
vänster, som utgör systemet. Till höger i Figur 4 har dimensionen tid lagts till produktstruk-
turen vilket gör den ledtidsfasad och möjliggör kopplingen mellan produktstrukturen för Z och 
SLT. 

 

Figur 4. Produktstruktur och tidsfasadproduktstruktur. 

Anpassad från: (Wikner, 2014, s. 187). 

2.2.1 Riskbaserade ledtider 
Försörjningsledtiden (F) och leveransledtiden (L) utgör de riskbaserade SLT. F är den totala 
ackumulerade ledtiden (se FQ i Figur 4) inom systemets begränsningar och definierar var den 
materialbaserade risken börjar (för Z börjar risken nedströms Q) (Wikner, 2015). F har fått flera 
olika benämningar, den kallades produktionscykel [engelska: Production Cycle] av Shingo 
(1989). Idag benämns dock påfyllning av varor som försörjning, därmed används F (Wikner, 
2014). L utgör den del av flödet som är kundorderdrivet (se Figur 4 från X till Z) och definieras 
som: ”Leveransledtiden är tiden från mottagandet av en kundorder till leverans av produkten” 
(Blackstone, 2008, s. 35). Startpunkten för L positioneras i kundorderfrikopplingspunkten 
(KOFP) (KOFP är positionerad uppströms X i Figur 4), där frikopplas beslut från prognosdriven 
till kundorderdriven tillverkning (Olhager, 2003; Ge, Wei, Huang, & Gao, 2009; Wikner, 2014). 
Det finns historiskt olika benämningar för KOFP: orderpenetrationspunkt (Olhager, 2003), fri-
kopplingspunkt (Hoekstra, Romme, & Argelo, 1985), KOFP (Bertrand, Wortmann, & 
Wijngaard, 1990), kundorderpunkt (Ågren, 1987), efterfrågepenetrationspunkt (Christopher, 
1998) och orderingångspunkt (Dekkers, 2011). Begreppen har ungefär samma betydelse 
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(Wikner, 2014). KOFP i denna studie definieras som: ”separerar beslut om initiering av en ak-
tivitet baserat på spekulation för framtida kundorders från åtagande mot faktiska kundorders” 
(Tiedemann, 2017, s. 14). Frikopplingen sker genom en buffert vid positionen av KOFP, där 
värdet i bufferten består av materialkostnaden och den ackumulerade förädlingen uppströms 
från KOFP (Olhager, 2003; Wikner, 2014). Det innebär att risken i den prognosdrivna delen tas 
upp och neutraliseras av åtagandet i en kundorder i KOFP (Wikner, 2015). Risken i riskbase-
rade ledtider avser därmed osäkerheten i efterfrågan som bygger på den mängd spekulation 
som krävs uppströms från KOFP (Olhager, 2003; Wikner, 2014). Det gör att positioneringen av 
L och KOFP är av strategisk betydelse, för dess påverkan på både ett företags och i försörjnings-
kedjans förmågor och uppfyllnad av marknadskraven (Tersine & Hummingbird, 1995; Olhager, 
2003; Wikner, 2014; Tiedemann, 2017; Yang, Zhang, & Liu, 2017). 

2.2.2 Styrbarhetsbaserade ledtider  
Internledtid (I, skrivs i kursivtext för att undvika missförstånd) och externledtid (E) utgör de 
styrbarhetsbaserade ledtiderna, som syftar på de delar av system som kan respektive inte kan 
styras (Wikner, 2014). E kan ses som inköpsledtiden (se Figur 4, EQ och EV inköpta komponen-
ter) eftersom det som är externt ofta har begränsad styrbarhet. I kan istället ses som den interna 
ledtiden (se Figur 4, IQ och IV internt), med högre styrbarhet. Tillsammans utgör I och E den 
ackumulerade ledtiden F (Wikner, 2014) (se Figur 4 EQ+IQ=FQ, den längsta grenen). I och E 
frikopplas av inköpsorderfrikopplingspunkten som separerar beslut i flödet om vad som kan 
styras och ofta sammanfaller med punkten för inköpta komponenter och inköpsorder 
(Bäckstrand, 2012; Wikner, 2014).  

2.2.3 Anpassningsbaserade ledtider 
Anpassningsledtiden (A) är kopplad till graden av anpassning som är möjlig att göra hos en 
produkt. Det finns två olika perspektiv på A: A efterfrågebaserad (AE) och A försörjningsbaserad 
(AF) (Wikner, 2015). AF motsvarar alla positioner i produktstrukturen där en kundorderunik 
lösning kan erbjudas (de olika AF representeras av AF,U och AF,Z i Figur 4) (Tiedemann, 2017). 
Det andra perspektivet är marknadsorienterat och baseras på kundens krav på anpassning 
(Wikner, 2015).  Det innebär att AE endast kan existera i eller nedströms KOFP och under L, 
eftersom kunskap måste finnas om vad kunden vill ha (Wikner, 2014). Den slutligt valda punk-
ten för anpassning (illustreras i Figur 4 av AF,Z=AE ), kundanpassningsfrikopplingspunkten är 
därmed positionerad uppströms AE. I punkten differentieras flödet från generiskt till unikt 
(Wikner, 2015), med avseende på form och plats (Wikner, 2014). Det innebär att nedströms 
kundanpassningsfrikopplingspunkten blir kundordern kundorderunik eftersom den produce-
ras specifikt efter kundkrav som inte kan förutspås (Bäckstrand, 2012).   

2.3 Finansiell prestanda  
Finansiell prestanda används för att mäta hur väl ett företag presterar, resultatet i relation till 
investeringen som krävs. Det är möjligt att mäta den finansiella prestandan på olika nivåer i 
företag. Leon (2016) anser att ROI är ett bra mått för mätning av den finansiella och operation-
ella prestandan och Tiedemann (2017) menar att ROI är det mått på finansiell prestanda som 
är lämpat för att mäta SLT påverkan på finansiella prestanda. För att uppnå en rättvis jämfö-
relse av olika delar, måste det råda koncensus över vad ROI komponenterna (intäkter, kostna-
der och investering (Leon, 2016)) ska innehålla (Atrill & McLaney, 2009). Sambandet mellan 
ROI ingående komponenter presenteras i Formel 1. För att uppnå en högre kvot krävs att in-
täkterna ökar, kostnader minskar eller investeringen minskar. Komponenterna kommer att för-
klaras separat i 2.3.1 Intäkter, 2.3.2 Kostnader och 2.3.3 Investering. 

Formel 1. ROI. 

Anpassad från: (Leon, 2016, s. 107) 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
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2.3.1 Intäkter 
Intäkter går att dela upp i volym och pris, den totala intäkten för en produkt är antalet sålda 
produkter (volymen) multiplicerat med priset för produkten för en period, Formel 2. Intäkterna 
kan öka genom att ta ett högre pris per produkt alternativt genom att sälja en högre volym.  

Formel 2. Intäkt. 

Anpassad från: (Leon, 2016, s. 107) 

𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 = 𝑃𝑟𝑖𝑠×𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 

2.3.2 Kostnader 
Kostnader kan delas in i direkta och indirekta kostnader (Atrill & McLaney, 2009; Drury, 2015). 
Klassificeringen av direkta eller indirekta kostnader beror på om kostnaden kan kopplas direkt 
till ett enskilt kostnadsobjekt (Drury, 2015). Direkta kostnader är kostnader som endast uppstår 
i anslutning till kostnadsobjektet och består vanligtvis av direkt material (DM) och direkt lön 
(DL) (Drury, 2015). DM är det material som används vid förädlingen av produkten, exempelvis 
inköpt material. DL är kostnaden för den direkt kopplade arbetskraften, som mantimmar för 
förädlingen av en produkt (Drury, 2015).  

Indirekta kostnader som studien tar upp: overheadkostnader och lagerföringskostnader. Over-
headkostnader är exempelvis kostnader för planering av produktion, inköp, prognostisering el-
ler godsmottagning. Lagerföringskostnad består av kapitalbindningskostnad, osäkerhetskost-
nad och förvaringskostnad. Kapitalbindningskostnad representeras av företagets kalkylränta 
och kan ses som företagets avkastningskrav. Osäkerhetskostnad representerar risken för inku-
rans, att de lagerförda produkterna kan bli utdaterade, skadade eller stulna. Förvaringskostna-
der är kostnader kopplat till expansion eller reduktion av lagerkapacitet. Krävs ingen ökning 
eller minskning av lagerkapacitet förblir förvaringskostnaden lika med noll. Avkastningskravet 
och summan av osäkerhetskostnad och förvaringskostnad i relation till medellagervärdet 
(MLV) utgör lagerräntan, se Formel 3, vilket representerar vad det kostar för företaget att an-
vända sig av lager (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009). Lagerräntan kan beräknas på sepa-
rata produkter eller gemensamt för hela företaget. 

Formel 3. Lagerränta. 

Anpassad från: (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009, s. 108) 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 +
𝐹ö𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑂𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑀𝐿𝑉
 

För att säkerställa dessa kostnaders täckning, finns det flera olika metoder för att fördela de 
indirekta kostnaderna till kostnadsobjekten. Enligt Nehler (2001) är den aktivitetsbaserade 
kostnadsmodellen [Activity-Based Costing] (ABC-modellen) en vanlig metod. ABC-modellen 
fördelar kostnaderna beroende på kostnadsdrivare, exempelvis antal gjorda inköp för produk-
ten, och aktivitetskostnad. Aktivitetspålägget beräknas enligt Formel 4, där aktivitetskostnaden 
är exempelvis den totala kostnaden för att göra inköpen och kostnadsdrivarvolymen är produk-
tens antal gjorda inköp under en period.  
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Formel 4. ABC, aktivitetspålägg. 

Anpassad från: (Drury, 2015, s. 59) 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝å𝑙ä𝑔𝑔 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑟𝑖𝑣𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑛
 

2.3.3 Investering 
Investering är det bundna kapital (kapitalbindning) som används för att skapa intäkterna och 
medför kostnaderna (Atrill & McLaney, 2009). Lager är en form av investering som företag 
använder sig av (Olhager, 2003; Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009; Wikner, 2015). Det 
finns olika sorters lager: Råmateriallager, komponentlager, färdigvarulager och produkter i ar-
bete (PIA). Dessa olika typer av lager används för att jämna ut efterfrågan och effektivt använda 
produktionssystemet (Tiedemann, 2017). Kapitalbindning i lagerpunkterna utgörs av två olika 
typer av lager: omsättningslager och säkerhetslager (SL). Omsättningslager används exempel-
vis för att leverantören endast levererar enligt vissa förutbestämda kvantiteter, om dessa kvan-
titeter är större än behovet som finns kommer det att finnas överblivna kvantiteter. SL används 
för att skydda mot osäkerheter i flödet, exempelvis efterfrågeökningar eller försenade leveran-
ser. Lagernivån förändras ständigt, varpå ett genomsnittslager behövs: systemets medellager-
nivå (MLN). Om efterfrågan på produkten i lagret anses stabil och inleveransen kan antas ske 
momentant kan ett sågtandsdiagram användas, se Figur 5. Från ett sådant sågtandsdiagram 
kan sedan MLN beräknas enligt Formel 5, där orderkvantiteten (Q) är den kvantitet som be-
ställs från leverantören.  

 

Figur 5. Sågtandsmodell. 

Anpassat från: (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009, s. 182). 

 

Formel 5. Medellagernivå. 

Anpassat från: (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009, s. 181) 

𝑀𝐿𝑁 =
𝑄

2
+ 𝑆𝐿 

Q

SL

Volym

Tid

Omsättningslager

Säkerhetslager (SL) D
MLN

Efterfrågan (D)

Orderkvantitet (Q)

Medellagernivå (MLN)
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Ett vanligt sätt att dimensionera Q är ekonomiskorderkvantitet (EOK). EOK tar hänsyn till to-
talen av beordningskostnad och lagerföringskostnad och beräknas med följande faktorer: or-
dersärkostnader (O) (kostnader kopplat till att lägga en order), efterfrågan (D), lagerräntan (r) 
och produktvärde (V), enligt Formel 6. 

Formel 6. EOK. 

Anpassad från: (Harris, 1990, ss. 948-949) 

𝐸𝑂𝐾 = √
2×𝑂×𝐷

𝑟×𝑉
 

Ett enkelt sätt att beräkna SL är med hjälp av en efterfrågad servicenivå för produkten genom 
beräkningen SERV1. SERV1 är sannolikheten att en bristsituation uppstår vid en inleverans. 
Bristsituationen kan uppstå när efterfrågan eller ledtiden (LT) för produkten varierar. Anses 
det finnas varians i efterfrågan och ledtid kan riskerna konsolideras för att minimera SL, se 
Formel 7. Där µ är väntevärdet för efterfrågan respektive ledtiden och σ är standardavvikelsen 
hos densamma. Φ-1(SERV1) ger ett värde baserat på normalfördelningen exempelvis Φ-1(95 
%)=1,64. Anses däremot att ledtiden är kort och stabil behövs det endast SL för variation i ef-
terfrågan och beräknas enligt Formel 8. Kapitalbindningen för produkten i lagret beräknas en-
ligt Formel 9 och är detsamma som MLV.  

Formel 7. Serv1, osäkerhet i efterfrågan och ledtid. 

Anpassad från: (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009, s. 241) 

𝑆𝐿𝐿𝑇+𝐷 = √𝜇𝐿𝑇×𝜎𝐷
2 + 𝜇𝐷

2 ×𝜎𝐿𝑇
2 ×𝜙−1(𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖𝑣å) 

Formel 8. Serv1, osäkerhet i efterfrågan. 

Anpassad från:  (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009, s. 239) 

𝑆𝐿𝐷 = 𝜎𝐷×√𝐿𝑇×𝜙−1(𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖𝑣å) 
Formel 9. Medellagervärde. 

Anpassad från: (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009, s. 183) 

𝑀𝐿𝑉 = 𝑀𝐿𝑁×𝑉 

Kapitalbindning under operationer representeras i form av PIA, eftersom produkter får ett ökat 
värde under förädlingen. PIA kan variera över tid därför finns det ett behov av att kunna an-
vända sig av ett genomsnittligt antal av PIA, medel-PIA-nivå (MPIAN). MPIAN beräknas enligt 
Formel 10, där genomloppstiden (GLT) är den tid det tar för produkten att genomgå föräd-
lingen och efterfrågan är angiven i samma tidsenhet som GLT.  

Formel 10. Medel-PIA-nivå. 

Anpassat från: (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009, s. 185) 

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 = 𝐺𝐿𝑇×𝐷 

Värdet av den kapitalbindning som MPIAN utgör fås enligt Formel 11 och bygger på genom-
snittligt produktvärde (Vm) under förädlingen baserat på produktvärdet innan (V1) och efter 
förädlingen (V2). Kapitalbindningen under förädling blir därmed medel-PIA-värde (MPIAV).  
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Formel 11. Medel-PIA-värde. 

Anpassad från: (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2009, s. 185) 

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑉 =
𝑉1 + 𝑉2

2
×𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 = 𝑉𝑚×𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 

Investeringar som berörs i denna studie är endast konkreta, exempelvis lager och kapacitet i 
form av anställda och materiella investeringar. Investering vid en reduktion av L kan innebära 
lagerhållning längre nedströms i flödet genom förflyttning av KOFP. Investering i bufferten 
ökar genom större volym och/eller högre värde på produkterna i bufferten. En investering i 
ökade volymer kan kräva en investering i ökad kapacitet. Enligt Olhager (2003) är positioner-
ingen av KOFP och därmed investeringen kopplad till L i relation till F (L:F-kvoten) (L:F-kvo-
ten, beskrivs i 2.4.1 Relationer mellan strategiska ledtider) samt variation i efterfrågan.  

2.4 Strategiska ledtiders påverkan på ROI 
Enligt Wikner (2014) är relationerna mellan L och de övriga SLT de mest intressanta, eftersom 
den representerar kundperspektivet. L representerar möjligheten till ett konkurrenskraftigt er-
bjudande till marknaden för att öka intäkterna (Wikner, 2015). Tiedemann (2017) återger hur 
intäkten kan öka, om L är en ordervinnare kan L till och med ha en dubbel effekt genom ökning 
i både volym och pris. L är kopplad till KOFP som är nyckelbufferten i flödet. Det får konse-
kvenser för det bundna kapitalet i bufferten och kostnaden för att ha bufferten (Wacker, 1996; 
Tiedemann, 2017). L påverkar därmed både intäkter, kostnader och investering, Tabell 1.  

Tabell 1. SLT påverkan på finansiella mätetal. 

Anpassad från: (Tiedemann, 2017, s. 12) 

 

F är den längsta ackumulerade ledtiden och definierar som tidigare nämnts var den material-
baserade risken börjar. Det innebär att ju längre F är, desto mer material ackumuleras i syste-
met, vilket leder till ett längre kontantomvandlingsförlopp [Cash Conversion Cycle] (CCC) 
(Tiedemann, 2017). CCC beskriver hur effektivt ett företag kan generera kassaflöde genom att 
minska kapitalbindning, kortare CCC är effektivare (Richards & Laughlin, 1980). Längden på F 
har också en påverkan på hur responsivt ett företag kan vara för teknologi och produktskiften, 
vilket ytterligare kan addera kostnader (Tiedemann, 2017). F påverkar därmed både kostnader 
och investering, Tabell 1.  

E är kopplad till försörjningen och därmed den direkta materialkostnaden (Wikner, 2015). 
Mängden DM i omsättningslagerlager och SL påverkas av längden på E, eftersom E är påfyll-
nadsledtiden (Blackburn, 2012; Wikner, 2015) och osäkerheten ökar när E förlängs 
(Tiedemann, 2017). I är kopplad till transformationen av produkterna och därmed kopplad till 
DL (Tiedemann, 2017). I representerar mängden produkter i arbete (PIA). Det gör att både I 
och E har en påverkan på både kostnad och investering, Tabell 1. 

Anpassningsledtiderna AE och AF är båda viktiga ur ett intäkts-, investerings- och kostnadsper-
spektiv, se Tabell 1. AE är marknadsorienterad, eftersom den möjliggör kundorderunikterbju-

Intäkter Kostnader Investering

Extern ledtid (E) ● ●

Intern Ledtid (I) ● ●

Försörjningsledtid (F) ● ●

Leveransledtid (L) ● ● ●

Anpassningsledtid efterfrågebaserad (AE) ● ● ●

Anpassningsledtid försörjningsbaserad (AF) ● ● ●
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dande som är efterfrågade av kunder (Wikner, 2015). Om kundanpassningsfrikopplingspunk-
ten kan flyttas nedströms kan flexibiliteten öka och intäkterna påverkas. Förflyttningen kan ge 
en snabbare CCC för en specifik artikel som minskar investering och kostnad i form av lägre 
lager volymer (Tiedemann, 2017). Om AF kan förflyttas nedströms KOFP, kan den bli en kan-
didat för AE. AF har därmed potential att skapa intäkter (Wikner, 2015). Kostnadspåverkan kan 
dock uppstå i form av att det resulterar i fler varianter, inrättande av nya artiklar och underhåll 
av dem. Det gör att AF kan ha en påverkan även på investeringen, genom det större antalet 
varianter i lager (Tiedemann, 2017). 

2.4.1 Relationer mellan strategiska ledtider 
Wikner (2014) presenterade ett ramverk innehållande 25 relationer mellan F, L, I, E och A ba-
serat på Bäckstrand (2012). Tiedemann (2017) vidareutvecklade ramverket med en uppdelning 
av A till AE och AF. I studie beskrivs vidare endast L:F-kvoten, även om Wikner (2014) beskriver 
L:F, L:I, L:A och I:F relationerna som de mest betydande. Enligt Wacker (1996) är en reduktion 
av F nödvändig för att reducera L och möta kostnadsmål i produktion genom produktiviteten. 
I Figur 6 illustreras L:F-kvoten kopplad till de fyra vanligaste tillverkningsstrategierna 
(Hoekstra, Romme, & Argelo, 1985; Olhager, 2003). Om L:F-kvoten ungefär är lika med 1 eller 
större behövs inget lager (Shingo, 1989), vilket eliminerar spekulationsrisken samt möjliggör 
en kort eller negativ CCC. Det omvända gäller när L:F-kvoten är betydligt mindre än 1, eftersom 
spekulationsrisken är hög och CCC mindre effektiv. Sammanfattningsvis beskriver L:F om en 
kund kan acceptera att vänta längre än det tar för en leverantör att tillhandahålla produkten. 
Är det möjligt kan alla aktiviteter utföras mot kundorder. Om kunden inte kan acceptera att 
vänta den tiden aktiviteterna tar, måste åtminstone delar av tillverkningen och anskaffningen 
ske mot spekulation och prognos (Wikner, 2014). 

2.5 Leveransledtidsreduktionens påverkan på finansiella mätetal 
Som beskrivs i Tabell 1 har L en påverkan på ROI komponenter. Studiens litteraturgenomgång 
har visat att en påverkan på ROI komponenter finns vid en reduktion av L. I resterande del av 
kapitlet finns sammanställningen av studiens litteratursökning som användes vid skapandet av 
studiens proposition. 

Flera författare anser att intäkterna påverkas vid en reduktion av L, antigen genom pris eller 
volym. Hsu, Lee och So (2006) fann att priset för ATO-produkter var beroende av L, samt att 
det fanns en trade-off mellan en lång F (som ökar spekulationsrisken i att lagerhålla stora voly-
mer av komponenter) och en kort L. Lo, Lin och Ye (2014) och MacWilliams (2001) visade att 
Fedex och Dell genom stafflade priser (olika priser beroende på hur långt L) kunde ta högre 
priser vid kortare L. Ray och Jewkes (2004) fann att längre L leder till lägre pris och att kortare 
L leder till högre priser. Zhao, Stecke och Prasad (2012) jämförde fasta och stafflade priser be-
roende på längden på L och konstaterade att vid kortare L var det högre pris och att stafflade 
priser med kortare L hade en positiv effekt på intäkten. So och Song (1998) menar också att 
priset kan höjas om L reduceras, men att det är beroende på priskänslighet hos kunden, till-
gänglig kapacitet och vikten för företaget av att leverera i rätt tid. So och Song (1998) och Shang 

 

Figur 6. Tillverkningsstrategiers koppling till L:F. 

Anpassad från: (Olhager, 2003, s. 320) och (Tiedemann, 2017, s. 15). 

MTS

ATO

MTO

ETO

Kundorderfrikopplingspunkten Kundorderdrivet flödePrognosdrivet flöde
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och Liu (2011) visar att om L reduceras kan det generera en större efterfrågan, som i sin tur kan 
generera en större intäkt. Shang och Liu (2011) menar även att L har gått från att vara en or-
dervinnare till att vara en orderkvalificerare. Kuthambalayan, Metha och Shanker (2014) visar 
att genom lagerhållning av komponenter kan ett kortare L lovas och efterfrågan öka. Eppen och 
Martin (1988) och Yücesan och de Groote (1998) visar att kort L kan möjliggöra snabb anpass-
ning mot förändringar i efterfrågan, vilket kan minimera förluster av intäkter när efterfrågan 
är oförutsägbar.  

Litteraturen visar att intäkter generellt ökar vid en reduktion av L. För kostnad och investering 
framträder istället en divergerad bild. Feitzinger och Lee (1997) undersökte senareläggning ge-
nom decentralisering av tillverkningen, vilket gav en minskad L. De fann att direkta och indi-
rekta kostnader påverkas vid en reduktion av L genom en förhöjd produktionskostnad. Samti-
digt som So och Song (1998) menar att en reducerad L kan generera ökad efterfrågan som kan 
skapa koordineringsproblem i verksamhetdriften, vilket i sin tur leder till ökade indirekta kost-
nader. Enligt Wikner (2015) kan en reduktion av L genom en förändring av försörjning från 
internt till externt och vice versa, kan reduktionen innebära höjd respektive sänkt kostnad för 
DM, ökad investering i kapacitet, förändring i DL och indirekta kostnader. Izui, et al. (2010) 
och Kuthambalayan, Metha och Shanker (2014) menar att när en reduktion av L uppnås genom 
senareläggning kan det resultera i högre kapitalbindning och lagerföringskostnad. Hsu, Lee och 
So (2006) menar även att en reduktion av L medför risker för de ingående komponenterna i 
slutprodukten, köps komponenter in på spekulation kommer deras SL att öka. Wacker (1996) 
menar även att en reduktion av L antingen kan öka eller minska kapitalbindning och lagerfö-
ringskostnader, beroende på L:F-kvoten. Eftersom lagernivåerna är som lägst när ledtiderna är 
som kortast, innebär det att kostnaden är lägst vid kort F och L (Wacker, 1996). Feitzinger och 
Lee (1997) visar istället att Hewlett-Packard har kortat L och samtidigt uppnått lägre lagerni-
våer genom att förflytta slutmonteringen till de olika marknadernas separata distributionscen-
traler. Eppen och Martin (1988) och Yücesan och de Groote (1998) beskriver att med produkt-
ionslinjer som arbetar med reducerad L, möjliggör snabb anpassning mot förändring i efterfrå-
gan, vilket gör att lägre lagernivåer kan tillåtas i senare skede av produktionsprocessen. Sam-
manfattningsvis råder det delade meningar över hur de finansiella mätetalen påverkas vid en 
reduktion av L. En sammanställning över vad de olika författarna säger finns presenterat i Ta-
bell 2. Från de tre huvudkomponenterna i ROI har indelning gjorts utifrån de identifierade fak-
torerna i den sammanställda litteraturen, Tabell 2. Den påverkan respektive faktor har besk-
rivs: ökning (+), minskning (-) eller om båda är möjliga (+/-). 
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Tabell 2. Sammanställning litteraturgenomgång  

 

2.6 Proposition 
Utifrån Tabell 1 är det möjligt att bekräfta vad Tiedemann (2017) presenterade, även gäller vid 
en reduktion av L. L är möjlig att reducera på olika sätt och i studiens referensram finns belägg 
för en uppsjö av variabler som påverkar det finansiella utfallet av en leveransledtidsreduktion: 
utgångsläget, tillvägagångssätt och i vilken kontext företaget befinner sig i. Därför har en typo-
logi utformats med SLT för att beskriva tillvägagångsättet för reduktionen. 

Komponent Referens Påverkan

Hsu, Lee och So (2006) +

Lo, Lin och Ye (2014) +

MacWilliams (2001) +

Ray och Jewkes (2004) +

Zhao, Stecke & Prasad (2012) +

So och Song (1998) +

Kuthambalayan, Metha & Shanker (2014) +

Shang och Liu (2011) +

Eppen & Martin (1988) +

Yücesan & de Groote (1998) +

So och Song (1998) +

Direkt material Wikner (2015) +/-

Feitzinger och Lee (1997) +

Wikner (2015) +/-

Feitzinger och Lee (1997) +

So och Song (1998) +

Wikner (2015) +/-

Izui, et al. (2010) +

Kuthambalayan, Metha & Shanker (2014) +

Hsu, Lee och So (2006) +

Wacker (1996) +/-

Feitzinger och Lee (1997) -

Eppen & Martin (1988) -

Yücesan & de Groote (1998) -

Wikner (2015) +/-

Izui, et al. (2010) +

Kuthambalayan, Metha & Shanker (2014) +

Hsu, Lee och So (2006) +

Wacker (1996) +/-

Feitzinger och Lee (1997) -

Eppen & Martin (1988) -

Yücesan & de Groote (1998) -

Wikner (2015) +/-

Izui, et al. (2010) +

Kuthambalayan, Metha & Shanker (2014) +

Hsu, Lee och So (2006) +

Wacker (1996) +/-

Feitzinger och Lee (1997) -

Eppen & Martin (1988) -

Yücesan & de Groote (1998) -

Wikner (2015) +/-

Wikner (2015) +

Investering

Kapacitet

Direkt lön

Pris

Kapitalbindning

Osäkerhetskostnad

Faktorer

Direkta

Intäkt

Volym

Lagerföringskostnad

Kapitalbindingskostnad

Indirekta

Overhead

Kostnad
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2.6.1 Typologi 
För att på ett generellt sätt beskriva de olika tillvägagångssätten och skapa en baslinje, kan de 
sex SLT användas. L kan reduceras antigen via förflyttning av KOFP eller tillsammans med en 
reduktion av F. Ett sätt att genomföra en reduktion av L utan reduktion av andra SLT är att 
förflytta positionen av KOFP. Eftersom F inte förlängs kommer anskaffning och tillverkning 
inte ske tidigare. Däremot kommer den spekulationsdrivna delen att bli längre, vilket förändrar 
L:F-kvoten. Väljs istället att reducera L och samtidigt F kan L:F-kvoten påverkas mindre, alter-
nativt behållas oförändrad. Reduktionen av F och L är möjlig genom antingen en reduktion av 
E och/eller I. En reduktion av L kan medföra att AE påverkas, eftersom reduktionen kan elimi-
nera möjliga anpassningar som kan göras i utgångsläget. Kan däremot även AE förkortas, bibe-
hålls möjligheten till anpassning under L. Vid en reduktion av L kan det för AF innebära två 
saker. Antingen förblir anpassningsmöjligheterna oförändrade alternativt reduceras AF och fler 
anpassningar blir möjliga tillsammans med potentiellt ökade intäkter. Eftersom AE och AF är 
knutna till den faktiska respektive potentiella intäkten och att AF representerar möjliga AE kan 
de konsolideras till A. För att tydliggöra tillvägagångssätten för en reduktion av L, har en sam-
manställning genom en typologi föreslagits med åtta olika scenarios, se Tabell 3. Typologin 
möjliggör en generell utgångspunkt från de sex SLT med syftet att på ett allmänt sätt kunna 
beskriva ett specifikt fall i ett komplext sammanhang. Det skapar en möjlighet att placera det 
studerade fallet i en kontext. 

2.6.2 Leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI 
Utifrån sammanställningen i Tabell 2 föreslås en proposition, se Tabell 4, som ett ramverk för 
leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI. I Tabell 4 har påverkan från de olika författarna 
konsoliderats, genom att beskriva hur faktorerna påverkas vid en reduktion av L: ökar (+), 
minskar (-) eller om båda är möjliga (+/-). 

Tabell 4. Proposition: Reduktion av L påverkan på ROI 

 

Komponent Påverkan 

+

+

Direkt material +/-

Direkt lön +/-

Overhead +/-

Kapitlabindningskostnad +/-

Osäkerhetskostnad +/-

+/-

+

Faktorer

Kapacitet

Pris
Intäkter

Volym

Direkta

Kapitalbindning

Lagerföringskostnad
Indirekta

Kostnader

Investering

Tabell 3. Typologi för reduktion av L 

 

 

Scenario

1 2 3 4 5 6 7 8

L        

A     X X X X

F X    X   

I X  X  X  X 

E X X   X X  

Reduktion  Oförändrad X
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver inledningsvis ansatsen och studiens metod kopplat till arbetsprocessen. 
Därefter presenteras kriterier för val av fallföretag. Vidare beskrivs arbetsprocessens fem fa-
ser: förstudie, litteraturgenomgång, fallstudie, dataanalys och sammanställning. Kapitlet 
avslutas med en reflektion kring studiens trovärdighet och etik.  

3.1 Ansats och design  
För att besvara det upprättade syftet har två FF formulerats av explanativ natur för att beskriva 
hur ROI komponenter påverkas vid en reduktion av L (fenomenet) respektive hur en kvantifie-
ring av fenomenet kan gå till. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) är explanativforsk-
ning lämpligt vid förklarande av förhållande mellan variabler under specifika situationer. För 
att förstå den specifika situationen som fenomenet sker i har en fallstudie använts. Yin (2007) 
menar att en fallstudie möjliggör att studera och undersöka ett fenomen i dess kontext för att 
skapa djupare förståelse. Utifrån litteraturgenomgången har en proposition skapats som grund 
för studien. Enligt Yin (2009) anses propositioner vara lämpligt att använda sig av för att guida 
datainsamlingen och strukturen av studien. Fallstudien är av enfallsdesign, en design som en-
ligt Yin (2007) tillåter en djupare förståelse av ett fenomen. Propositionen testades först empi-
riskt genom intervjuer för att besvara FF1, för att sedan använda den utvecklade propositionen 
som utgångspunkt för att beräkna påverkan av reduktionen av L på ROI. Beräkningarna jämför 
ett utgångsläge med ett önskat framtida läge. Dokumentstudier gav kvantitativa data från fall-
företagets affärssystem, för att besvara FF 2. Tillvägagångssättet för FF2 sammanfattades och 
strukturerades för att skapa ett beslutsstöd vilket uppfyllde studiens syfte. 

Figur 7 beskriver vilken metod och datainsamlingstekniker som använts för att besvara respek-
tive FF. Pilen från FF1 till FF2 beskriver den hierarkiska kopplingen. 

 

Figur 7. Forskningsfrågornas koppling till varandra och den vetenskapliga metoden. 

3.1.1 Arbetsprocessen 
Processen för studien är indelad i fem övergripande faser (se Figur 8). Genomförandet pågick 
från januari 2017 till juni 2017. 

Faserna 0, 1, 2 och 3 beskrivs detaljerat i 3.2 Förstudie, 3.3 Litteraturgenomgång, 3.4 Fallstu-
die respektive 3.5 Dataanalys. Den 4:e fasen, sammanställningen, inkluderar diskussion och 
slutsatser, med reflektioner av analys, resultat och metod samt studiens praktiska och teore-
tiska implikationer. Den valda metoden för studien och arbetsprocessens faser visas kombine-
rat i Figur 9. I fas 0 identifierade snittet mellan de två huvudlitteraturområdena, finansiell pre-
standa och strategiska ledtider. Under fas 1 skapades den teoretiska referensramen och propo-

Fallstudie:
• Intervjuer

Fallstudie:

• Dokumentstudie

FF 1: Hur påverkas ROI av en 
leveransledtidsreduktion?

FF 2: Hur kan 
leveransledtidsreduktionens 
påverkan på ROI kvantifieras?

 

Figur 8. Arbetsprocessens faser. 

Fas 1: 
Litteratur 

genomgång

Fas 2: Fallstudie

Fas 4: 
Sammanställning

Fas 3: Dataanalys

Fas 0: 
Förstudie
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sitionen ur litteraturomfånget. Empirin har samlats in delvis samtidigt som dataanalysen, ef-
tersom FF1 besvaras innan FF2, se Figur 7 och Figur 8. Den uppdelade analysen och datain-
samlingen illustreras i Figur 9 genom att analysen sker i två steg med datainsamling emellan. 
Metodkapitlet följer fortsatt Figur 9 struktur och avhandlar fas 0, 1, 2 och 3, för att avsluta med 
trovärdigheten som knyter ihop arbetet och den vetenskapliga processen. 

3.1.2 Val av fallföretag 
För att uppnå studiens syfte skapades tre kriterier för val av fallföretag. Kriterierna är skapade 
utifrån studiens syfte och dess omfång och avgränsningar samt att företaget ska själva ha ett 
intresse av att genomföra en reduktion. Kriterierna för val av fallföretag är därmed: 

1. Fallföretaget skall vara ett tillverkande företag. 
2. Företaget ska ha en kundorderdriven ATO-tillverkningsstrategi.  
3. Fallföretaget ska ha ett intresse av att reducera sin leveransledtid. 

Enligt kriterierna har ett fallföretag valts; Fagerhult Belysning AB i Fagerhult (fallföretaget). 
Fallföretaget är ett tillverkande företag i Sverige och tillverkningen sker utifrån flera olika till-
verkningsstrategier MTS, ATO, MTO och ETO. Det tredje kriteriet uppfylls utifrån att fallföre-
taget vill reducera L. Fallföretaget anser sig ha en relativt kort I i förhållande till deras E, varpå 
en reduktion av E anses vara lämplig tillsammans med reduktionen av L. Enligt Wacker (1996) 
är en reduktion av F nödvändig för att reducera L. Reduktionen av E möjliggör att påverkan på 
L:F-kvoten kan minimeras. Studiens analysenhet väljs därför till scenario 7 i Tabell 3.  

På fallföretaget valdes produktfamiljen A ut vilken motsvarade det andra kriteriet om tillverk-
ningsstrategin ATO. För studien var det viktigt att en specifik enhet kunde användas för att 
studera fenomenet och minska komplexiteten. Valet av produktfamiljen gjordes utifrån dess 
tillverkningsstrategi; ATO samt att familjen är en representativ familj för fallföretaget. 

3.2 Förstudie 
Fas 0 utfördes med syftet att kartlägga problemområdet på en övergripande nivå. Patel och 
Davidson (2011) anser att en förstudie är viktig för forskningsprocessen. I förstudien medver-
kade författarna på slutkonferensen av forskningsprojektet KOPtimera som genomfördes av 

 

Figur 9. Arbetsgången för studien. 
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3
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avdelningen industriell organisation och produktion (IOP) vid Jönköpings University (JU). 
Problemområdet presenterades som en naturlig följd på den forskning kring SLT som skett un-
der KOPtimera. För att skapa en ökad förståelse över problemområdet genomfördes en littera-
tursökning (se Tabell 6) med tyngdpunkten på snittet av de två litteraturfälten. Strategin för 
litteratursökningen presenteras senare i 3.3.1 Litteratursökning. Med kunskapen från KOPti-
mera och litteratursökningen kunde ett teoretiskt problem identifieras. Ett möte med fallföre-
taget genomfördes för att identifiera det teoretiska problemet i praktiken. Mötet bestod av en 
rundtur (se Tabell 5) i fabriken och en ostrukturerad intervju (se Tabell 7) med ställföreträ-
dande platschef och logistikchef. Rundturen (observation) och intervjun under förstudien möj-
liggjorde en bättre förståelse kring det praktiska problemet och även till skapandet av syftet, 
men inte till de data som besvarade FF och syftet. Utifrån problem, syftet och FF utformades 
ansatsen och metoden.  

Tabell 5. Observationer 

 

3.3 Litteraturgenomgång 
De verk som använts i studien består av artiklar, böcker, doktorsavhandlingar och konferens-
handlingar. Litteratursökningen (se Tabell 6) låg till grund för att skapa den teoretiska refe-
rensramen och propositionen. Tillvägagångssätten återfinns i 3.3.1 Litteratursökning och 3.3.2 
Tillvägagångsätt vid skapandet av proposition. 

3.3.1 Litteratursökning 
Den samlade litteraturen från förstudien användes som grund för att gå djupare in i problem-
området, vilket visualiseras i Figur 2 och Figur 9 som den inre ringen i snittet mellan de två 
litteraturfälten. Den strategi som använts för litteratursökningen bygger på tre huvudtaktiker: 
rekommendationer, snowballing (följa citeringar till grundkällorna) och databassökning, se Fi-
gur 10. Databassökning är den primära taktiken vilken använts för att skapa en bredd i littera-
turen. Rekommendationer från handledare och forskare inom forskningsområdet samt snow-
baling har använts för att nå relevanta artiklar, böcker, doktorsavhandlingar och konferens-
handlingar. Främst har snowballing skett utifrån de akademiska verken Wikner (2014) och Tie-
demann (2017). Böckerna har lånats via högskolebiblioteket och stadsbiblioteket i Jönköping, 
antigen i trycktexemplar eller i internetexemplar.  

Databassökningarna med söksträngar, dess träffar och avgränsningar finns presenterade i Ta-
bell 6. Sökningarna avgränsades till sökträff i sammanfattning och ämne beroende på tillgäng-
liga sök val hos databaserna. Avgränsningen gjordes för att endast inkludera litteratur där 
sökorden hade större betydelse. För att sedan genomföra en gallring till Urval 1 utifrån följande 
kriterier: antal citeringar, publiceringsdatum och artikelns namn. Kriterierna i Urval 1 är 
valda för att genom citeringar hitta grundläggande litteratur för området, publiceringsdatum 
för att hitta den senaste forskningen och artikelns namn pekar litteraturens relevans. Vid andra 
gallringen har sammanfattningen lästs för att för att bedöma artiklarnas relevans för studien. 
Vidare har artiklar valts såvida de varit tillgängliga, i annat fall har de kategoriserats som ej 
tillgängliga.   

Datum Fas Syfte Befattning Metod Tid (min.)

2017-02-16 Förstudie Problemformulering
Ställföreträdande platschef/ 

Logistikchef
Öppen 120

 

Figur 10. Huvudtaktiker för litteratursökning. 

Rekommendationer Databassökning

Snowballing
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Tabell 6. Litteratursökning 

 

Fas Sökområde Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Abstract Ej tillgänglig Val

Förstudie Sammanfattning Scopus

("Customer order decoupling point” OR 

CODP) AND ("Lead-time*" OR "Leadtime*" 

OR "Lead time*")

17 2 2 0 2

Förstudie Sammanfattning Scopus
(“Decoupling point” OR DP) AND ("Lead-

time*" OR "Leadtime*" OR "Lead time*")
44 2 2 0 2

Förstudie Sammanfattning Scopus

(“Demand penetration point” OR DPP) AND 

("Lead-time*" OR "Leadtime*" OR "Lead 

time*")

0 0 0 0 0

Förstudie Sammanfattning Scopus
(“Order entry point” OR OEP) AND ("Lead-

time*" OR "Leadtime*" OR "Lead time*")
0 0 0 0 0

Förstudie Sammanfattning Scopus

("Customer order point” OR COP) AND 

("Lead-time*" OR "Leadtime*" OR "Lead 

time*")

8 0 0 0 0

Förstudie Sammanfattning Scopus

("Order penetration point") OR OPP) AND 

("Lead-time*" OR "Leadtime*" OR "Lead 

time*")

5 2 1 0 1

Förstudie Sammanfattning Scopus

(strategic) and (leadtime or lead-time or 

"lead time") and (ROI or ROA or ROE or 

("Finanicial measure*"))

3 1 1 0 1

Förstudie Sammanfattning Scopus

("compet*" and "advantage*") and 

("leadtime*" or "lead-time*" or "lead 

time*")

222 15 7 1 6

Förstudie Sammanfattning Scopus
("compet*" and "factor*") and ("leadtime*" 

or "lead-time*" or "lead time*")
231 17 3 0 3

Litteratur-

genomgång
Sammanfattning Scopus

((“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

“profit*”)

26 6 5 2 3

Litteratur-

genomgång
Ämne

Web of 

science

(“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

“cost*”

93 22 3 0 3

Litteratur-

genomgång
Sammanfattning Scopus

((“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

“reduction*”)

20 6 4 1 3

Litteratur-

genomgång
Ämne

Web of 

science

(delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

“reduction*”

16 8 3 0 3

Litteratur-

genomgång
Sammanfattning Scopus

((“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

“cost*”)

129 14 8 1 4

Litteratur-

genomgång
Ämne

Web of 

science

(“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

“profit*”

24 10 4 0 4

Litteratur-

genomgång
Sammanfattning Scopus

((“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

“investment*”)

12 2 1 0 1

Litteratur-

genomgång
Ämne

Web of 

science

(“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

“investment*”

10 6 2 1 1

Litteratur-

genomgång
Sammanfattning Scopus

((“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

(“total-cost*” OR “total cost*”))

12 4 1 0 1

Litteratur-

genomgång
Ämne

Web of 

science

(“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

(“total-cost*” OR “total cost*”)

11 3 0 0 0

Litteratur-

genomgång
Sammanfattning Scopus

((“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

(“financial performance” OR ROI OR ROA OR 

ROE))

1 0 0 0 0

Litteratur-

genomgång
Ämne

Web of 

science

(“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

(“financial performance” OR ROI OR ROA OR 

ROE)

0 0 0 0 0

Litteratur-

genomgång
Sammanfattning Scopus

((“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

“financial measure*”)

0 0 0 0 0

Litteratur-

genomgång
Ämne

Web of 

science

(“delivery-lead-time*” OR “delivery lead-

time*” OR “delivery lead time*”) AND 

“financial measure*”

0 0 0 0 0
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3.3.2 Tillvägagångsätt vid skapandet av proposition 
I 3.3.1 Litteratursökning identifierades hur ROI påverkas vid en reduktion av L utifrån befintlig 
litteratur. Dessa komponenter har sedan brutits ner i faktorer och kategoriserats efter deras 
påverkan på ROI tre komponenter. Kategoriseringen av hur och vilka komponenter som påver-
kades sammanställdes sedan till propositionen (se Tabell 4). 

3.4 Fallstudie 
I fas 2 genomfördes fallstudien där empiri samlades in från fallföretaget. Empirin samlades in 
genom intervjuer och dokumentstudier, vilket illustreras i Figur 9 under fas 2. Både kvalitativa- 
och kvantitativa data samlades i för att säkerställa datakvaliteten. Yin (2007) anser att inter-
vjuer och dokumentstudier är lämpliga insamlingsmetoder för kvalitativa och kvantitativa data 
vid en fallstudie. 

3.4.1 Datainsamling 
De två använda datainsamlingsteknikerna är beskrivna i Intervjuer och Dokumentstudier. Em-
pirin stämdes kontinuerligt av under datainsamlingen mot den teoretiska referensramen för att 
säkerställas att empirin var relevant för studiens syfte. En avstämning är enligt Merriam (1994) 
ett bra sätt att hålla innehållet av empirin relevant. 

3.4.1.1 Intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och ostrukturerade. Den ostrukturerade 
intervjun under fallstudien genomfördes med syftet att bestämma vilka dokument som skulle 
användas vid dokumentstudien. Enligt Yin (2009) kan ostrukturerade intervjuer användas för 
att ta tillvara på relevanta tankar och idéer från respondenterna, något som anses vara viktigt 
vid planering av dokumentgranskning. De semistrukturerade genomfördes med syftet att samla 
in data, varpå följdfrågor ställdes när respondenterna ej förklarade tillräckligt tydligt eller pre-
senterade något intressant att följa. Enligt Yin (2007) möjliggör semistrukturerade intervjuer 
att uppföljningsfrågor kan ställas vid oklarheter. Respondenterna vid de semistrukturerade in-
tervjuerna var både produktionspersonal och marknadspersonal, se Tabell 7. Produktionsper-
sonal och marknadspersonal intervjuades. Produktionspersonalen ansågs ha bättre förståelse 
för vilka och var kostnaderna uppstår vid en reduktion av L samt att de även har förståelse kring 
hur materialflödet är uppbyggt. Marknadspersonalen ansågs ha förståelse de intäkter som fall-
företaget skapar. Tre respondenter från varje område användes för att möjliggöra triangulering 
av svaren. Under intervjutillfällena åtog sig författarna var sin roll, den ena författaren funge-
rade som ledande intervjuare och den andra som sekreterare. Den ledande intervjuaren ställde 
de förutbestämda frågorna (se Bilaga 1) och sekreteraren tog upp anteckningar samt hanterade 
inspelningsutrustningen. Författarna var fria att ställa uppföljningsfrågor när oklarheter upp-
stod eller respondenten presenterade något intressant som ansågs värt att följa upp. Patel och 
Davidson (2011) anser att inspelning av intervjuer är en styrka eftersom det ger möjlighet till 
uppföljning. De inspelade intervjuerna genomlyssnades samtidigt som de relevanta delarna 
annoterades och analyserades, för att sedan stämmas av med respondenterna via mail. Patel 
och Davidson (2011) menar att kommunikationsvaliditet kan uppnås om respondenterna låts 
validera den analyserade empirin, för att säkerställa dess riktighet. 
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Tabell 7. Intervjuer 

 

3.4.1.2 Dokumentstudier 

För att få fram kvantitativa data för FF2 användes dokumentstudier från fallföretagets affärs-
system. Patel och Davidson (2011) menar att dokumentstudier kan vara en bra källa för empiri 
när ett verkligt fenomen ska beskrivas. Data togs fram med hjälp av en representant från fallfö-
retaget, eftersom kompetensen fanns hos huvudplanerare 1 samt att detta var ett krav från fall-
företaget. Ett planeringsmöte genomfördes med huvudplanerare 1 och ställföreträdande plats-
chef/logistikchef för att säkerställa att nödvändiga data fanns tillgänglig i systemet. Empiri som 
hämtats genom dokumentstudier kunde användas för att styrka eller förkasta empirin som in-
samlas genom intervjuer (Yin R. K., 2007). De olika typerna av dokument som granskades var 
produktstrukturen [bill of materials (BOM)] och den tidsfasade produktstrukturen, se Tabell 8. 
Under uttagningsprocessen av data visade sig att det fanns begränsningar i fallföretagets affärs-
system, vilket gjorde att bland annat data för hela produktstrukturen inte kunde inhämtas. Be-
gränsningen var en nyhet både för fallföretaget och författarna sent i processen. Det ledde till 
att fiktiva uppskattade data användes för att fullfölja kvantifieringen. 

3.5 Dataanalys 
Baserat på den teoretiska referensramen och intervjuguiden kategoriserades och kondensera-
des de insamlade data för att matchas mot propositionens tre huvudkomponenter och respek-
tive faktor, se Tabell 4. Detta kan liknas med vad Trochim (1989) kallade mönsterpassning. 
Mönsterpassningen identifierade likheter och skillnader mellan propositionen och empirin från 
intervjuerna. Efter mönsterpassningen och validering av propositionen kunde FF1 besvaras och 
propositionen utvecklades. 

Den utvecklade propositionen (se Tabell 20) användes sedan som underlag vid kvantifieringen 
av fenomenet. En jämförelse mellan nuläge och ett önskvärt framtida läge genomfördes för den 
utvalda produktfamiljen med kvantitativa beräkningar. Fiktiva data användes och är uppskat-
tade från dokumentstudierna och fallföretaget, för att skapa ett trovärdigt exempel och visa 
processen för kvantifieringen. Det framtida läget med reducerat L och E samt materialflödet 
kommer från fallföretaget. Genomförandet av kvantifieringen besvarade FF2 och resulterade i 
beslutsstödet som uppfyller syftet.  

3.6 Trovärdighet 
Studiens trovärdighet utgår från Halldórsson och Astrup (2003) engelska term; trustwortiness 
och dess underliggande begrepp: credibility, confirmability, transferability och dependability. 

Datum Fas Syfte Befattning Förkortning Metod Tid (min.)

2017-02-16 Förstudie Problemutforskning och förståelse 
Ställföreträdande platschef/ 

Logistikchef
- Ostrukturerad 120

2017-03-16 Fallstudie Planering inför dokumentgranskning

Ställföreträdande platschef/ 

Logistikchef och 

Huvudplanerare 1

- Ostrukturerad 180

2017-03-22 Fallstudie Kartlägga påverkan på intäkter Säljcoach MR 1 Semi-strukturerad 30

2017-03-22 Fallstudie Kartlägga påverkan på intäkter
Regionchef västra och norra 

Sverige
MR 2 Semi-strukturerad 30

2017-03-22 Fallstudie Kartlägga påverkan på intäkter Säljare MR 3 Semi-strukturerad 30

2017-03-22 Fallstudie
Kartlägga påverkan på kostnader och 

investering
Huvudplanerare 2 PR 1 Semi-strukturerad 60

2017-03-22 Fallstudie
Kartlägga påverkan på kostnader och 

investering
Logistikutvecklare PR 2 Semi-strukturerad 60

2017-03-22 Fallstudie
Kartlägga påverkan på kostnader och 

investering

Ställföreträdande platschef/ 

Logistikchef
PR 3 Semi-strukturerad 80

Tabell 8. Dokumentstudier  

 

Datum Fas Syfte Källa Metod

2017-03-30 Fallstudie BOM Affärssystem, Jeeves Strukturerad

2017-03-21 Fallstudie Tidsfasadproduktstruktur Affärssystem, Jeeves Strukturerad
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Trovärdigheten skall genomsyra studiens forskningsprocess, vilket illustreras i Figur 9 med att 
trovärdigheten omringar hela arbetsprocessen. 

För att uppnå Credibility, vilket innefattar hur väl det som mäts motsvarar det som avses mätas 
(Halldórsson & Astrup, 2003), genomfördes studien med tydlig struktur och planering, exem-
pelvis intervjuguide och planeringsmöte i datainsamlingen. Credibility kan enligt Saunders, 
Lewis och Thornhill (2009) uppnås med en tydlig struktur över datainsamlingen. Datain-
samlingen av intervjuerna dokumenterades vilket möjliggjorde kontroll av svaren med fallföre-
taget samt att informationen kunde gås igenom upprepade gånger. Enligt Patel och Davidson 
(2011) kan empirins riktighet säkerställas genom att låta respondenterna gå igenom den insam-
lade empirin. Tack vare kontrollen av data vid dokumentstudierna upptäcktes att viss kvantita-
tiva data ej var tillgängliga, varpå fiktiva data användes. De fiktiva data uppskattades utifrån 
fallföretaget, varpå kvantifieringen endast visar på ett möjligt fall.  Trianguleringen mellan 
kvantitativa och kvalitativa data samt de olika respondenterna möjliggjorde identifiering av 
motsägelsefulla data. De motsägelsefulla data eliminerades, vilket enligt Yin (2009) ytterligare 
säkerställer datakvaliteten. Elimineringen möjliggjordes via kontakt med fallföretaget samt yt-
terligare genomgång av intervjuerna och dokumentstudierna. Begränsningar i elimineringen 
av data uppstod till följd av bristerna i fallföretagets affärssystem. 

Confirmability uppnås enligt Yin (2007) genom att presentera vad studien kommer fram till 
utan att bli påverkad av författarna. Studien är till stor del baserad på forskning om SLT gjord 
vid IOP, samma avdelning som studenterna tillhör. Författarnas partiskhet har försökts mini-
meras genom att söka sig utanför SLT-litteraturen. Fler sätt att öka objektiviteten är nämnda i 
föregående stycke. Genom att författarna är medvetna om risken, ökar chansen att studien inte 
blir partisk. 

Transferbility innebär hur väl resultatet kan appliceras generellt. Studien har en enfallsdesign, 
det innebär ett fall i en specifik kontext. Enfallsdesignen gör att generaliserbarheten för studien 
är låg, eftersom ett unikt fall kan vara svårt att applicera på en generell nivå (Yin R. K., 2007; 
Patel & Davidson, 2011). Därför är det enligt Guba och Lincon (1989) upp till läsaren att bedöma 
hur väl de kan applicera studiens resultat i deras egen kontext, varpå studiens genomförande 
och resultat presenterats transparent och tydligt.  

Dependability uppnås enligt Merriam (2009) och Guba och Lincon (1989) genom att läsaren 
har möjligheten att dra samma slutsatser som författarna, utifrån studiens empiri och litteratur. 
Därför har på ett strukturerat sätt studiens tillvägagångssätt, data och litteratur presenterats. 
Även studiens beräkningar presenteras i bilagorna för att på samma sätt möjliggöra att samma 
beräkningar kan genomföras vid senare tillfälle.  

3.7 Etiska överväganden 
Creswell (2002) förespråkar att de etiska övervägandena ska genomsyra forskning, varpå även 
studien har försökt ta detta i beaktning. Studien är ett examensarbete som genomförts på JU, 
Tekniska Högskolan, som en del av en högskoleingenjörs- och kandidatexamen. Handledare 
tillsattes av avdelningen för IOP på JU, vilket kan ha gett upphov till partiskhet till forskningen 
som bedrivs på IOP. Särskilt eftersom IOP ligger i forskningsfronten för studiens ämne. Studien 
strävar mot objektivitet i alla avseenden gällande influenser och eventuell påverkan. En viktig 
del i den processen var att synliggöra existensen av dessa förhållanden. Detta är i linje med 
European Science Foundation och ALL European Academics (2011).  

För att stärka både företagets och individernas integritet har de informerats muntligt att in-
formationen behandlas som konfidentiell, samt att respondenterna deltar frivilligt. I studien 
behandlas därför inte egennamn utan titlar. Företags- och personlig information har tagits bort 
eller normaliserats om respondenterna ha krävt det. För intervjuerna har syftet och bakgrun-
den delgivits respondenterna för att tydligt visa på agendan. 

Studien publiceras i databasen the Digital Academic Archive Online (DiVA), vilken är en data-
bas med öppen tillgänglighet. Publiceringen av studien görs för att synliggöra forskningen och 
därmed bidra till en större kunskapsbank. 
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4 Empiri 

I kapitlet kommer inledningsvis fallföretaget samt dess kontext beskrivas. Empirin från in-
tervjuerna som är kopplad med FF1 presenteras sedan uppdelat på intäkter, kostnader och 
investering. För FF2 presenteras de indata som kommer att användas för beräkningarna un-
der analysen, efter samma struktur som FF1. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning  
Fallföretaget tillhör en av Europas ledande koncerner inom belysning och tillverkar för den glo-
bala marknaden. Under 2015 omsatte fallföretaget 1,3 miljarder SEK. Sverige är deras största 
marknad med ungefär 50 % av de tillverkade armaturerna. De är ett anrikt företag som bedriver 
tillverkning med kunden i fokus och har gjort sig kända för hög kvalitet och förmågan att möta 
unika kundönskemål. Fallföretaget erbjuder sina kunder en stor variantflora (6000+ varianter 
för ATO- och MTO- produkter) och det som ännu inte finns är de villiga att konstruera. De 
många varianterna kräver olika hantering, varför fallföretaget idag har flera tillverkningsstra-
tegier: ETO, ATO, MTO och MTS. 

Belysningsbranschen genomgick för några år sen ett teknologiskifte till light emitting diode 
(LED) teknik, varpå fallföretaget var tvungna att bygga upp ny kompetens för att möta de nya 
kraven. Teknologiskiftet var kritiskt för fallföretagets existens och hanteringen av LED-tekni-
ken är central för den ekonomiska hållbarheten. Med LED-tekniken kommer det förfinade upp-
dateringar av nyckelkomponenter cirka två till tre gånger per år. Uppdateringarna kan medföra 
att de utgående komponenterna måste kasseras vid generationsbytena. Nyckelkomponenterna 
är försörjda från Asien och har långa E som kräver spekulation. För dessa leverantörer är fall-
företaget en liten kund, vilket skapar ett underläge i maktbalansen. Komponenter anskaffas 
med olika orderkvantiteter, såsom: EOK, beställning efter behov [lot for lot] (LFL) eller minsta 
orderkvantitet (MOK, bestäms av leverantören). Anskaffningen av komponenter sker efter 
komponentspecifik partiformning, vilket kan tillfälligt skapa lager.  

När en kundorder läggs på en produkt görs en bedömning av Customer design adaption (CDA) 
för att se om den specifika kombinationen av komponenter använts tidigare. Om ljusarmaturen 
är unik måste den konstrueras från början (ETO). Det finns även lagkrav på att produkten 
måste testas av CDA för att säkerställa säkerheten. Om produkten redan är CDA-godkänd 
(ATO- och MTO-produkter) beräknas L med en available-to-promise fråga (ATP) med bakåt-
planering för att identifiera när de ingående komponenterna och kapacitet i produktionen 
måste finnas tillhands. 

Fallföretagets materialflöde beskrivs i Figur 11 utifrån de sju operationerna och de fem lager-
punkter: råmateriallager (RML), komponentlagret (KL), komponentmellanlager (KML), mel-
lanlager (ML) och färdigvarulagret (FVL). I företagets affärssystem är den kortaste möjliga op-
erationstiden en dag, vilket gör att alla interna operationer tar minst en dag att genomföra. 
Fallföretaget införskaffar plåt för stommen, plåten stansas på prognos för att lagerhållas i ML 
som platta platseffektiva komponenter. Från ML går stommen igenom bock, svets och måleri 
för att bli en färdig stomme som går direkt vidare till förmonteringen. Parallellt med förmonte-
ringen monteras LED-korten för att sedan gå in i KML. Ledtiden från KML tills att kundordern 
är redo att transporteras till kund är fem dagar. I KML måste alla ingående komponenter vara 
på plats dag ett, för att dag två plockas ihop och kittas för slutmonteringen som sker dag tre. 
Dag fyra är en säkerhetsdag i FVL där konsolidering av produkter sker för att uppfylla kundor-
dern (både egentillverkade och inköpta färdiga produkter). För att under dag fem hämtas och 
transportera till kunden.  
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4.2 Hur påverkas ROI av en leveransledtidsreduktion? 
Empirin från de semistrukturerade intervjuerna återges i kommande delkapitel, uppdelat efter 
ROI komponenter. De olika respondenternas befattning anges under befattning i Tabell 7. 

4.2.1 Intäkter 
Empirin från intervjuerna med marknadsrespondenterna (MR) visar att L för fallföretaget oft-
ast uppfattas som en orderkvalificerare. En konkurrenskraftig L gör att fallföretaget har möj-
ligheten till att kunna vara med och tävla om order. MR2 menar att: ”Bästa armaturen till en 
bra leveransledtid” är vägen att gå för att skapa konkurrenskraft. Däremot anses L vara en or-
dervinnare vid oförutsedda order, eftersom kunderna jämför med offerter från konkurrenterna. 
Det skiljer sig beroende på hur situationen ser ut. Produktionsrespondent (PR) 2 och 3 sam-
tyckte att L i första hand är en orderkvalificerare och ibland en ordervinnare, av samma anled-
ning som MR. PR1 menade istället att L först var en ordervinnare och ibland en orderkvalifice-
rare. Det är vikten av att kunna leverera på uttalad tid som avgör, det stjälper att lova en kort L 
om den inte går att hålla. Vad respondenterna anser om L i förstahand har blivit markerat (x) 
och är sammanställt i Tabell 9. 

Samtliga respondenter var överens om att en reduktion av L skulle kunna leda till ökade intäk-
ter. MR menade att det var främst genom volym som intäkten kunde öka. En volymökning kan 
ske genom att bygga förtroende hos kunderna. Leverera på utsatt tid och skapa ett rykte om 
korta L, leder till förtroende hos kund och ökad intäkt. Ökade intäkter genom ett högre pris för 
en reducerad L ansågs svårt, eftersom prisnivån hos fallföretaget redan är hög. Vid diskussioner 
med MR2 och 3, framkom det att möjligheten att använda sig av olika priser beroende på läng-
den av L ej hade utvärderats. De ansåg att det skulle kunna vara möjligt att ha ett högre pris om 
kunden själv hade satt sig i en prekär situation (kunden lagt en order med kort varsel). Idag 
förekommer vissa prioriteringar av order för att erbjuda en kortare L, för att tillfredsställa kun-
der i prekära situationer. Ingen av MR ansåg att stafflade priser skulle vara fördelaktigt. Påver-
kan på intäkter vid en reduktion av L utifrån intervjuerna är sammanfattade i Tabell 10, ökning 
(+), möjlig ökning ((+)) eller vet ej (?).  

  

 

Figur 11. Materialflöde för produktfamiljen A. 

Tabell 9. Prioritering av L: ordervinnare eller orderkvalificerare 

 

Leverantör

Fallföretaget

MåleriSvetsBockStans

Slut-
montering KUND

KML FVL

RML
ML

För-
montering

LED-
Kort

KL

1 2 3 1 2 3

Ordervinnare x

Orderkvalificerare x x x x x

MarknadrespondentProduktionrespondent 
Prioritering av L
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Tabell 10. Påverkan på intäkterna vid reduktion av L  

 

4.2.2 Kostnader 
Det finns en teoretisk kapacitet (maskiner etc.) för att tillverka 22 000 armaturer per vecka. 
Enligt PR3 används idag cirka 15 500 per vecka, varpå en ökning i efterfrågan inte ansågs vara 
kapacitetsbegränsad. Endast ökad bemanning av personal skulle behövas, vilket först skulle lö-
sas med inhyrd personal. PR2 ansåg även att en minskning av DL skulle vara möjlig genom att 
minska användandet av övertid för produktionspersonalen. Högre lagernivåer för de ingående 
komponenterna skulle medföra att mindre prioriteringar av kundorder skulle behövas och där-
med möjliggöra jämnare produktionsflöde. Med högre lagernivåer skulle enligt PR1 färre prio-
riteringar krävas och därmed minska stressen och möjliggöra mer proaktivt arbete. Även DM 
ansågs kunna bli påverkad vid en reduktion av E genom högre kostnad för transportmedel av 
komponenterna. Idag transporteras majoriteten av alla leveranser av nyckelkomponenterna 
från Asien med båt. Transport med tåg eller flyg skulle kunna förkorta E för nyckelkomponen-
ter, men skulle innebära en dyrare transportkostnad. PR menar att högre lagernivåer till följd 
av en reducerad L ger färre bristsituationer och därmed mindre omplanering i produktionen, 
varpå de indirekta kostnaderna skulle minska. Däremot skulle lagerhållning av flera kompo-
nenter öka den administrativa delen för att underhålla, uppdatera och kontrollera komponen-
ter. Det skulle även kunna leda till fler inköpsorders. Vidare menar PR att kapitalbindnings-
kostnaderna skulle öka vid en reduktion av L genom ökade lagernivåer av komponenter. Med 
de ökade lagernivåerna ansågs risken för att komponenterna skulle bli utdaterade vara större, 
till följd av generationsbytena. Dock menar PR2 och 3 att risken för saldofel skulle minska ge-
nom mer frekventa beställningar av material och kortare inspektionsintervall. En sammanställ-
ning av respondenternas svar gällande om faktorerna ökade (+), minskade (-), båda är möjliga 
(+/-) eller var oförändrande (=) finns i Tabell 11. 

Tabell 11. Påverkan på kostnader vid reduktion av L 

 

4.2.3 Investering  
MR ansåg att ökade lagernivåer av komponenter skulle vara ett bra sätt att reducera L, eftersom 
MR uppfattade att kapaciteten i fabriken inte var ett problem. Samtidigt som marknaden efter-
frågar MTS produkter med snabba leveranser, sa MR att generationsskiftena skulle bli väldigt 
kostsamma vid en MTS-strategi. Även PR ansåg att lagerläggning av komponenter är ett bra 
sätt att reducera L. PR3 ansåg att E bör reduceras eftersom E i relation till I är betydligt längre. 
Samtliga respondenter anser att en reduktion av L genom scenario 7 kräver en högre investering 
i bundet kapital i form av ökad lagerhållning av komponenter. Enligt PR2 och 3 kan problem 
med lagerytan uppstå vid ökade lagernivåer av flera komponenter, det är dock inget som är 
utrett än. PR1 ansåg att riskkostnaden för generationsbytena kommer att fortsätta öka. Tabell 
12 är en sammanställning av hur investeringen påverkas vid en reduktion av L, ökning (+), möj-
lig ökning ((+)) eller oförändrad (=).  

  

1 2 3

Pris ? (+) (+)

Volym + + +
Intäkter

Marknadrespondent
Komponent Faktorer

1 2 3

Direkt material = + =

Direkt lön + +/- +

Overhead +/- +/- +/-

Kapitalbindningskostnad + + +

Osäkerhetskostnad + +/- +/-

Produktionsrespondent
Komponent

Direkta

Faktorer

Kostnader 

Lagerföringkostnad 
Indirekta 
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Tabell 12. Påverkan på investeringen vid reduktion av L 

 

4.3 Hur kan leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI kvantifie-
ras? 

För att kunna visa på logiken i beräkningarna har fiktiva data varit tvungna att användas, ef-
tersom möjligheten att få data från fallföretagets affärssystem varit begränsad. Indata för be-
räkningarna presenteras i följande delkapitel, för utgångsläget (L1) och framtida läget, scenario 
7 (L2). L1 innebär en L på 13 dagar med transporter från Asien med båt och L2 innebär en L på 
8 dagar med transporter från Asien med tåg. Reduktionen av L är ej beroende på reduktionen 
av E, men däremot möjliggör reduktionen av E en minskad riskfaktor vilket förtydligas när L:F-
kvoten blir större.  

Den studerade produktfamiljen A presenteras i Tabell 13 med dess ingående komponenter, pre-
cedensvillkor, nivåkod, varifrån komponenterna försörjs, antal i BOM samt ledtider för L1 och 
L2.  

Tabell 13. Komponentlista produktfamilj A 

 

Produktstrukturen för produktfamiljen A som bildar A1-8, består av tre huvuddelar: stomme 
(D1-4), LED-kort (C1) och en driver (E1-2, nätdelen som sköter elförsörjningen), samt skruv 
(B1) för slutmonteringen. I Figur 12 illustreras produktfamiljen ledtidsfasad för varje kompo-
nent vid L1 och L2 illustreras i Figur 13. L:F-kvoten förändras mellan L1 och L2, L1 ger en kvot 
som är 0,2 (13/64) och L2 en kvot på 0,22 (8/37). Reduktionen av E berör artiklarna: F1, G1, 
H1, I1 och E1-2.  

1 2 3 1 2 3

Kapitalbindning + + + + + +

Kapacitet (+) (+) (+) = = =
Investering

Komponent Faktorer
MarknadrespondentProduktionsrespondent

Artikelnamn Artikelbeskrivning Precedens Nivåkod Tillverkad Antal i BOM Ledtid L1 Ledtid 2

A1 Armatur - 1 Internt 1 5 d 5 d

A2 Armatur - 1 Internt 1 5 d 5 d

A3 Armatur - 1 Internt 1 5 d 5 d

A4 Armatur - 1 Internt 1 5 d 5 d

A5 Armatur - 1 Internt 1 5 d 5 d

A6 Armatur - 1 Internt 1 5 d 5 d

A7 Armatur - 1 Internt 1 5 d 5 d

A8 Armatur - 1 Internt 1 5 d 5 d

B1 Skruv A1-8 2 Europa 32 12 d 12 d

C1 LED-kort A1-8 2 Internt 1 1 d 1 d

D1 Förmonteradstomme A2,4,5 2 Internt 1 1 d 1 d

D2 Förmonteradstomme A3 2 Internt 1 1 d 1 d

D3 Förmonteradstomme A1,6 2 Internt 1 1 d 1 d

D4 Förmonteradstomme A7,8 2 Internt 1 1 d 1 d

E1 Driver A1,2,4-8 2 Asien 1 58 d 31 d

E2 Driver A3 3 Asien 1 58 d 31 d

F1 Kontakt C1 3 Asien 2 58 d 31 d

G1 Mönsterkort C1 3 Asien 1 58 d 31 d

H1 Resistor C1 3 Asien 20 58 d 31 d

I1 Diod C1 3 Asien 60 58 d 31 d

J1 Diffusor D1,2 3 Europa 1 9 d 9 d

J2 Diffusor D3,4 4 Europa 1 9 d 9 d

K1 Prisma D2,4 3 Europa 1 15 d 15 d

K2 Prisma D1,3 4 Europa 1 15 d 15 d

M1 Målad, bockad & svetsad stomme D1-4 3 Internt 1 3 d 3 d

N1 Stansad stomme M1 4 Internt 1 1 d 1 d

P1 Plåt N1 5 Europa 1 9 d 9 d
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Figur 12. Ledtidsfasadproduktstruktur för produkt A 1-8 vid L1. 

 

Figur 13. Ledtidsfasadproduktstruktur för produkt A 1-8 vid L2. 

Partiformning LFL används för det kundorderdrivna flödet och EOK för det prognosdrivna i 
både L1 och L2. I Figur 14 illustreras differentieringen mellan prognos- och kundorderdrivet 
flöde för L1 och L2 i form av KOFP. För L1 är L 13 dagar, vilket gör att alla interna operationer 
är möjliga att genomföra inom L, eftersom att den I endast är 10 dagar.  KOFP för L2 är posit-
ionerad i KL, eftersom att den ackumulerade ledtiden fram tills bockning, svetsning och måleri 
är 9 dagar och därmed måste den färdiga stommen lagerhållas i lagret nedströms om operat-
ionerna. För att kunna uppnå högre produktivitet i stansen används partiformningen EOK, 
dock utan att använda ett SL av stansade komponenter.  

A1 - 8

B1

C1

F1

G1

H1

I1

D1 - 4

J1 - 2

K1 - 2

M1

N1

P1

E1 - 2

TID (dagar)

4550556065 2025303540 051015

L

Utgångsläget

A1 - 8

B1

C1

F1

G1

H1

I1

D1 - 4

J1 - 2

K1 - 2

M1

N1

P1

E1 - 2

Scenario 7

10 5 0

TID (dagar)

40 35 30 25 20 15

L

65 60 55 50 45
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Figur 14. Materialflöde för L1 och L2. 

4.3.1 Intäkter 
Priset tillsammans med efterfrågan för produkterna A1-A8 presenteras i Tabell 14. Efterfrågan 
bygger på kundorder som har simulerats för en tidsperiod på ett år, individuellt för varje slut-
produkt. Den simulerade efterfrågan har slumpats binärt för existensen av kundordern, och 
sedan har kundordern slumpats med ett spann på 10-50 produkter, vilket är representativt för 
produktfamiljen A. Efterfrågan för reservdelar och eftermarknaden har bortsetts ifrån eftersom 
den typen av enstaka orders inte är representativa i volym och kundkrav. 

Tabell 14. Pris för produktfamiljen A 

 

Efterfrågan för slutprodukterna A1-8 antas oberoende, därmed kan den centrala gränsvär-
dessatsen (Nationalencyklopedin, u.d.) åberopas för att aggregera behoven för produktfamil-
jens ingående komponenter. De enskilda behoven för respektive produkt illustreras i Figur 15 
tillsammans med den aggregerade efterfrågan. Det ger en total efterfråga för produktfamiljen 
A på 45 028 styck/år. Den exakta efterfrågan för produkterna A1-8 och produktfamiljen finns 
per månad i Bilaga 2. 

Leverantör

L2

MåleriSvetsBockStans

Slut-
montering KUND

KML FVL

RML
ML

För-
montering

LED-
Kort

KL

Prognosdrivet Kundorderdrivet

Prognosdrivet Kundorderdrivet

Leverantör

L1

MåleriSvetsBockStans

Slut-
montering KUND

KML FVL

RML
ML

För-
montering

LED-
Kort

KL

KOFP

KOFP

Produkt A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Pris 1 100 kr/st 1 100 kr/st 1 300 kr/st 1 100 kr/st 1 100 kr/st 1 100 kr/st 1 200 kr/st 1 200 kr/st

D 5 043 st/år 5 806 st/år 5 782 st/år 5 788 st/år 5 711 st/år 5 197 st/år 6 054 st/år 5 647 st/år
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Figur 15. Efterfrågan under 1 år för produktfamiljen A. 

4.3.2 Kostnad 
DM är värdet av de inköpta komponenterna och benämns som VInköp. Det finns två olika typer 
av inköpta komponenter: från Europa och Asien. VInköp består av priset och en transportkost-
nad, transportkostnaden för L1 är uppskattad till cirka 2 % av VInköp. Vid L2 har ledtiden för 
produkterna från Asien förkortats från 58 dagar till 31 dagar mot en ökad transportkostnad (se 
Bilaga 15), motsvarande 4,35 gånger transportkostnaden för L1, vilket leder till att transport-
kostnaden blir cirka 8 %. VInköp för de inköpta komponenterna presenteras i Tabell 15. 

Tabell 15. VInköp för L1 och L2 

 

De fem värdeförädlingarna och operationerna i materialflödet presenteras i Tabell 16. Det sker 
ingen förändring i operationerna mellan L1 och L2, varpå värdeförädlingen förblir densamma.  

  

   st
  250 st
  500 st
  750 st

 1 000 st
 1 250 st
 1 500 st
 1 750 st
 2 000 st
 2 250 st
 2 500 st
 2 750 st
 3 000 st
 3 250 st
 3 500 st
 3 750 st
 4 000 st
 4 250 st
 4 500 st
 4 750 st

D
 (

a
n

ta
l e

n
h

et
er

)

Tid

Efterfrågan under 1 år

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Produktfamilj A

Namn L1 L2

B1 0,50 kr/st 0,50 kr/st

E1 150,00 kr/st 160,04 kr/st

E2 160,00 kr/st 170,71 kr/st

F1 1,00 kr/st 1,07 kr/st

G1 50,00 kr/st 53,35 kr/st

H1 2,00 kr/st 2,13 kr/st

I1 1,00 kr/st 1,07 kr/st

J1 40,00 kr/st 40,00 kr/st

J2 45,00 kr/st 45,00 kr/st

K1 150,00 kr/st 150,00 kr/st

K2 160,00 kr/st 160,00 kr/st

P1 10,00 kr/st 10,00 kr/st
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Tabell 16. Värdeförädling 

 

I detta fall tas hänsyn till sju typer av aktiviteter som inte går att direkt hänföra ett specifikt 
kostnadsobjekt, vilka representerar ett axplock av möjliga aktiviteter. Aktiviteterna har en ak-
tivitetskostnads bunden till sig vilken representerar totalkostnaden för aktiviteten per år. Akti-
vitetskostnaderna fördelas efter identifierade kostnadsdrivare för produktfamiljen, se Tabell 17. 
Aktivitetskostnaderna antas vara detsamma mellan L1 och L2.  

Tabell 17. Overheadkostnader för L1 och L2 

 

4.3.3 Investering 
Investeringen består av den kapitalbindning som finns i systemet eftersom att kapaciteten inte 
skulle förändras mellan L1 och L2, enligt Tabell 12. Indata för att kunna beräkna kapitalbind-
ning i flödet finns presenterat i tidigare delar i kapitlet och är V och efterfrågan i de olika delarna 
i systemet. Ordersärkostnaden för beräkning av EOK uppskattas till 1000 kr/order för produkt-
ion och till 500 kr/order för inköp, för både L1 och L2. Däremot är ej indata för att kunna be-
räkna SL i systemet, de presenteras i Tabell 18. Standardavvikelsen i ledtid varierar beroende 
på förändringen i E för komponenterna köpta i Asien. Det är olika många komponenter som 
lagerhålls vid L1 och L2 för att kunna leverera A1-8 med en servicenivå på 95 %. Det ger olika 

servicenivåer per komponent enligt beräkningen √𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖𝑣å 𝑓ö𝑟 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

. 

Tabell 18. Standardavvikelse för L1 och L2 

 

 

Operation Värdeförädling 

Stans 20 kr/st

Bock, svets & måleri 110 kr/st

Förmontering 50 kr/st

LED-kort 28 kr/st

Slutmontering 144 kr/st

Aktiviteter Kostnadsdrivare Aktivitetskostnad

Inköp av material Inköpsorder 12 000 000 kr

Godsmottagning Inköpsorder 12 000 000 kr

Kvalitetskontroll Inköpsorder 20 000 000 kr

Produktionsplanering Produktionsorder 25 000 000 kr

Maskinell bearbetning Timmar 19 000 000 kr

Lagerhantering Produktionsorder 24 000 000 kr

Administration Tillverkade enheter 45 000 000 kr

Namn Tillverkning L1 & L2 σ (D) L1 σ (LT) L2 σ (LT) Servicenivå L1 Servicenivå L2

B1 Europa 10 249 st 0,0 d 0,0 d 99,57% 99,61%

E1 Asien 313 st 5,7 d 0,7 d 99,57% 99,61%

E2 Asien 110 st 5,7 d 0,7 d 99,57% 99,61%

F1 Asien 641 st 5,7 d 0,7 d 99,57% 99,61%

G1 Asien 320 st 5,7 d 0,7 d 99,57% 99,61%

H1 Asien 6 406 st 5,7 d 0,7 d 99,57% 99,61%

I1 Asien 19 217 st 5,7 d 0,7 d 99,57% 99,61%

J1 Europa 181 st 0,0 d 0,0 d 99,57% 99,61%

J2 Europa 183 st 0,0 d 0,0 d 99,57% 99,61%

K1 Europa 148 st 0,0 d 0,0 d 99,57% 99,61%

K2 Europa 248 st 0,0 d 0,0 d 99,57% 99,61%

P1 Europa 320 st 0,0 d 0,0 d 99,57% 99,61%

M1 Internt 320 st 0,0 d 99,61%
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5 Analys 
Det femte kapitlet är strukturerat efter FF1 och FF2. Först presenteras analysen för FF1, den 
insamlade empirin mönsterpassas mot propositionen för att besvara frågan. Andra delen be-
står av den kvantitativa analysen som ämnar att besvara hur påverkan på ROI vid en le-
veransledtidsreduktion kan kvantifieras, svaret på FF2 är metoden som används under kvan-
tifieringen och presenteras i kapitel 6. 

5.1 Hur påverkas ROI av en leveransledtidsreduktion? 
Genom att mönsterpassa empiriska data med propositionen behålls strukturen från empirika-
pitlet med en uppdelning i intäkter, kostnader och investering. 

5.1.1 Intäkter 
I propositionen visas enhälligt hur en reduktion av L har en positiv påverkan på priset. Priset 
kan höjas genom stafflade prislistor kopplad till längden av L (Lo, Lin, & Ye, 2014; 
MacWilliams, 2001; Zhao, Stecke, & Prasad, 2012). Ökat pris kan även uppnås genom lager-
läggning och ökad spekulationsrisk med ATO-tillverkningsstrategin (Hsu, Lee, & So, 2006). So 
och Song (1998) menar att priset för en reducerad L är beroende av priskänslighet hos kund 
och möjligheten till att kunna leverera i rätt tid. De tillfrågade MR har en gemensamt tveksam 
inställning till om en prishöjning är möjlig genom en reducerad L. De höll med om att kunder i 
prekära situationer är mindre priskänsliga vilket möjliggör ett högre pris. Däremot var MR 
tveksamma till stafflade prislistor, något som inte provats.  

Propositionen visar att en reduktion av L har en positiv effekt på efterfrågan och därmed ökad 
intäkt (Eppen & Martin, 1988; Kuthambalayan, Mehta, & Shanker, 2014; Shang & Liu, 2011; So 
& Song, 1998; Yücesan & de Groote, 1998). Volymens positiva påverkan på intäkten vid en re-
duktion av L var samtliga respondenter överens om, men inte hur stor volymökning som var 
möjlig. Genom en reducerad L skulle förtroende hos nuvarande kunder kunna stärkas och där-
med sprida företagets goda rykte på marknaden som en aktör med korta L. 

Tiedemann (2017) återgav hur L som en ordervinnare kunde ha dubbel effekt på intäkten ge-
nom både högre pris och ökad volym. Samtidigt menar Shang och Liu (2011) att L har gått från 
att vara en ordervinnare till att vara en orderkvalificerare. Samtliga respondenterna utom en 
på fallföretaget menar att L är en orderkvalificerare. Respondenterna menar också att det är 
främst volym som påverkas av en reducerad L. En möjlig förklaring till det skulle därmed kunna 
vara att rollen för L på marknaden har förändrats och därmed främst påverkar efterfrågan. 
Sammanfattningsvis visar propositionen på en möjlig ökning i både pris och volym, medan em-
pirin stödjer en ökning i volym.  

5.1.2 Kostnader 
Propositionen visar en divergerad bild för de direkta kostnaderna vid en reducerad L. DM och 
DL kan påverkas via beslut för in- respektive outsourcing (Wikner, 2015). DL kan även öka vid 
senareläggning genom decentralisering till följd av förhöjd produktionskostnad vid minskade 
skalfördelar (Feitzinger & Lee, 1997). En ökning av DM fick bara stöd av PR2, som menade att 
den skulle öka genom högre transportkostnader inbakade i inköpspriset. DL var samtliga PR 
överens om att den kunde öka som följd av inhyrd personal vid ökad efterfrågan. PR2 ansåg 
däremot att DL skulle minska genom jämnare produktionsbeläggning och minskade övertids-
kostnader. Det finns en överensstämmelse mellan proposition och empiri i påverkan på DL, 
men av olika orsaker. För DM visar propositionen på en både möjlig ökning och minskning, 
medan endast en av respondenterna menade att DM kan påverkas och öka. 

Utifrån propositionen påverkas kapitalbindnings- och osäkerhetskostnaden på liknande sätt av 
en leveransledtidsreduktion. Senareläggning kan leda till ökad kapitalbindning och därmed 
ökad lagerföringskostnad, genom ökad spekulation och minskad reaktionsförmåga (Hsu, Lee, 
& So, 2006; Izui, o.a., 2010; Kuthambalayan, Mehta, & Shanker, 2014). Däremot kan även re-
ducering av L och en lägre L:F-kvot leda till lägre lagerföringskostnader (Wacker, 1996; Wikner, 
2015) genom: senareläggning genom decentralisering av anpassning närmre den geografiska 
marknaden (Feitzinger & Lee, 1997) och kortare produktionsledtid (Eppen & Martin, 1988; 
Yücesan & de Groote, 1998). Samtliga respondenterna anser i likhet med propositionen att la-



Analys 

34 

gerföringskostnaden generellt skulle öka med de högre lagernivåerna av komponenter. Respon-
denterna menar att L:F-kvoten är viktig ur ett kostnadsperspektiv och hänvisar till de långa 
ledtider som råder för några nyckelkomponenter. Fallföretaget har idag en L:F-kvot som för-
håller sig 1:5 för produktfamiljen A, vilket leder till ökad lagerföringskostnader och minskad 
reaktionsförmåga. PR2 och 3 håller även med om att risken kan minska vid en reducerad L, 
genom ökad frekvens av inleveranser i följd av de högre lagernivåerna så skulle färre saldofel 
uppstå. Sammanfattningsvis stödjer empirin propositionen i att en ökning och minskning är 
möjlig i overhead- och osäkerhetskostnader. För kapitalbindningskostnaden visar proposit-
ionen en möjlig minskning och ökning, medan empirin endast visar på en ökning. 

5.1.3 Investering 
Propositionen visar återigen en divergerad bild över hur investeringen påverkas. Investeringen 
kan öka kapitalbindningen både utifrån ökat SL för komponenter (Hsu, Lee, & So, 2006) och 
ett högre värde på komponenterna (Izui, o.a., 2010; Kuthambalayan, Mehta, & Shanker, 2014). 
Däremot visar Feitzinger och Lee (1997) att kapitalbindningen kan minska via decentralisering. 
Samtliga respondenter håller med om att kapitalbindningen skulle öka vid en reduktion av L 
genom lagerhållning av flera komponenter. Eppen och Martin (1988) och Yücesan och de 
Groote (1998) menar att reduktion av L möjliggör lägre lagernivåer i senare delar av produkt-
ionsprocessen, något som PR styrker genom att uttrycka att de inte vill hålla lager i FVL. Enligt 
PR skulle en utökning av kapacitet eventuellt behövas för att möta de ökade komponentnivå-
erna, något som ej behandlas av litteraturen. Sammanfattningsvis stödjer empirin att kapital-
bindningen kommer att öka vid reduktion av L. Även att investeringen för ökad kapacitet kan 
öka, däremot inte av samma orsaker som litteraturen menar. 

5.1.4 Jämförelse av proposition och empiriska data 
Resultatet av mönsterpassningen visar att empirin både överensstämde med, och avvek från 
propositionen på flera punkter, se Tabell 19. I Tabell 19 visas hur faktorerna påverkades: ökning 
(+), svag ökning ((+)), minskning (-) eller ökning och minskning (+/-). Genom en anpassning 
av den generella propositionen till studiens kontext för en reduktion av L (Scenario 7, Tabell 3), 
har propositionen utvecklats med hjälp av empirin.  
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Tabell 19. Jämförelse proposition och empiriska data 

 

Komponenter

+

• Stafflade priser ger ökat pris för kortare L

• Pris vid reducerad L beror på priskänslighet hos 

kund

(+)
• Tidskänsliga kunder i prekära situationer 

möjliggör ett högre pris.

+

• Kort L kan generera högre efterfrågan

• Lagerhållning av komponenter kan möjliggöra kort 

L och högre efterfrågan.

• Kort L möjliggör snabb anpassning mot förändring i 

efterfrågan, vilket kan minimera förluster när 

efterfrågan är oförutsägbar.

+
• Stärkt förtroende och rykte samt kvalificering 

för fler orders leder till ökade volymer.

Direkt material +/- • In- och outsourcing beslut +
• Ökad transportkostnader inbakade i 

inköpspriset ökar DM.

Direkt lön +/-
• Senareläggning ger ökad DL

• In- och outsourcing beslut
+/-

• Initial ökning av inhyrdperosnal vid 

efterfrågeökning ger en högre DL.

• Jämnare produktionsbeläggning och 

övertidskostnader minskar DL.

Overhead +/-

• Senareläggning ökar produktionsomkostnaderna

• Ökade koordineringskostnader

• In- och outsourcing beslut

+/-

• Ökad administration och hantering ökar 

overheadkostnader.

• Färre bristsituationer och omplanering minskar 

overheadkostnad.

Kapitalbindningskostnad +/-

• Senareläggning ökar kapitalbindningskostnaderna

• Större SL ökar kapitalbindningskostnaderna

• Ökning/minskning berorende på L:F-kvoten

• Minskad kapitalbindningskostnad genom 

marknadsgeografisk senareläggning

• Snabba produktionslinjer möjliggör lägre 

kapitalbindningskostnader

+
• Behovet av ökade lagernivåer och 

kapitalbindning ökar kapitalbindningskostnad.

Osäkerhetskostnad +/-

• Högre spekulationsrisk vid senareläggning

• Risker beror på L:F-kvoten

• Snabba produktionslinjer ger lägre risk genom 

mindre lagerhållning sent i flödet

+/-

• En mindre L:F-kvot ger en ökad risk och därmed 

en ökad osäkerhetskostnad.

• Mer frekventa inleveranser ger färre saldofel 

och därmed minskad osäkerhetskostnad.

+/-

• Större SL ökar kapitalbindningen

• Senareläggning ökar kapitalbindningen

• Ökning/minskning berorende på L:F-kvoten

• Minskad kapitalbindning genom 

marknadsgeografisk senareläggning

• Snabba produktionslinjer möjliggör minskad 

kapitalbindning

+
• Ökade lagernivåer av komponenter ökar 

kapitalbindningen.

+ • In- och outsourcing beslut (+)

• Eventuellt kan högre lagernivåer av 

komponenter kräva investering i utökad 

lagerkapacitet.

Faktorer Empirisk data

Intäkter

Kostnader

Direkta

Indirekta

Lagerföringskostnad

Proposition

Kapacitet

Investering

Kapitalbindning

Pris

Volym
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För priset indikerar propositionen att ett högre pris är möjligt vid en reduktion av L. Empirin 
visar att det nuvarande priset är relativt högt, men om kunden är i prekär situation kan det tas 
ett högre pris. L påverkan på priset anses därmed vara marginell. Den eventuella prishöjningen 
beror snarare på kundens situation mer än den reducerade L. Särskilt som fallföretaget redan 
idag hjälper kunder genom att omprioritera order för att möta deras behov. Proposition och 
empiri var samstämmiga vad gäller volymens påverkan på intäkten, därmed anses en ökning 
av volymen till följd av en reducerad L som trolig. 

Direkta kostnader i DM beror enligt propositionen framförallt på beslut för in- och outsourcing 
(Wikner, 2015). För fallföretaget är detta inte aktuellt och därmed anses DM endast kunna öka 
baserat på ökad kostnad för transportmedel inbakat i inköpspriset. DL och overheadkostnader 
anses kunna både öka och minska, eftersom det är en överensstämmelse mellan propositionen 
och empirin. I lagerföringskostnaden anses kapitalbindningskostnaden och osäkerhetskostna-
derna både kunna öka och minska vid en reduktion av L. Ökning anses kunna ske eftersom att 
lagerhållning av en ökad volym ger högre kapitalbindning samt att värdet på komponenterna 
och produkterna kan öka. Minskningen kan ske följt att det sker en reduktion av E och F. Den 
av fallföretaget nämnda potentiella minskningen av osäkerhetskostnaderna till följd av färre 
saldofel är troligen marginell. 

Kapitalbindningen kan av samma anledning som kapitalbindningskostnaderna både öka och 
minska. Det finns ett behov för ökad lagerkapacitet för att lagerhålla fler och större volymer av 
komponenter när kapaciteten inte räcker till. Dock indikerar respondenterna att det inte finns 
ett behov av en expansion i lagerkapacitet. Därmed anses inte en investering i kapacitet trolig. 
I Tabell 20 sammanfattas utvecklingen av propositionen baserat på scenario 7 och kontexten. 
Faktorerna beskrivs utifrån om de ökar (+), förblir oförändrade (=) eller både kan öka och 
minska (+/-). Med detta är FF1 ”Hur påverkas ROI av en leveransledtidsreduktion?” besvarad 
med Tabell 20. 

Tabell 20. Utvecklad proposition 

 

5.2 Hur kan leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI kvantifie-
ras? 

Strukturen i delkapitlet följer den utvecklade propositionen med: intäkter, kostnader och inve-
stering. Avslutningsvis analyseras resultatet genom påverkan på ROI.  

5.2.1 Intäkter 
Enligt den utvecklade propositionen Tabell 20, skulle inte reduktionen av L påverka priset. Ef-
terfrågan skulle kunna öka, men ingen av respondenterna kunde med någon säkerhet säga hur 
mycket. Därmed är volymen och priset densamma mellan L1 och L2 och intäkten beräknas en-
ligt Formel 2 för de olika slutprodukterna A1-8 och illustreras i Figur 16. 

Komponent Utveckling

=

+

Direkt material +

Direkt lön +/-

Overhead +/-

Kapitlabindningskostnad +/-

Osäkerhetskostnad +/-

+/-

=

Faktorer

Intäkter
Pris

Volym

Direkta

Indirekta
Lagerföringskostnad

Investering
Kapitalbindning

Kapacitet

Kostnader
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Figur 16. Intäktsjämförelse av L1 och L2. 

5.2.2 Kostnader 
Beräkningen av VInköp för L1 och L2 presenteras i Tabell 21 och är baserad på den ökade trans-
portkostnaden på 4,35 gånger mellan L1 och L2, se Bilaga 15. Lagerföringskostnaden beräkna-
des med kapitalbindningen och lagerräntan, se Tabell 22. Kapitalbindningen beräknades (se 
5.2.3 Investering) och lagerräntan är baserad på fallföretagets avkastningskrav och försäk-
ringspremie, osäkerkostnaderna (inkuransen) är bortsedda från på grund av bristfälliga data 
från fallföretaget. Lagerräntan blir därmed 16,75% och antas vara densamma genomgående i 
materialflödet. Overheadkostnaderna är beräknad med ABC-metoden där aktiviteternas pålägg 
beräknas enligt Formel 4, för att sedan beräkna den totala overheadkostnaden för varje identi-
fierad aktivitet, se Bilaga 3.  

Tabell 21. Beräkning av VInköp 

 

Tabell 22. Lagerföringskostnads beräkning 

 

Förändringen av kostnader mellan L1 och L2 finns illustrerad i Figur 17 och resulterar i en ök-
ning med 1 % för de totala kostnaderna. DL och overheadkostnaderna förblir detsamma. Over-
headkostnaderna antas förbli oförändrade, eftersom underlag för att uppskatta förändringen 
saknades. Avsaknaden av underlag medförde att den utvecklade propositionen frångicks för 
overheadkostnaderna. Däremot ökar DM med 4 % till följd av de högre transportkostnaderna. 
Lagerföringskostnaden minskar totalt med 16 % beroende på minskad kapitalbindning 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Totalt

L1 5 547 30 6 386 60 7 516 60 6 366 80 6 282 10 5 716 70 7 264 80 6 776 40 51 857 3

L2 5 547 30 6 386 60 7 516 60 6 366 80 6 282 10 5 716 70 7 264 80 6 776 40 51 857 3

  0 kr
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60 000 000 kr

Intäkter

VInköp Europa Asien

L1 Pris+Transport Pris+Transport

L2 Pris+Transport Pris+(Transport*4,35)

Område Beräkning

Transport MLV x r

Lagerpunkt MLV x r

Operation MPIAV x r

Direkt material Direkt lön Lagerföringskostnad Overhead Totalt

L1 23 767 479 kr 15 849 856 kr 1 169 958 kr 9351 053 kr 50 138 346 kr

L2 24 681 856 kr 15 849 856 kr 983 242 kr 9351 053 kr 50 866 007 kr

L2/L1 104% 100% 84% 100% 101%
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 Figur 17. Kostnadsjämförelse av L1 och L2. 

5.2.3 Investering 
Enligt den utvecklade propositionen (Tabell 20) anses inte kapaciteten öka, varpå endast kapi-
talbindningen påverkar investeringen. MLN beräknades enligt ett sågtandsdiagram för de pro-
gnosdrivna delarna, där orderkvantiteten är baserad på EOK. MLN för kundorderdrivna pro-
dukter med säkerhetsdagar i lager beräknas enligt MPIAN. Kundorderdrivna flödet antas en 
partiformning enligt LFL. Kapitalbindningen består av MLV under transport, MLV i lagerpunk-
ter samt MPIAV i operationer, beräkningarna för MLN, MPIAN, MLV och MPIAV finns i Tabell 
23.  

Tabell 23. Kapitalbindningsberäkning 

 

Den beräknade kapitalbindningen för lagerpunkter, operationer och transport illustreras i Fi-
gur 18. Det är framförallt i transport (Bilaga 14), KL (Bilaga 9) och KML (Bilaga 6) avvikelser 
syns mellan L1 och L2. Trots det högre VInköp på komponenterna under transport för L2 har 
kapitalbindningen under transport reducerats med 37 % till följd av reduktionen av E. I KL har 
L2 däremot en 7 % högre kapitalbindning till följd av ett högre VInköp samt att komponent M1 
lagerhålls. I KML har kapitalbindning för L2 minskat med 18 %. Främst för att komponenterna 
E1-2 E påverkas av en större osäkerhet i ledtid vid båttransport, vilket skapar större SL. I en 
ATO-miljö finns normalt ingen kapitalbindning i sista lagerpunkten, men fallföretagets två sä-
kerhetsdagar bygger kapitalbindning. Kapitalbindningen i FVL (Bilaga 4) uppgår till 3 % av 
totala kapitalbindningen för L1 och 4 % för L2. Kapitalbindningen för L2 har totalt minskat med 
16 % genom materialflödet mot kapitalbindningen i L1. 

 

Figur 18. Jämförelse av kapitalbindningen mellan L1 och L2. 

5.2.4 Sammanställning 
Täckningsbidraget för slutprodukterna A1-8 minskar mellan L1 och L2, se Figur 19. Minsk-
ningen beror till stor del av den ökade DM-kostnaden som förändringen medför. Det totala 
täckningsbidraget har minskat med 7,5 % mellan L1 och L2. 

Värde Beräkningsområde Beräkningsformler 

Transporter ((Q x LT) + (Inköpscykel - LT) x 0) / Inköpscykel

Kundorderdrivet: GLT x D

Prognosdrivet: (Q/2) + SL

MPIAN Operationer D x GLT

Transporter MLN x V

Lagerpunkter MLN x V

MPIAV Operationer MPIAN x V

Lagerpunkter
MLN

MLV
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Figur 19. Täckningsbidrag för A1-8 vid L1 och L2. 

Förändringen i täckningsbidrag medför att ROI för L2 sjunker till cirka 17 % från cirka 25 %, en 
minskning på cirka 31 %. En sammanställning av värdet för propositionens olika delar vid L1 
och L2 är presenterad i Tabell 24. 

Tabell 24. Sammanställning L1 och L2 

 

För att kunna bibehålla ROI på samma nivå som vid L1 krävs en ökad försäljningsvolym på 
cirka 7 % givet att aktivitetskostnaderna vid overheadkostnaderna förblir de samma. Genom 
jämförelsen mellan nuläget och det framtida läget är det bevisat att det kvantitativt är möjligt 
att påvisa påverkan på ROI vid en reduktion av L. Leveransledtidsreduktionen blir därmed en 
möjlig investeringskandidat som kan bidra till att öka resursutnyttjandet, stärka konkurrens-
kraften och därmed den ekonomiska hållbarheten (Christopher & Braiwhite, 1989; Tersine & 
Hummingbird, 1995; Vickery, Droge, Yeomans, & Markland, 1995; Wikner, 2014). Därmed blir 
svaret på FF2 metoden för hur kvantifieringen har gått tillväga, svaret kommer att diskuteras 
fram och presenteras under 6.1 Resultatdiskussion. 
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Komponenter Faktorer L1 L2 L2/L1

Intäkter 51 857 300 kr 51 857 300 kr 100%

Direkt material 23 767 479 kr 24 681 856 kr 104%

Direkta Direkt Lön 15 849 856 kr 15 849 856 kr 100%

Overhead 9 351 053 kr 9 351 053 kr 100%

Lagerföringskostnad 1 169 958 kr 983 242 kr 84%

Investering 6 984 824 kr 5 870 103 kr 84%

ROI 25% 17% 69%
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet beskrivs och diskuteras studiens resultat, implikationer, och begränsningar i metod 
och resultat. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer, för att avslutas 
med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Utgångspunkten i resultatdiskussionen tas i FF1 och den utvecklade propositionen. Sedan följer 
tillvägagångsättet för kvantifieringen av leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI som 
skapar ett beslutsstöd, som besvarar FF2 och uppfyller syftet. Den föreslagna propositionen är 
generaliserbar för leveransledtidsreduktionen påverkan på ROI. Medan den utvecklade propo-
sitionen och kvantifieringen är fallspecifik, men genererar ett generellt beslutsstöd. 

6.1.1 Hur påverkas ROI av en leveransledtidsreduktion 
Studien visar på hur ROI komponenter påverkas vid en reduktion av L. Resultatet visas i den 
utvecklade propositionen som beskriver påverkan vid scenario 7, samt en generisk förklaring 
till hur ROI påverkas genom propositionen. Studien synliggör att påverkan på ROI är beroende 
av kontexten som reduktionen av L genomförs i och hur den genomförs. Därmed är den utveck-
lade propositionen inte helt definitiv utan illustrerar möjlig påverkan, som ger ett stöd för vad 
som bör undersökas vid en kvantifiering.  

6.1.2 Hur kan leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI kvantifieras? 
Jämförelsen mellan L1 och L2 gav möjligheten att utvärdera leveransledtidsreduktionens på-
verkan på ROI. Resultatet av beräkningarna gav att L1 var mer lönsam än L2 om inte efterfrågan 
ökar med 7 %, möjligen eftersom att fallföretagets L redan är kort. Utifrån de gjorda antaganden 
och använd indata är resultatet rimligt. Trots det ligger inte studiens bidrag i resultatet av be-
räkningarna, eftersom använd data inte var valid. Bidraget ligger istället i logiken och proces-
sen, som vidare kan sammanfattas: 

1. Definiera och kartlägg systemet 

Systemets definition är viktig för att veta vad som ska inkluderas och exkluderas i kalkylen, 
samt utvärdera förändringen. Ett system med större omfång skapar en större komplexitet med 
fler variabler, medan ett mindre omfång tar hänsyn till färre. Systemomfånget får därför kon-
sekvenser för både precisionen i resultatet och hur tidskrävande analysen är. Därefter följer en 
kartläggning av det definierade systemet, enligt Tersine och Hummingbird (1995) och Wikner 
(2014) är kartläggning av utgångsläget ett viktigt första steg för att analysera ledtider. Det kan 
lämpligt göras med en tidsfasad produktstruktur och en flödeskarta. I studien definierades sy-
stemet med hjälp av SLT och kartlades med en ledtidsfasad produktstruktur och flödeskarta för 
produktfamiljen A.  

2. Bestäm typologi scenario 

Efter kartläggningen av systemet behövs en analys av systemet för att bestämma hur leverans-
ledtidsreduktionen ska genomföras. Analysen bygger på att undersöka förhållanden mellan 
SLT för att göra en bedömning av vad som är mest lämpligt i den specifika kontexten. I studien 
var det scenario 7 med en reduktion av L, F och E, som identifierades. L:F-kvoten var låg, och 
därmed fanns behov att reducera F, E var lämpligast eftersom I är mycket kortare än E. Långa 
E gav upphov till ökad risk, eftersom nyckelkomponenterna utsätts för återkommande generat-
ionsbyten. 

3. Identifiera praktiska förändringar 

Utifrån det valda scenariot för leveransledtidsreduktionen, måste förändringar som ska reali-
sera det framtida läget identifieras. Återigen är en flödeskartläggning och ledtidsfasad produkt-
struktur lämpliga verktyg för att visualisera det framtida läget. I studien innebar förändringen 
skiftet mellan båt och tåg samt att L reducerades, vilket förändrade inköpsvärdet på kompo-
nenter från Asien, förändrade ledtid för desamma och investeringen i kapitalbindning.   
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4. Specificera kvantifieringen 

Använd de identifierade förändringarna för att specificera vad som ska kvantifieras. Beräknas 
inte förändringen kommer den inte synas i investeringskalkylen. Specificering av vad som ska 
beräknas är kritisk för att kunna säkerställa att tillräcklig data finns tillgänglig. I studien beräk-
nades påverkan av det förändrade inköpsvärdet, ledtidsförändringen och förändring i: kapital-
bindningen, lagerföringskostnad, DM, DL samt overheadkostnader för olika aktiviteter. En 
framtida intäkt är okänd av naturen och därmed svår att kvantifiera, varpå en efterfrågan för 
att uppnå lika stort ROI även identifierades.  

5. Säkerställ tillförlitliga data 

För att skapa ett beslutsunderlag för en investering är indata kritisk.  Data måste vara tillförlitlig 
genom att vara aktuell och insamlad på ett sådant sätt att den mäter vad den avser att mätas. I 
företag idag är affärssystemet spindeln i nätet genom att hantera insamlade data. Är inte data 
tillgänglig eller av god kvalitet bör den samlas in på nytt, för att säkerställa ett väl underbyggt 
beslutsunderlag. I studien visade sig att data som efterfrågades inte var tillgänglig till följd av 
brister i fallförtagets affärssystem. Därmed skapades istället fiktiva data genom uppskattningar.  

6. Beräkna 

I sjätte steget beräknas det som specificerats. I studien användes samma pris och efterfrågan 
vilket gjorde att intäkten förblev oförändrad. Intäkten för ett framtida tillstånd är per definition 
osäker eftersom det handlar om framtiden. Det kan därför vara lämpligt att marknadsavdel-
ningen får vara med och bedöma leveransledtidsreduktionens påverkan på intäkten. Bedöm-
ningen skulle kunna ske genom ett avtal mellan marknad- och produktionsavdelningen, där 
marknadsavdelningen förbinder sig att säkerställa intäkten mot förändring av förmågorna. Öv-
riga beräkningar som utfördes i studien var för investering, indirekta och direkta kostnader.  

7. Utvärdera beslut 

Vid investeringsbeslut är det ofta kalkylen som väger tyngst, men det som inte kunnat beräknats 
och mjuka värden bör även övervägas vid beslutet. Varför har det inte tagits med i kalkylen? Är 
det aktivt bortvalt eller saknades data? Kostnad och investering finns ofta redan kalkylerade, 
svårigheten ligger ofta i att veta vad som händer med intäkten vid förändring av förmågor i 
företaget. En ökning av intäkten mot utgångsläget är inte alltid att förvänta. Investering i ökade 
förmågor kan innebära att intäkten bibehålls, istället för att intäkten går förlorad (Tersine & 
Hummingbird, 1995; Wikner, 2014). Studien använde sig av fiktiva data, vilket gjorde att resul-
tatet av kvantifieringen i sig saknade validitet. Hade verkliga data varit tillgänglig, hade data för 
osäkerhetskostnader, förändring i intäkt och förändring av koordineringskostnad i produktion 
inkluderats. Mjuka värden som bör inkluderas i beslutet är: minskad miljöpåverkan i föränd-
ringen från båt till tåg och minskad stressnivå, genom jämnare produktionsflöde vilket ger mer 
tid för proaktivt arbete. Analysen mynnar ut i ett av tre beslut: investera, investera inte eller 
skapa ett bättre underlag för beslutet. Det sistnämnda, att skapa ett bättre underlag, vore re-
kommendationen för beslutet i denna studie, eftersom tillförlitliga data saknades.  

De sju stegen skapar ett beslutsstöd för investering i reduktion av L, som illustreras i Figur 20. 
Steg ett till fem kan sammanfattas som en planeringsfas, steg sex som en genomförande fas och 
steg sju som en analys och kontrollfas, som antigen leder till beslut eller leder tillbaka till steg 
fem för att säkerställa tillförlitliga data. Beslutstödet beskriver hur en reduktion av L påverkan 
på ROI kan kvantifieras och är ett beslutsstöd för att påvisa leveransledtidsreduktionens påver-
kan på tillverkande företags ROI. Det innebär att FF2 är besvarad och syftet är uppfyllt. 



Diskussion och slutsats 

43 

 

Figur 20. Beslutsstöd för leveransledtidsreduktion. 

6.2 Implikationer 
Studien bidrar teoretiskt utifrån en allmän kontext med en typologi och en proposition av hur 
en reduktion av L påverkar ROI. Fallspecifikt bidrar studien genom typologins scenario 7 i form 
av den utvecklade propositionen. Typologin, det allmänna och fallspecifika bidraget bygger vi-
dare på Tiedemann (2017) forskning och blir en referenspunkt för värdering av en reduktion av 
L påverkan på ROI. Genom att studien bidrar till forskning om värdering av SLT bidrar även 
studien till att värdera ledtid.  

Praktiskt bidrar studien med beslutsstödet för att tillverkandeföretag ska kunna värdera le-
veransledtidsreduktion som en investeringskandidat. Det kan leda till ett effektivare resursut-
nyttjande, ökad konkurrenskraft och ekonomiska hållbarhet. Ett beslutsstöd för värdering av 
ledtid kan även få konsekvenser för de idag globalt spridda försörjningskedjorna, som strävar 
efter att sänka kostnaderna genom lokalisering i lågkostnadsländer (Blackburn, 2012; De 
Treville, o.a., 2014). Värdering av ledtid skulle kunna bidra till att försörjning lokaliseras 
närmre hemmamarknaden, eftersom ledtid kan jämföras. 

6.3 Begränsningar 
I följande delkapitel diskuteras begränsningar i studiens metod och resultat. 

6.3.1 Metod 
I förstudien bestämdes problemområdet, vilket gav författarna möjligheten att identifiera hu-
vudlitteraturområdena för problemet. Stor del av den studerande litteraturen är från samma 
avdelning som författarna tillhör, eftersom att avdelningen är ledande inom området. Det är 
relativt nytt att sammankoppla finansiell prestanda och SLT, därför har även artiklar i publi-
kationsprocessen använts för att nå den senaste forskningen. Det har inneburit för studien att 
den nischade SLT-litteraturen har begränsat influenser från andra källor. Samtidigt som SLT-
litteraturen använts som en bas som berikats med andra influenser i leveransledtidsreduktion-
ens påverkan på ROI. 
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I studien har en enfallsstudie genomförts i en specifik kontext. Det gör att generaliserbarheten 
är låg, varpå Guba och Lincon (1989) menar att det är viktigt att presentera tillvägagångsättet 
för studien så att läsaren kan bedöma studiens applicerabarhet i dess egen kontext. Studien har 
transparent redovisat data med hänsyn till företagskänslig och personlig information, genom 
en strukturerad metod. Det stärker läsarens möjlighet att tolka resultatet och upprepa studien 
utan missförstånd. Hade en flerfallstudie genomförts hade generaliserbarheten ökat, men stu-
diens djup hade minskat.  

Genom att låta fallföretaget bestämma respondenterna kan vissa data vid intervjuerna gått för-
lorad, dock anser författarna att fallföretaget känner sin egen verksamhet bäst och vet vart kom-
petensen för att besvara frågorna finns. Genomförandet av intervjuer av både marknadsperso-
nal och produktionspersonal ger studien möjlighet till data från två olika områden. Data från 
de två områdena, intervjuernas semi-struktur, trianguleringen inom området, att intervjuerna 
spelades in och att intervjuerna annoterades efteråt ökar datakvaliteten för intervjuerna.  

Begränsningarna i fallföretagets affärssystem påverkade datakvaliteten från dokumentstudi-
erna. Upptäckten gjordes sent i processen varför uppskattade fiktiva data istället användes för 
att visa på logiken i beräkningarna. För att undvika problemet kunde en mer grundlig kartlägg-
ning av tillgängliga data gjorts tidigt i processen. Hade begränsningar i tillgänglighet av data 
varit känt hade observationer av flödet, arbetssätt och manuell inhämtning från affärssystemet 
utförts för att hämta in data. För att uppfylla studiens syfte var dock inte datakvaliteten i de 
kvantitativa data kritisk, utan att visa logiken i beräkningarna. För beslutsstödet kan istället 
begränsningarna ses som en ögonöppnare, eftersom de belyser det faktum att ett komplext be-
slut som leveransledtidsreduktion är beroende av datatillgänglighet vilket påverkas av stödsy-
stem. 

6.3.2 Resultatet 
Studiens bas bygger till stor del på SLT-litteraturen som presenterats av Wikner (2014) vilken 
möjliggjort en generell baslinje att utgå ifrån. Baslinjen gör att systemet som undersöks tydligt 
kan beskrivas för att senare kunna jämföras med andra fall utifrån samma baslinje. FF1 och 
FF2 är explanativa med avseende att förklara påverkan på ROI och hur påverkan kan kvanti-
fieras, vilket gör att SLT beskriver ramen, men inte bilden. Bilden utgörs av den fallspecifika 
kontexten, varpå SLT är en lämplig baslinje för ett beslutsstöd. 

Begränsningar med resultatet i FF1 är att den framtagna propositionen från litteraturen är all-
män, men när den utvecklas med empiri blir den fallspecifik. Den utvecklade propositionen är 
därmed svår att generalisera, samtidigt erbjuder typologin och strukturen i rapporten möjlig-
heter för läsaren att tolka och applicera resultatet.  

Resultatet från FF2 begränsas av att beräkningarna genomfördes med uppskattade och fiktiva 
indata. Fiktiva indata gör att den utvecklade propositionen inte kunde testas ytterligare för att 
se i vilken grad ROI och dess komponenter påverkades av en leveransledtidsreduktion. Indata 
är kritisk för att en kvantitativ analys ska ge ett verklighetsnära och rättvist resultat. Detta in-
nebär att kvantifieringen i sig är inget värd om underlaget inte är tillförlitligt. Resultatet av 
beräkningarna begränsas även av systemets omfång. För studien innebar omfånget att CCC inte 
inkluderades, eftersom avgränsning gjordes från transport till kund, varpå kreditdagar bortsågs 
ifrån. Som följd påverkades beräkningarna genom att inte skapa en förskjutning i CCC. CCC 
påverkar kapitalbindning, lagerföringskostnaden och kassaflödet enligt Richards & Laughlin  
(1980). En annan begränsning var att endast hänsyn till en produktfamilj togs i kvantifieringen. 
I verkligenheten delar flera produktfamiljer ingående komponenter och därmed även vissa 
kostnader. Används flera produktfamiljer är det möjligt att få en bild som är närmre verklig-
heten med följden att analysen kan bli tyngre att genomföra. Om en produktfamilj används är 
det exempelvis svårt att upptäcka kannibalisering av andra produktfamiljers efterfrågan. Trots 
dessa begränsningar anses resultatet viktigt. Värdet ligger i steget att göra analysen, och att se 
ledtid i allmänhet och i synnerhet leveransledtidsreduktion som en investeringskandidat.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatserna i studien är att påverkan på ROI är beroende på i vilken kontext som reduktionen 
av L genomförs. Utifrån hur rådande SLT förhållande ser ut och hur konkurrenskraftig L som 
företaget har, kan det vara mer eller mindre fördelaktigt att reducera L. Beräkningarna visade 
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att det är möjligt att kvantitativt påvisa påverkan på ROI vid en reduktion av L, genom en jäm-
förelse av ett nuläge och framtida läge. Vid dokumentgranskningen hos fallföretaget visade sig 
hur viktigt det är att kunna lita på data som finns i stödsystemen, särskilt som fenomenet inne-
håller många variabler. Utan fullständiga och tillförlitliga data skapas inte en rättvis bild över 
hur leveransledtidsreduktionen påverkar ROI.  

Utifrån studien har författarna skapat rekommendationer för fallföretaget. Fallföretaget bör 
överväga alternativ som förändrar beroendet från leverantörer i Asien. Finns det någon möjlig-
het att använda sig av någon annan leverantör som är belägen på en mer fördelaktig geografisk 
position. Är det möjligt att stärka sin ställning mot leverantören genom att gå samman med 
andra tillverkare för att köpa in komponenterna efter fallföretagets behov och exempelvis dela 
risken med en grossist. Alternativt investera i eller stötta en leverantör med mer fördelaktig 
lokalisering.  

Fallföretaget bör även överväga att minimera inkuransen som kan uppstå vid generationsutby-
tena av nyckelkomponenterna. Genom en kartläggning av inkuransen är det möjligt att mäta 
osäkerhetskostnaderna. Med hjälp av justerade osäkerhetskostnader är det möjligt att skapa 
olika lagerräntor för olika delar av materialflödet och olika komponenter. Komponenter med 
hög risk kostar mer att lagerhålla och bör köpas in i mindre kvantiteter. Köps komponenterna 
in oftare i mindre kvantiteter minimeras risken att lagernivåerna är höga när ett generations-
utbyte sker.  

6.5 Vidare forskning 
Studien har undersökt påverkan på ROI vid en reduktion av L, det kan finnas en gräns där det 
inte längre är fördelaktigt att reducera L i en ATO-miljö, varpå det är intressant att undersöka 
vad som händer om L skulle förlängas.  

En reduktion av L har i litteraturen och empirin visat sig fördelaktig, men att isolerat undersöka 
en reduktion av leveransledtiden kan leda till suboptimering. För att undvika suboptimering 
bör vidare forskning med hänsyn till alla SLT relationer genomföras. 

Beslutsstödet, propositionen och den utvecklade propositionen behöver valideras i flera studier 
och miljöer. Propositionen behöver även undersökas både kvalitativt och kvantitativt för de 
andra scenarierna i typologin för att kunna skapa en tydlig bild över hur reduktion av L påver-
kar ROI hos tillverkande företag. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

 

Frågorna gäller: ATO-produkter Produktion Marknad

Hur ser den ledtidsfasade produktstrukturen ut för produktfamiljen Flat? (Beskriv  utifrån bilden) x

Var sker anpassningar av  produkten (form)? (generiska, kundunika och kundorderunika) (I ledtidsträdet) x

Var finns buffertar internt idag? x

Vad sky ddar dessa buffertar mot? Vad är sy ftet med dem? x

Vid en potentiell ökning i voly m och efterfrågan, hur my cket kapacietet finns för att möta en ökning? x

Hur förhåller er ni till risken i era  försörjningsledtiden? x

Hur definierar ni leveransledtiden på Fagerhult? (från start till mål) x x

Är leveransledtiden en orderv innare/orderkvalificerare/delight för Fagerhult? x x

Hur lång leveransledtid har konkurrenterna? x x

Vilken leveransledtid har ni idag? x x

Vilken leveransledtid är målsättningen att ha? x x

Hur my cket varierar leveransledtiden? x x

Vad beror variansen av  leveransledtiden på? x x

Hur kan leveransledtiden reduceras? x x

Hur skulle intäkterna påverkas av  en reduktion av  leveransledtiden? x

Hur påverkas priset respektive voly men v id en leveransledtidsreduktion? x

Hur my cket får en reducerad leveransledtid till 8 resp. 10 dagar kosta? D.v .s. hur my cket extra intäkter skulle det generera? x

Hur och v ilka direkta kostnader påverkas av  en reduktion av  leveransledtiden? x

Hur och v ilka indirekta kostnader påverkas av  en reduktion av  leveransledtiden? x

Vilka investeringar skulle krävas för att reducera leveransledtiden till 10 respektive 8 dagar? x

Hur och v ilka direkta kostnader påverkas av  en reduktion av  externa ledtiden? x

Hur och v ilka indirekta kostnader påverkas av  en reduktion av  externa ledtiden? x

Vilka är de direkta resp. indirekta kostnaderna idag? x

Hur och v ilka direkta kostnader påverkas av  en reduktion av  interna ledtiden? x

Hur och v ilka indirekta kostnader påverkas av  en reduktion av  interna ledtiden? x

Vilka kredtider har ni till leverantörer respektive kunder? xF
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Bilaga 2 Efterfrågan 

 

  

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December D per år µ (D) σ (D) σ^2 (D) 

A1 582 st 295 st 507 st 424 st 548 st 335 st 344 st 422 st 346 st 399 st 395 st 446 st 5 043 st 420 st 88 st 7 824 st^2

A2 499 st 426 st 540 st 386 st 510 st 516 st 427 st 489 st 438 st 594 st 407 st 574 st 5 806 st 484 st 67 st 4 504 st^2

A3 329 st 668 st 582 st 424 st 494 st 325 st 471 st 519 st 634 st 466 st 378 st 492 st 5 782 st 482 st 110 st 11 993 st^2

A4 545 st 487 st 498 st 524 st 457 st 613 st 386 st 494 st 503 st 419 st 445 st 417 st 5 788 st 482 st 63 st 3 924 st^2

A5 491 st 346 st 686 st 419 st 472 st 388 st 463 st 523 st 392 st 603 st 383 st 545 st 5 711 st 476 st 101 st 10 110 st^2

A6 448 st 581 st 550 st 523 st 248 st 449 st 388 st 498 st 305 st 469 st 346 st 392 st 5 197 st 433 st 101 st 10 144 st^2

A7 605 st 416 st 482 st 549 st 682 st 462 st 434 st 541 st 539 st 478 st 469 st 397 st 6 054 st 505 st 82 st 6 795 st^2

A8 425 st 398 st 529 st 491 st 482 st 525 st 422 st 489 st 484 st 556 st 326 st 520 st 5 647 st 471 st 66 st 4 344 st^2

Medel 491 st 452 st 547 st 468 st 487 st 452 st 417 st 497 st 455 st 498 st 394 st 473 st 45 028 st 3 752 st 677 st 59 638 st^2

Produktfamilj A 3 924 st 3 617 st 4 374 st 3 740 st 3 893 st 3 613 st 3 335 st 3 975 st 3 641 st 3 984 st 3 149 st 3 783 st 45 028 st 3 752 st 320 st 102 579 st^2
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Bilaga 3 Overheadkostnader 

 

  

Aktiviteter Kostnadsdrivare Kostnadsdrivare (antal) Kostnadsdrivarvolym Aktivitetskostnad Aktivitetssats Omkostnad

Inköp av material Inköpsorder 204 st 3 425 st 12 000 000 kr 3 504 kr/st 714 730 kr

Godsmottagning Inköpsorder 204 st 3 425 st 12 000 000 kr 3 504 kr/st 714 730 kr

Kvalitetskontroll Inköpsorder 204 st 3 425 st 20 000 000 kr 5 839 kr/st 1 191 217 kr

Produktionsplanering Produktionsorder 1 502 st 25 218 st 25 000 000 kr 991 kr/st 1 489 021 kr

Maskinell bearbetning Timmar 1 921 h 32 256 h 19 000 000 kr 589 kr/h 1 131 656 kr

Lagerhantering Produktionsorder 1 502 st 25 218 st 24 000 000 kr 952 kr/st 1 429 460 kr

Administration Tillverkade enheter 45 028 st 756 000 st 45 000 000 kr 60 kr/st 2 680 238 kr

Totalt 9 351 053 kr

Aktiviteter Kostnadsdrivare Kostnadsdrivare (antal) Kostnadsdrivarvolym Aktivitetskostnad Aktivitetssats Omkostnad

Inköp av material Inköpsorder 207 st 3 475 st 12 000 000 kr 3 453 kr/st 714 730 kr

Godsmottagning Inköpsorder 207 st 3 475 st 12 000 000 kr 3 453 kr/st 714 730 kr

Kvalitetskontroll Inköpsorder 207 st 3 475 st 20 000 000 kr 5 755 kr/st 1 191 217 kr

Produktionsplanering Produktionsorder 1 502 st 25 218 st 25 000 000 kr 991 kr/st 1 489 021 kr

Maskinell bearbetning Timmar 1 921 h 32 256 h 19 000 000 kr 589 kr/st 1 131 656 kr

Lagerhantering Produktionsorder 1 502 st 25 218 st 24 000 000 kr 952 kr/h 1 429 460 kr

Administration Tillverkade enheter 45 028 st 756 000 st 45 000 000 kr 60 kr/st 2 680 238 kr

Totalt 9 351 053 kr

L1

L2
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Bilaga 4 Färdigvarulager 

 

  

Namn D V MLN MLV GLT LFK Namn D V MLN MLV GLT LFK

A1 5 043 st/år 875,0 kr/st 28 st 24 179 kr 2,0 d 4 050 kr/år A1 5 043 st/år 895,2 kr/st 28 st 24 738 kr 2,0 d 4 144 kr/år

A2 5 806 st/år 870,0 kr/st 32 st 27 678 kr 2,0 d 4 636 kr/år A2 5 806 st/år 890,2 kr/st 32 st 28 321 kr 2,0 d 4 744 kr/år

A3 5 782 st/år 890,0 kr/st 32 st 28 197 kr 2,0 d 4 723 kr/år A3 5 782 st/år 910,9 kr/st 32 st 28 859 kr 2,0 d 4 834 kr/år

A4 5 788 st/år 870,0 kr/st 32 st 27 592 kr 2,0 d 4 622 kr/år A4 5 788 st/år 890,2 kr/st 32 st 28 233 kr 2,0 d 4 729 kr/år

A5 5 711 st/år 870,0 kr/st 31 st 27 225 kr 2,0 d 4 560 kr/år A5 5 711 st/år 890,2 kr/st 31 st 27 858 kr 2,0 d 4 666 kr/år

A6 5 197 st/år 875,0 kr/st 28 st 24 917 kr 2,0 d 4 174 kr/år A6 5 197 st/år 895,2 kr/st 28 st 25 493 kr 2,0 d 4 270 kr/år

A7 6 054 st/år 885,0 kr/st 33 st 29 358 kr 2,0 d 4 917 kr/år A7 6 054 st/år 905,2 kr/st 33 st 30 029 kr 2,0 d 5 030 kr/år

A8 5 647 st/år 885,0 kr/st 31 st 27 384 kr 2,0 d 4 587 kr/år A8 5 647 st/år 905,2 kr/st 31 st 28 010 kr 2,0 d 4 692 kr/år

Totalt 216 530 kr 36 269 kr/år Totalt 221 540 kr 37 108 kr/år

Färdigvarulager, L1 Färdigvarulager, L2
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Bilaga 5 Slutmontering 

 

  

Namn D Vin Förädling Vut Vm GLT MPIAN MPIAV LFK Namn D Vin Förädling Vut Vm GLT MPIAN MPIAV LFK

A1 5 043 st/år 731,0 kr/st 144,0 kr/st 875,0 kr/st 803,0 kr/st 1,0 d 14 st 11 095 kr 1 858 kr/år A1 5 043 st/år 751,2 kr/st 144,0 kr/st 895,2 kr/st 823,2 kr/st 1,0 d 14 st 11 374 kr 1 905 kr/år

A2 5 806 st/år 726,0 kr/st 144,0 kr/st 870,0 kr/st 798,0 kr/st 1,0 d 16 st 12 694 kr 2 126 kr/år A2 5 806 st/år 746,2 kr/st 144,0 kr/st 890,2 kr/st 818,2 kr/st 1,0 d 16 st 13 015 kr 2 180 kr/år

A3 5 782 st/år 746,0 kr/st 144,0 kr/st 890,0 kr/st 818,0 kr/st 1,0 d 16 st 12 958 kr 2 170 kr/år A3 5 782 st/år 766,9 kr/st 144,0 kr/st 910,9 kr/st 838,9 kr/st 1,0 d 16 st 13 289 kr 2 226 kr/år

A4 5 788 st/år 726,0 kr/st 144,0 kr/st 870,0 kr/st 798,0 kr/st 1,0 d 16 st 12 654 kr 2 120 kr/år A4 5 788 st/år 746,2 kr/st 144,0 kr/st 890,2 kr/st 818,2 kr/st 1,0 d 16 st 12 975 kr 2 173 kr/år

A5 5 711 st/år 726,0 kr/st 144,0 kr/st 870,0 kr/st 798,0 kr/st 1,0 d 16 st 12 486 kr 2 091 kr/år A5 5 711 st/år 746,2 kr/st 144,0 kr/st 890,2 kr/st 818,2 kr/st 1,0 d 16 st 12 802 kr 2 144 kr/år

A6 5 197 st/år 731,0 kr/st 144,0 kr/st 875,0 kr/st 803,0 kr/st 1,0 d 14 st 11 433 kr 1 915 kr/år A6 5 197 st/år 751,2 kr/st 144,0 kr/st 895,2 kr/st 823,2 kr/st 1,0 d 14 st 11 721 kr 1 963 kr/år

A7 6 054 st/år 741,0 kr/st 144,0 kr/st 885,0 kr/st 813,0 kr/st 1,0 d 17 st 13 485 kr 2 259 kr/år A7 6 054 st/år 761,2 kr/st 144,0 kr/st 905,2 kr/st 833,2 kr/st 1,0 d 17 st 13 820 kr 2 315 kr/år

A8 5 647 st/år 741,0 kr/st 144,0 kr/st 885,0 kr/st 813,0 kr/st 1,0 d 15 st 12 578 kr 2 107 kr/år A8 5 647 st/år 761,2 kr/st 144,0 kr/st 905,2 kr/st 833,2 kr/st 1,0 d 15 st 12 891 kr 2 159 kr/år

Totalt 99 383 kr 16 647 kr/år Totalt 101 888 kr 17 066 kr/år

Slutmontering, L1 Slutmontering, L2
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Bilaga 6 Komponentmellanlager 

 

 

  

Namn D V Q σ (Lt) µ (Lt) σ (D) µ (D) SL MLN MLV GLT LFK

B1 1 440 896 st/år 0,5 kr/st 131 167 st 0,0 d 12,0 d 10 249 st 0 st 93 386 st 158 970 st 79 485 kr 40,3 d 13 314 kr/år

C1 45 028 st/år 180,0 kr/st 1 st 0 247 st 44 411 kr 2,0 d 7 439 kr/år

D1 17 305 st/år 380,0 kr/st 1 st 0 95 st 36 032 kr 2,0 d 6 035 kr/år

D2 5 782 st/år 390,0 kr/st 1 st 0 32 st 12 356 kr 2,0 d 2 070 kr/år

D3 10 240 st/år 385,0 kr/st 1 st 0 56 st 21 602 kr 2,0 d 3 618 kr/år

D4 11 701 st/år 395,0 kr/st 1 st 0 64 st 25 325 kr 2,0 d 4 242 kr/år

E1 39 246 st/år 150,0 kr/st 1 250 st 5,7 d 58,0 d 313 st 108 st 6 477 st 7 102 st 1 065 300 kr 66,1 d 178 438 kr/år

E2 5 782 st/år 160,0 kr/st 464 st 5,7 d 58,0 d 110 st 16 st 2 207 st 2 439 st 390 240 kr 154,0 d 65 365 kr/år

Totalt 1 674 752 kr 280 521 kr/år

Komponentmellanlager, L1

Namn D V Q σ (Lt) µ (Lt) σ (D) µ (D) SL MLN MLV GLT LFK

B1 1 440 896 st/år 0,5 kr/st 131 167 st 0,0 d 12,0 d 10 249 st 0 st 94 346 st 159 930 st 79 965 kr 40,5 d 13 394 kr/år

C1 45 028 st/år 190,2 kr/st 1 st 0 247 st 46 922 kr 2,0 d 7 859 kr/år

D1 17 305 st/år 380,0 kr/st 1 st 0 95 st 36 032 kr 2,0 d 6 035 kr/år

D2 5 782 st/år 390,0 kr/st 1 st 0 32 st 12 356 kr 2,0 d 2 070 kr/år

D3 10 240 st/år 385,0 kr/st 1 st 0 56 st 21 602 kr 2,0 d 3 618 kr/år

D4 11 701 st/år 395,0 kr/st 1 st 0 64 st 25 325 kr 2,0 d 4 242 kr/år

E1 39 246 st/år 160,0 kr/st 1 210 st 0,7 d 31,0 d 313 st 108 st 4 640 st 5 245 st 839 428 kr 48,8 d 140 604 kr/år

E2 5 782 st/år 170,7 kr/st 450 st 0,7 d 31,0 d 110 st 16 st 1 621 st 1 846 st 315 136 kr 116,5 d 52 785 kr/år

Totalt 1 376 767 kr 230 609 kr/år

Komponentmellanlager, L2
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Bilaga 7 LED-korttillverkning 

 

  

Namn D Vin Förädling Vut Vm GLT MPIAN MPIAV LFK Namn D Vin Förädling Vut Vm GLT MPIAN MPIAV LFK

C1 45 028 st/år 152,0 kr/st 28,0 kr/st 180,0 kr/st 166,0 kr/st 1,0 d 123 st 20 478 kr 3 430 kr/år C1 45 028 st/år 162,2 kr/st 28,0 kr/st 190,2 kr/st 176,2 kr/st 1,0 d 123 st 21 734 kr 3 640 kr/år

Totalt 20 478 kr 3 430 kr/år Totalt 21 734 kr 3 640 kr/år

LED-korttillverkning, L1 LED-korttillverkning, L2
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Bilaga 8 Förmontering 

 

  

Namn D Vin Förädling Vut Vm GLT MPIAN MPIAV LFK Namn D Vin Förädling Vut Vm GLT MPIAN MPIAV LFK

D1 17 305 st/år 330,0 kr/st 50,0 kr/st 380,0 kr/st 355,0 kr/st 1,0 d 47 st 16 831 kr 2 819 kr/år D1 17 305 st/år 330,0 kr/st 50,0 kr/st 380,0 kr/st 355,0 kr/st 1,0 d 47 st 16 831 kr 2 819 kr/år

D2 5 782 st/år 340,0 kr/st 50,0 kr/st 390,0 kr/st 365,0 kr/st 1,0 d 16 st 5 782 kr 968 kr/år D2 5 782 st/år 340,0 kr/st 50,0 kr/st 390,0 kr/st 365,0 kr/st 1,0 d 16 st 5 782 kr 968 kr/år

D3 10 240 st/år 335,0 kr/st 50,0 kr/st 385,0 kr/st 360,0 kr/st 1,0 d 28 st 10 100 kr 1 692 kr/år D3 10 240 st/år 335,0 kr/st 50,0 kr/st 385,0 kr/st 360,0 kr/st 1,0 d 28 st 10 100 kr 1 692 kr/år

D4 11 701 st/år 345,0 kr/st 50,0 kr/st 395,0 kr/st 370,0 kr/st 1,0 d 32 st 11 861 kr 1 987 kr/år D4 11 701 st/år 345,0 kr/st 50,0 kr/st 395,0 kr/st 370,0 kr/st 1,0 d 32 st 11 861 kr 1 987 kr/år

Totalt 44 574 kr 7 466 kr/år Totalt 44 574 kr 7 466 kr/år

Förmontering, L1 Förmontering, L2
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Bilaga 9 Komponentlager 

 

 

  

Namn D V Q σ (Lt) µ (Lt) σ (D) µ (D) SL MLN MLV GLT LFK

F1 90 056 st/år 1,0 kr/st 23 187 st 5,7 d 58,0 d 641 st 247 st 13 347 st 24 941 st 24 941 kr 101,1 d 4 178 kr/år

G1 45 028 st/år 50,0 kr/st 2 319 st 5,7 d 58,0 d 320 st 123 st 6 674 st 7 834 st 391 675 kr 63,5 d 65 606 kr/år

H1 900 560 st/år 2,0 kr/st 51 848 st 5,7 d 58,0 d 6 406 st 2 467 st 133 465 st 159 389 st 318 778 kr 64,6 d 53 395 kr/år

I1 2 701 680 st/år 1,0 kr/st 127 002 st 5,7 d 58,0 d 19 217 st 7 402 st 400 394 st 463 895 st 463 895 kr 62,7 d 77 702 kr/år

J1 23 087 st/år 40,0 kr/st 1 856 st 0,0 d 9,0 d 181 st 0 st 1 431 st 2 359 st 94 360 kr 37,3 d 15 805 kr/år

J2 21 941 st/år 45,0 kr/st 1 706 st 0,0 d 9,0 d 183 st 0 st 1 445 st 2 298 st 103 410 kr 38,2 d 17 321 kr/år

K1 17 483 st/år 150,0 kr/st 834 st 0,0 d 15,0 d 148 st 0 st 1 506 st 1 923 st 288 450 kr 40,1 d 48 315 kr/år

K2 27 545 st/år 160,0 kr/st 1 014 st 0,0 d 15,0 d 248 st 0 st 2 531 st 3 038 st 486 080 kr 40,3 d 81 418 kr/år

Totalt 2 171 589 kr 363 741 kr/år

Komponentlager, L1

Namn D V Q σ (Lt) µ (Lt) σ (D) µ (D) SL MLN MLV GLT LFK

F1 90 056 st/år 1,1 kr/st 22 448 st 0,7 d 31,0 d 641 st 247 st 9 489 st 20 713 st 22 100 kr 84,0 d 3 702 kr/år

G1 45 028 st/år 53,3 kr/st 2 245 st 0,7 d 31,0 d 320 st 123 st 4 745 st 5 868 st 313 018 kr 47,6 d 52 431 kr/år

H1 900 560 st/år 2,1 kr/st 50 195 st 0,7 d 31,0 d 6 406 st 2 467 st 94 888 st 119 986 st 256 039 kr 48,6 d 42 886 kr/år

I1 2 701 680 st/år 1,1 kr/st 122 952 st 0,7 d 31,0 d 19 217 st 7 402 st 284 663 st 346 139 st 369 315 kr 46,8 d 61 860 kr/år

J1 23 087 st/år 40,0 kr/st 1 856 st 0,0 d 9,0 d 181 st 0 st 1 446 st 2 374 st 94 960 kr 37,5 d 15 906 kr/år

J2 21 941 st/år 45,0 kr/st 1 706 st 0,0 d 9,0 d 183 st 0 st 1 460 st 2 313 st 104 085 kr 38,5 d 17 434 kr/år

K1 17 483 st/år 150,0 kr/st 834 st 0,0 d 15,0 d 148 st 0 st 1 522 st 1 939 st 290 850 kr 40,5 d 48 717 kr/år

K2 27 545 st/år 160,0 kr/st 1 014 st 0,0 d 15,0 d 248 st 0 st 2 557 st 3 064 st 490 240 kr 40,6 d 82 115 kr/år

M1 45 028 st/år 140,0 kr/st 1 960 st 0,0 d 4,0 d 320 st 0 st 1 703 st 2 683 st 375 598 kr 21,7 d 62 913 kr/år

Totalt 2 316 205 kr 387 964 kr/år

Komponentlager, L2
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Bilaga 10 Bock, svets & måleri 

 

  

Namn D Vin Förädling Vut Vm GLT MPIAN MPIAV LFK Namn D Vin Förädling Vut Vm GLT MPIAN MPIAV LFK

M1 45 028 st/år 30,0 kr/st 110,0 kr/st 140,0 kr/st 85,0 kr/st 3,0 d 370 st 31 458 kr 5 269 kr/år M1 45 028 st/år 30,0 kr/st 110,0 kr/st 140,0 kr/st 85,0 kr/st 3,0 d 370 st 31 458 kr 5 269 kr/år

Totalt 31 458 kr 5 269 kr/år Totalt 31 458 kr 5 269 kr/år

Bock, svets & måleri, L1 Bock, svets & måleri, L2
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Bilaga 11 Mellanlager 

 

  

Namn D V Q MLN MLV GLT LFK Namn D V Q MLN MLV GLT LFK

N1 45 028 st/år 30,0 kr/st 4 233 st 2 117 st 63 501 kr 17,2 d 10 636 kr/år N1 45 028 st/år 30,0 kr/st 4 233 st 2 117 st 63 501 kr 17,2 d 10 636 kr/år

Totalt 63 501 kr 10 636 kr/år Totalt 63 501 kr 10 636 kr/år

Mellanlager, L1 Mellanlager, L2
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Bilaga 12 Stans 

 

  

Namn D Vin Förädling Vut Vm GLT MPIAN MPIAV LFK Namn D Vin Förädling Vut Vm GLT MPIAN MPIAV LFK

N1 45 028 st/år 10,0 kr/st 20,0 kr/st 30,0 kr/st 20,0 kr/st 1,0 d 123 st 2 467 kr 413 kr/år N1 45 028 st/år 10,0 kr/st 20,0 kr/st 30,0 kr/st 20,0 kr/st 1,0 d 123 st 2 467 kr 413 kr/år

Totalt 2 467 kr 413 kr/år Totalt 2 467 kr 413 kr/år

Stans, L1 Stans, L2
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Bilaga 13 Råmateriallager 

  

 

  

Namn D V(Inköp) Q σ (Lt) µ (Lt) σ (D) µ (D) SL MLN MLV GLT LFK

P1 45 028 st/år 10,0 kr/st 5 185 st 0,0 d 9,0 d 320 st 0 st 2 528 st 5 121 st 51 205 kr 41,5 d 8 577 kr/år

Totalt 51 205 kr 8 577 kr/år

Råmateriallager, L1

Namn D V(Inköp) Q σ (Lt) µ (Lt) σ (D) µ (D) SL MLN MLV GLT LFK

P1 45 028 st/år 10,0 kr/st 5 185 st 0,0 d 9,0 d 320 st 0 st 2 554 st 5 147 st 51 465 kr 41,7 d 8 620 kr/år

Totalt 51 465 kr 8 620 kr/år

Råmateriallager, L2
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Bilaga 14 Inköp 

 

Namn Tillverkning D Antal inköspcyklar Inköpscykel EOK Pris Båt V Inköp E MLN MLV LFK

B1 Europa 1 440 896 st/år 11 st/år 33 d 131 167 st 0,49 kr/st 0,01 kr/st 0,50 kr/st 12 d 47 436 st 23 718 kr          3 973 kr/st

E1 Asien 39 246 st/år 32 st/år 11 d 1 250 st 147,00 kr/st 3,00 kr/st 150,00 kr/st 58 d 6 356 st 953 425 kr        159 699 kr/st

E2 Asien 5 782 st/år 13 st/år 28 d 464 st 156,80 kr/st 3,20 kr/st 160,00 kr/st 58 d 959 st 153 362 kr        25 688 kr/st

F1 Asien 90 056 st/år 4 st/år 91 d 23 187 st 0,98 kr/st 0,02 kr/st 1,00 kr/st 58 d 14 738 st 14 738 kr          2 469 kr/st

G1 Asien 45 028 st/år 20 st/år 18 d 2 319 st 49,00 kr/st 1,00 kr/st 50,00 kr/st 58 d 7 370 st 368 499 kr        61 724 kr/st

H1 Asien 900 560 st/år 18 st/år 20 d 51 848 st 1,96 kr/st 0,04 kr/st 2,00 kr/st 58 d 148 299 st 296 599 kr        49 680 kr/st

I1 Asien 2 701 680 st/år 22 st/år 17 d 127 002 st 0,98 kr/st 0,02 kr/st 1,00 kr/st 58 d 443 985 st 443 985 kr        74 367 kr/st

J1 Europa 23 087 st/år 13 st/år 28 d 1 856 st 39,00 kr/st 1,00 kr/st 40,00 kr/st 9 d 595 st 23 797 kr          3 986 kr/st

J2 Europa 21 941 st/år 13 st/år 28 d 1 706 st 44,10 kr/st 0,90 kr/st 45,00 kr/st 9 d 547 st 24 608 kr          4 122 kr/st

K1 Europa 17 483 st/år 21 st/år 17 d 834 st 147,00 kr/st 3,00 kr/st 150,00 kr/st 15 d 720 st 107 963 kr        18 084 kr/st

K2 Europa 27 545 st/år 28 st/år 13 d 1 014 st 156,80 kr/st 3,20 kr/st 160,00 kr/st 15 d 1 167 st 186 687 kr        31 270 kr/st

P1 Europa 45 028 st/år 9 st/år 41 d 5 185 st 9,80 kr/st 0,20 kr/st 10,00 kr/st 9 d 1 151 st 11 506 kr          1 927 kr/st

Totalt 204 st/år 479 967 kr/st 2 608 887 kr    436 989 kr/st

Namn Tillverkning D Antal inköspcyklar Inköpscykel EOK Pris Tåg V Inköp E MLN MLV LFK

B1 Europa 1 440 896 st/år 11 st/år 33 d 131 167 st 0,49 kr/st 0,01 kr/st 0,50 kr/st 12 d 47 436 st 23 718 kr          3 973 kr/st

E1 Asien 39 246 st/år 33 st/år 11 d 1 210 st 147,00 kr/st 13,04 kr/st 160,04 kr/st 31 d 3 391 st 542 758 kr        90 912 kr/st

E2 Asien 5 782 st/år 13 st/år 28 d 450 st 156,80 kr/st 13,91 kr/st 170,71 kr/st 31 d 497 st 84 819 kr          14 207 kr/st

F1 Asien 90 056 st/år 5 st/år 73 d 22 448 st 0,98 kr/st 0,09 kr/st 1,07 kr/st 31 d 9 533 st 10 171 kr          1 704 kr/st

G1 Asien 45 028 st/år 21 st/år 17 d 2 245 st 49,00 kr/st 4,35 kr/st 53,35 kr/st 31 d 4 004 st 213 610 kr        35 780 kr/st

H1 Asien 900 560 st/år 18 st/år 20 d 50 195 st 1,96 kr/st 0,17 kr/st 2,13 kr/st 31 d 76 736 st 163 749 kr        27 428 kr/st

I1 Asien 2 701 680 st/år 22 st/år 17 d 122 952 st 0,98 kr/st 0,09 kr/st 1,07 kr/st 31 d 229 735 st 245 117 kr        41 057 kr/st

J1 Europa 23 087 st/år 13 st/år 28 d 1 856 st 39,00 kr/st 1,00 kr/st 40,00 kr/st 9 d 595 st 23 797 kr          3 986 kr/st

J2 Europa 21 941 st/år 13 st/år 28 d 1 706 st 44,10 kr/st 0,90 kr/st 45,00 kr/st 9 d 547 st 24 608 kr          4 122 kr/st

K1 Europa 17 483 st/år 21 st/år 17 d 834 st 147,00 kr/st 3,00 kr/st 150,00 kr/st 15 d 720 st 107 963 kr        18 084 kr/st

K2 Europa 27 545 st/år 28 st/år 13 d 1 014 st 156,80 kr/st 3,20 kr/st 160,00 kr/st 15 d 1 167 st 186 687 kr        31 270 kr/st

P1 Europa 45 028 st/år 9 st/år 41 d 5 185 st 9,80 kr/st 0,20 kr/st 10,00 kr/st 9 d 1 151 st 11 506 kr          1 927 kr/st

Totalt 207 st/år 1 394 344 kr/st 1 638 504 kr    274 449 kr/st

L1

L2
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Bilaga 15 Transportkostnad 

Transportkostnaderna är baserad på fraktkostnaden för en container från leverantören i Asien 
med respektive transportmedel.  

 

 

Transportmedel kostnad

Båt 18 400 kr

Tåg 80 000 kr


