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SAMMANFATTNING 
Det sägs ofta att ’tid är pengar’, men hur mycket är tid egentligen värt? I denna studie 

undersöktes leveransledtidens påverkan på tillverkande företags räntabilitet. Studie utgår från 

en konceptuell modell utvecklad av Wikner (2015), där strategiska ledtider definieras samt sätts 

i förbindelse med de tre absoluta mätetalen intäkt, kostnad och investering. I studien utvecklas 

en proposition som beskriver hur en leveransledtidsreduktion påverkar ett tillverkande företags 

räntabiliteten? Propositionen diskuteras sedan med respondenter från ett fallföretag innan den 

revideras. Den reviderade propositionen ligger sedermera till grund för beräkningen av 

leveransledtidsreduktionens påverkan på tillverkande företags räntabilitet. Studien resulterar 

i ett beslutsstöd som kvantitativt påvisar en leveransledtidsreduktions påverkan på tillverkande 

företags räntabilitet. 

 

1 INTRODUKTION 
Tid och pengar har länge varit två fenomen som intresserat människor, där bland annat Boulter 

et al. (1723, s. 128) och Benjamin Franklin (1794, s. 30) redan på 1700-talet skrev att ”Tid är 

pengar” [Eng. Time is money]. På senare tid menar dock andra (se exempelvis Rohn, 2014) att 

tid är mer värdefullt än pengar. Pengar kan vinnas tillbaka men tid är en ändlig resurs och på så 

sätt kan den inte återfås när den gått förlorad eller förbrukats. Gemensamt för samtliga 

tillverkande företag är att de har ändligt med tid samt att de måste gå med vinst för att på så sätt 

vara ekonomisk hållbara (med reservation för icke vinstdrivande företag) (Atrill och McLaney, 

2009). Med andra ord gäller det för företag att hushålla med både pengar och tid samt att 

använde dessa på rätt sätt för att skapa vinst. Det skall tillägas här att när det kommer till 

tillverkande företag brukar tid uttryckas som en ledtid, vilket är ”...det tidsspann som krävs för 

att utföra en logistikaktivitet (eller en serie av logistikaktiviteter)” (Blackstone Jr., 2013, s. 90). 

Att hålla koll på sina ledtider och den tid det tar att utföra vissa logistikrelaterade aktiviteter är 

således viktigt för tillverkande företag, där De Treville et al. (2014) samt Stalk och Hout (1990) 

menar att ledtid till och med är en av tillverkande företags viktigaste konkurrensmedel. 

 

Ledtid kan vidare delas in i ett informationsflöde och ett fysiskt flöde (Tersine och 

Hummingbird, 1995). Tack vare informationsteknikens utveckling och utbredning är det idag 

enkelt att dela samt ta del av information i realtid. Informationsledtiden har därmed reducerats 

och gått mot ett nollavstånd. Det fysiska avståndet har å andra sidan ökat till följd av att företag 

bland annat har flyttat eller lagt ut tillverkning på underleverantörer i lågkostnadsländer som är 

geografiskt sprida (Blackburn, 2012; De Treville et al., 2014). Med andra ord har det fysiska 

avståndet och därmed ledtiden i många fall blivit längre (Godinho och Veloso, 2013). Sätts 

detta i relation till att kunder alltmer efterfrågar kortare leveransledtider (Yang et al., 2017) 

samt fler produktvarianter och till och med kundunika produkter (Fernandes et al., 2012), är det 

inte svårt att förstå att det finns en konflikt mellan längre fysiska ledtider och kravet på kortare 

leveransledtider och kundanpassade produkter. Detta gör att materialflödets ledtider och 

framförallt leveransledtiden i relation till övriga fysiska ledtider är allt mer kritiska för 



 

 

tillverkande företags konkurrenskraft (Tersine och Hummingbird, 1995; Wikner, 2015) och 

därmed av högre strategisk betydelse (Blackstone Jr., 2013; Tersine och Hummingbird, 1995; 

Tiedemann, 2017). Ledtider och då framförallt leveransledtiden har således visats vara av stor 

betydelse för företags konkurrenskraft och förmåga att generera intäkter. Däremot har det visat 

sig svårare att värdera ledtiders inverkan på företagets räntabilitet på investerat kapital 

(benämns fortsättningsvis räntabilitet), däribland leveransledtiden (De Treville et al., 2014; 

Godinho och Veloso, 2013). Godinho och Veloso (2013) menar att fortsatt forskning när det 

kommer till värdering av ledtid borde fokusera på att utveckla mätetal eller beslutsstöd för att 

värde ledtid. Ett sådant beslutsstöd skulle underlätta för beslutsfattare inom 

tillverkningsindustrin att prioritera leveransledtidsreduktioner utifrån räntabilitet. Syftet med 

denna studie är således att skapa ett beslutsstöd som kvantitativt påvisar en 

leveransledtidsreduktions påverkan på tillverkande företags räntabilitet. För att uppnå syftet har 

det brutits ned i två frågeställningar: 

 

• Hur påverkas räntabiliteten av en leveransledtidsreduktion? 

• Hur kan en leveransledtidreduktions påverkan på räntabilitet kvantifieras? 

 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan presenteras studiens teoretiska referensram, vilken utgår från strategiska ledtider och 

finansiell prestation, som kopplar an till syftet genom att leveransledtiden är en strategisk ledtid 

och räntabilitet är ett mått på finansiell prestation. 

 

2.1 Strategiska ledtider 
Med strategiska ledtider menas här ledtider ”…som har stor betydelse ur ett efterfråge- eller 

försörjningsperspektiv, är baserade på systemgränserna och är relaterade till positioneringen 

av strategiska frikopplingspunkter” (Wikner och Rudberg, 2017, s. 8). Wikner (2014, 2015) 

samt Wikner och Rudberg (2017) presenterar sex typer av strategiska ledtider, som i sin tur 

består av diverse underliggande ledtider. Dessa strategiska ledtider sträcker sig över flera 

verksamhetsfunktioner och kan används för att beskriva ett logistiksystem från ett holistiskt 

perspektiv. 

 

Nedan presenteras fyra av de sex strategiska ledtiderna definierade av Wikner (2014, 2015). 

Detta görs parvis under de två kategorier; kontrollbaserade strategiska ledtider och riskbaserade 

strategiska ledtider. Variantbaserade strategiska ledtider används således inte i denna studie, 

men går att läsa mer om i Wikner (2014, 2015). För att öka läsbarheten illustreras var och en 

av de fyra strategiska ledtiderna i Figur 1. 

 

 
Figur 1: Materialbaserad och tidsfasad produktstruktur (Baserad på Wikner, 2014, s. 187). 
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Kontrollbaserade strategiska ledtider 
Försörjningsledtid (F) är den ackumulerade ledtiden för logistiksystemet, medan 

leveransledtiden (L) är kundens begärda leveransledtid, från order till leverans (Wikner, 2014). 

Observera att varje gren i den tidsfasade produktstrukturen (Figur 1) har en F. Från ett 

produktperspektiv (vilket används här) är grenen med den längst F också den kumulativa 

ledtiden för produkten (Wikner, 2015), vilket i Figur 1 är FQ. En längre F innebär att mer 

material ackumuleras i logistiksystemet då det tar längre tid för materialet att flöda igenom 

(Tiedemann, 2017). F sätts ofta i relation till L, där L:F-kvoten ger en indikation på hur stor del 

av flödet som är spekulationsdrivet. Om L:F-kvoten är ≥ 1 behövs inget lager i och med att alla 

aktiviteter kan utföras först när en kund har lagt en order (Shingo och Dillon, 1989). Om 

däremot L:F kvoten är < 1 innebär det att aktiviteter måste utföras på spekulation och därmed 

ökar behovet av lager, vilket leder till ökade riskkostnader samt lägre kassaflöde (Wikner, 

2015). I och med att en kundorder erhålls neutraliseras denna spekulationsrisk, i och med att 

företaget vet vad kunden vill ha. Denna punkt där kundordern (åtagandet från kund) blir känt 

benämns ofta kundorderpunkten (KOP) och är punkten där ett prognos- och ett kundorderdrivet 

flöde frikopplas (Hoekstra och Romme, 1992; Wikner, 2014). Positioneringen av KOP bestäms 

utifrån L och sammanfaller oftast med den främsta lagerpunkten (Hoekstra och Romme, 1992). 

L är därmed av strategisk betydelse för företag och påverkar förmågan att skapa 

konkurrenskraftiga erbjudanden (Olhager, 2003; Tersine och Hummingbird, 1995; Tiedemann, 

2017; Wikner, 2014; Yang et al., 2017). 

 

Riskbaserade strategiska ledtider 
Intern ledtid (I) är den delen av logistiksystemet som är styrbart, medans den extern ledtid (E) 

är den delen av logistiksystemet som är utom styrbarhet (Wikner, 2014, 2015). För varje gren i 

den tidsfasade produktstrukturen (Figur 1) finns en I och en E. Tillsammans utgör de F för var 

och en av grenarna (d.v.s. I + E = F). I denna studie kommer E lite förenklat ses som 

inköpsledtiden, då denna i många avseenden är utom styrbarhet för företaget. Längden och 

osäkerheten i E påverkar således råmateriallagernivån i form av omsättnings- och 

säkerhetslager (Blackburn, 2012). I representerar istället transformationen av produkterna och 

är därmed kopplad till produkter-i-arbete (Tiedemann, 2017). 

 

2.2 Finansiell prestation 
För tillverkande företag som vill investera i sina förmågor för att öka konkurrenskraften finns 

många alternativ. Det kan till exempel göras genom att investera i maskiner, faciliteter, 

systemstöd eller som i denna studie; leveransledtidsreduktion. Ett vanligt finansiellt mått som 

används för att mäta den avkastning som en investering medför är räntabilitet och beräknas 

enligt följande; (intäkt – kostnad)/investering (Leon, 2016). Räntabilitet är enkelt att använda 

och kan användas på olika nivåer inom företaget. Av bland annat de anledningarna har det blivit 

ett vedertaget finansiellt mått (Drury, 2015). Därav kan detta mått anses lämpligt att använda 

för att kvantifiera leveransledtidsreduktionens påverkan på företags finansiella prestation 

(Tiedemann, 2017). 

 

2.3 Strategiska ledtiders påverkan på räntabilitet 
Strategiska ledtiders påverkan på räntabilitet har beskrivits av Wikner (2015) och Tiedemann 

(2017), där de förbinder räntabilitetens ingående komponenter (d.v.s. intäkt, kostnad och 

investering) med var och en av de strategiska ledtiderna. Denna studie utgår från, samt bygger 

vidare på, de ramverk som presenterats i Wikner (2015) och Tiedemann (2017). Fokus ligger 

dock på leveransledtidsreduktionens påverkan på räntabilitet, och kommer här att presenteras 

utifrån de tre absoluta mätetalen som räntabilitet består av: intäkt, kostnad och investering. 



 

 

Kapitlet summeras i slutet i form av Tabell 1, där förbindelsen mellan leveransledtids-

reduktionen och de tre absoluta mätetalen redogörs. I Tabell 1 kommer den påverkan respektive 

faktor har beskrivas enligt följande: ökning (+), minskning (-) eller om båda är möjliga (+/-). 

Tabell 1 kommer sedermera att representera studiens proposition. 

 

De två parametrar som påverkar intäkten är pris och volym. En leveransledtidsreduktion kan 

påverka intäkterna positivt genom att efterfrågan går upp och/eller att priset på produkten kan 

höjas (Hsu et al., 2006; Kuthambalayan et al., 2014; McWilliams, 2001; Shang och Liu, 2011; 

So och Song, 1998; Zhao et al., 2012). Även en leveransledtidsreduktion som ej leder till ökade 

intäkter genom ett ökat pris eller volym kan vara lämplig att genomföra i visa fall. Exempelvis, 

i de fall konkurrenter börjar erbjuda en kortare L. Då kan valet att reducera L innebära att 

intäkten bibehålls istället för att utebli helt (Eppen och Martin, 1988; Yücesan och de Groote, 

2000). 

 

Kostnader kan delas in i både direkta och indirekta (Atrill och McLaney, 2009; Drury, 2015). 

Direkta kostnader är sådana som direkt kan hänföras det enskilda kalkylobjektet (Drury, 2015) 

och brukar delas in i direkt material (DM) och direkt lön (DL). En reduktion av L kan både 

innebära en ökning eller minskning av DM och DL beroende på val av försörjningsalternativ 

(Feitzinger och Lee, 1997; Wikner, 2015). Exempelvis innebär valet att lägga ut tillverkning på 

en underleverantör att DM ökar medans DL reduceras. De indirekta kostnaderna är sedan 

generella kostnader som kommer från delade resurser, så som exempelvis kostnader 

förknippade med planering, styrning och administration (även kallat overheadkostnader). Dessa 

kostnader fördelas med hjälp av en fördelningsnyckel (Wikner, 2015). Ett vanligt 

tillvägagångsätt för att fördela indirekta kostnader är aktivitetsbaserad kalkylering (Nehler, 

2001), där kostnaden fördelas utifrån kostnadsdrivare. Även de indirekta kostnaderna kan 

påverkas positivt och negativt vid en reduktion av L. När reduktion av L görs med hjälp av 

exempelvis senareläggning, kan overheadkostnaderna öka i form av ökade koordinerings-

problem. Liknande de direkta kostnaderna kan overheadkostnaderna reduceras om 

koordineringsproblemen kan reduceras genom att fler aktiviteter läggs ut på underleverantör/-

er (Feitzinger och Lee, 1997; So och Song, 1998). Ytterligare ett exempel på indirekt kostnad 

är lagerföringskostnader som uppstår genom hela flödet i form av kapitalbindnings- och 

osäkerhetskostnader (Oskarsson et al., 2009). När värdet på och/eller volymen av artiklarna 

ökar, så ökar även kapitalbindningen. Vid en reduktion av L kan både lagerföringskostnaden 

öka och minska. Om en reduktion av L uppnås genom senareläggning kan det resultera i högre 

kapitalbindning och lagerföringskostnad, beroende på L:F-kvoten (Hsu et al., 2006; 

Kuthambalayan et al., 2014). Exempelvis innebär en kort F och L att färre artikelnummer samt 

lägre lagernivåer behövs (Wacker, 1996). På samma sätt innebär en hög L:F kvot att fler 

aktiviteter kan utföras mot kundorder och att lagernivåerna därmed kan reduceras (Shingo och 

Dillon, 1989). Samtidigt kan lägre lagernivåer uppnås genom en senareläggning där 

slutmonteringen förflyttas närmre respektive marknad (Feitzinger och Lee, 1997). En reducerad 

L kan också ge upphov till snabb anpassning mot förändring i efterfrågan, varför lägre 

lagernivåer kan tillåtas i senare skede av produktionsprocessen. 

 

Med investering menas det investerade kapitalet som används för att skapa intäkterna. Samtliga 

investeringar, så som lager, medför kostnader i form av kapitalbindning (Olhager, 2003; 

Oskarsson et al., 2009; Wikner, 2015). Beroende på L:F kvoten kan en reduktion av L ge 

upphov till både ökad och minskad kapitalbindning. En leveransledtidsreduktion kan även ha 

konsekvenser för investeringar i kapacitet, där en kapacitetsökning måste till för att en 

leveransledtidsreduktion skall vara genomförbar samt att en eventuell efterfrågeökning skall 

kunna tillgodoses (Wikner, 2015). 



 

 

 

Tabell 1: Proposition (Augustsson och Boldt, 2017, s. 15) 

 
 

3 METOD 
För att skapa ett beslutsstöd som kvantitativt påvisar hur fenomenet (d.v.s. leveransledtidsr-

eduktionens påverkan på tillverkande företags räntabilitet) uppträder, utfördes en förklarande 

[explanatory] enfallsstudie i syfte att förklara och kartlägga fenomenet. Enligt Saunders et al. 

(2012) är denna typ av forskning lämplig vid förklarandet av förhållanden mellan variabler 

under specifika situationer. För att uppnå studiens syfte formulerades tre kriterier som 

fallföretaget behövde uppfylla, vilka var; (i) fallföretaget skall vara ett tillverkande företag, (ii) 

företaget skall ha en kundorderdriven tillverkningsstrategi, och (iii) företaget ska ha ett intresse 

av att reducera sin L. 

 

Företaget som studien utfördes på är Fagerhult Belysning AB, i Fagerhult, Sverige och kommer 

vidare att benämnas fallföretaget. Det är ett tillverkande företag som använder sig av de olika 

tillverkningsstrategierna: Make-to-stock (MTS), Assemble-to-order (ATO), Make-to-order 

(MTO) och Engineer-to-order (ETO). De producerar över 6 000 olika varianter av belysnings-

armaturer och har visat intresse för att reducera deras L. Därmed uppfylldes alla tre kriterier för 

val av fallföretag. 

 

I den teoretiska referensramen beskrivs en splittrad bild över hur en reducerad L påverkar 

räntabiliteten, där en förändring av L kan påverka de absoluta mätetalen (intäkt, kostnad och 

tillgångar) både positivt och negativt. Under studien visade det sig att det fanns ett behov att 

beskriva kontexten inom vilken förändringen sker. För att underlätta denna beskrivning 

skapades en typologi, vilken inte kommer att beskrivas här utan återfinns i Augustsson och 

Boldt (2017, s. 15). Denna studie bedrevs inom scenario 7 av sagda typologi, vilket innebär att 

L reduceras i kombination med att E och F reduceras. Fallföretaget anser sig ha relativt korta I 

i förhållandet till E, varpå en oförändrad I med en reducerad E i kombination med L ansågs 

lämplig. Vidare innebär relation I + E = F att en reducerad E med en oförändrad I automatiskt 

leder till en reducering av F, vilket är i enlighet med Wackers (1996) rekommendation om att 

en reduktion av F är nödvändig för att reducera L. Produktfamiljen som studien är gjord på är 

produktfamilj A och tillverkas med en kundorderdriven ATO-strategi. 

 

Studien och datainsamlingen har genomförts i tre steg. Till en början genomfördes en explorativ 

förstudie, vilken innehöll ett par ostrukturerade intervjuer med logistikchefen och en 

huvudplanerare på fallföretaget. Syftet med intervjuerna var att skapa en bild över fenomenet 

och dess kontext. Parallellt med dessa intervjuer genomfördes litteraturstudier, som låg till 

grund för typologin och studiens proposition (se Tabell 1). Baserat på den teoretiska 

referensramen utformades ett frågeformulär i steg två som bestod av öppna frågor gällande 

företagets ledtider och räntabilitet samt samspelet dem emellan. Sex semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med respondenter från produktion och marknad. Empirin från 

intervjuerna mönsterpassades sedan med propositionen, vilket gav en fallspecifikt utvecklad 



 

 

proposition (se Tabell 3) som även är svaret på frågeställning 1. I steg tre användes sagda 

utvecklade proposition som en grund för att beräkna leveransledtidsreduktionens påverkan på 

räntabilitet. Här insamlades dokument innehållandes en materialbaserad och en tidfasad 

produktstrukturen för produktfamilj A. Under insamlandet av dokument upptäcktes brister i 

fallföretagets affärssystem, vilket medförde att en del data saknades för att fullfölja 

beräkningarna. Resultatet blev att fiktiva data fick uppskattas, med hjälp av personal på 

fallföretaget, för att beräkningarna av leveransledtidsreduktionens påverkan på räntabilitet 

skulle vara genomförbara. Därav är själva resultatet från beräkningarna inte av större intresse, 

utan resultatet av studien är det beslutsstöd som presenteras för att kvantifiera leveransledtids-

reduktionens påverkan på räntabilitet, vilket också är svaret på syftet. 

 

4 EMPIRI 
 

4.1 Hur påverkas räntabiliteten vid en leveransledtidsreduktion? 
I följande delkapitel återges den empiri som framkommit från intervjuerna under steg två i 

studien. Empirin behandlar hur räntabilitetens absoluta mätetal påverkas av en leveransledtids-

reduktion i scenario 7 av typologin och sammanfattas i Tabell 2. Beroende på hur de absoluta 

mätetalen anses påverkas har svaren markerats enligt följande: öka (+), osäker/möjlig ökning 

((+)), minska (-), öka eller minska (+/-), oförändrad (=), vet ej (?), eller ej fått frågan (0). 

 

Intäkter 
Svaren från intervjuerna med marknadsrespondenterna visar att de anser att L i första hand är 

en orderkvalificerare för deras produkter. Marknadsrespondent (MR) 2 menar att: ”bästa 

armaturen till en bra leveransledtid” är vägen att gå för att skapa konkurrenskraft. Däremot 

när ett behov för en kund med tidsbrist dyker upp tar L en roll som ordervinnare. Även 

produktionsrespondent (PR) 2 och 3 samtyckte att L först och främst är en orderkvalificerare. 

PR 1 menar istället att det är vikten av att kunna leverera på utsatt tid som avgör konkurrens-

kraften. 

 

MR var överens om att en leveransledtidsreduktion skulle kunna leda till ökade intäkter, främst 

genom att kunna sälja större volymer. Volymökningen skulle ske genom ökat förtroende hos 

kunderna, där fallföretaget skulle ses som en producent med kort L, och därmed öka sin 

konkurrenskraft. Dock ansågs möjligheten till att ta ut ett högre pris vid kortare L svår. Samtliga 

MR menar att prisnivån i dagsläget redan är så pass hög. Att differentiera prisnivåerna baserat 

på L har emellertid inte utvärderats enligt MR 2 och 3. I likhet med detta ansåg MR 2 och 3 att 

det var möjligt att ta ett högre pris om kunden själv hade satt sig i en prekär situation. Idag sker 

det redan prioriteringar för att kunna tillfredsställa kunder som hamnat i tidsnöd, men dessa 

görs utan extra ersättning. Ingen av MR 1, 2 och 3 ansåg att differentierade prislistor beroende 

på L var att föredra för deras produkter. 

 

Kostnader 
PR 1, 2 och 3 ansåg att kostnaderna skulle påverkas vid en leveransledtidsreduktion, men av 

olika anledningar och med olika följder. PR 2 menade att DM-kostnaden skulle öka som en 

följd av den ökade transportkostnaden vid en reduktion av E. Vidare ansågs DL kunna påverkas 

av flera faktorer. Samtliga PR menar att en reducerad L skulle leda till ökade försäljnings-

volymer och därmed skulle behovet av kapacitet i form av produktionspersonal öka. Det ökade 

kapacitetsbehovet skulle till en början kunna lösas genom bemanningsföretag, men även detta 

skulle öka den DL-kostnaden. PR 2 ansåg vidare att DL-kostnader för övertid skulle kunna 

reduceras genom att fler komponenter lagerhålls samt att inga produktionsorder prioriteras. På 

så sätt kan ett jämnar produktionsflöde uppnås. Högre lagernivåer skulle dessutom resultera i 



 

 

färre bristsituationer och omplanering i produktionen, varpå overheadkostnaderna skulle 

minska. Däremot skulle högre lagernivåer medföra högre kapitalbindningskostnader samt ett 

ökat administrativt arbete för att underhålla, uppdatera och kontrollera komponenter. Ökade 

lagernivåer i komponentlagret skulle dessutom generera ökade riskkostnader, så som när 

komponenter uppdateras. Denna kostnad gör sig synlig just nu då fallföretaget är uppe i ett 

generationsbyten; från traditionell belysningsteknik till Light-Emitting Diode [LED] teknik och 

äldre LED-teknik till nyare LED-teknik. PR 2 och 3 menar vidare att om inköpskvantiteten 

skulle kunna reduceras i kombination med kortare E skulle riskkostnaden för saldofel minska 

tack vare frekventare beställningar och kortare inspektionsintervall. 

 

Investering 
Samtliga respondenter var införstådda med att högre lagernivåer skulle innebära ökad 

kapitalbindning. Trots detta ansåg samtliga respondenter att lagerhållning av flera komponenter 

skulle vara ett lämpligt alternativ för att möjliggöra en leveransledtidsreduktion. Vidare ansåg 

PR3 att F borde reduceras genom en reducerad E, då denna är betydligt längre än den I för 

produktfamilj A. Samtliga PR menade dock att det kan finnas kapacitetsproblem i form av 

lageryta, varpå en investering i pallställage kan krävas för att möjliggöra ökade lagervolymer, 

något som ännu ej är utträtt. 

 

Tabell 2: Summering av respondenternas svar (Augustsson och Boldt, 2017, s. 27-28) 

 
 

4.2 Kvantifiering av leveransledtidens påverkan på räntabilitet 
I detta kapitel besvaras frågeställning 2. Som presenterats i metodkapitlet kommer det att göras 

med hjälp av fiktiva data, i och med att data för att genomföra beräkningarna saknas. Däremot 

används den verklig produktstrukturen och de verkliga ledtiderna för produktfamilj A. Dock 

har artikelbenämningarna och ledtider normaliserats av sekretesskäl. Nedan återges information 

om de två alternativ som skall jämföras. Därefter redogörs beräkningarna under de tre följande 

delkapitlen; intäkter, kostnader och tillgångar. 

 

I Figur 2 till vänster kan produktfamilj A materialbaserade produktstruktur identifieras. 

Produktstrukturen bildar A1-8 och består av tre huvuddelar, nämligen; stomme (D1-4), LED-

kort (C1) och en driver (E1-2, nätdelen som sköter elförsörjningen), samt skruv (B1). Till höger 

om figuren (i Figur 2) återfinns sedan samma produktstruktur, fast i form av en tidsfasad 

produktstruktur. Som kan ses i Figur 2 är L1 utgångsläget (nuvarande tillstånd) med en L på 13 

dagar, där en delmängd av det ingående materialet och komponenterna anskaffas från Asien 

och transporteras till Sverige med båt. Alternativet som nuläget skall jämföras mot är L2 

(Scenario 7), med en L på 8 dagar samt att komponenterna som anskaffas från Asien nu 

transporteras med tåg för att reducera den E. Observera att L kan reduceras utan att F reduceras. 

Här reduceras emellertid F genom en reducerad E som diskuterats i metodkapitlet. Därmed ökar 

L:F-kvoten mellan alternativ L1 och L2, där L:F-kvoten går från 0,2 (13/64) till 0,22 (8/37). 

 



 

 

För det kundorderdrivna flödet (nedströms KOP, d.v.s. nedströms L1 respektive L2 i Figur 2) 

används partiutformningsmetoden lot-for-lot (LFL) och för den prognosdrivna delen av flödet 

(uppströms KOP, d.v.s. uppströms L1 respektive L2 i Figur 2) används emellertid ekonomisk 

orderkvantitet (EOK). 

 

Figur 2: Materialbaserad och tidsfasad produktstruktur för produktfamilj A (Baserad på 

Augustsson och Boldt, 2017, s. 29). 

 

I Figur 3 illustreras produktionslayouten för produktfamiljen A. För L1 är L som sagt 13 dagar, 

vilket gör att alla interna operationer är möjliga att genomföra mot kundorder (d.v.s. I < L). Vid 

L2 kommer dock aktiviteterna uppströms komponentlagret (KL) bli prognosdrivna då I > L. 

Armaturstommen kommer därmed att behöva målas på spekulation och lagerhållas i KL (därav 

två pilar från måleriet, en för L1 (till förmontering) och en för L2 (till KL)). 

 

 
Figur 3: Produktionslayout (Augustsson och Boldt, 2017, s. 26). 

 

Intäkter 
Efterfrågan bygger på kundorder som har simulerats för en tidsperiod på ett år, individuellt för 

varje slutprodukt. Den simulerade efterfrågan har slumpats binärt med ett spann på 10-50 

produkter, vilket är representativt för produktfamilj A. I detta fall har marknadens efterfrågan 

på reservdelar bortsetts ifrån eftersom den typen av enstaka orders inte är representativa i volym 

och kundkrav. Efterfrågan för slutprodukterna A1-8 antas vara oberoende, därmed kan den 

centrala gränsvärdessatsen åberopas för att aggregera behoven för produktfamiljens ingående 

komponenter. Den aggregerade efterfrågan för produktfamiljen A är 45 028 styck/år. Priset på 

slutprodukterna är baserat på fallföretagets prisnivåer för likvärdiga produkter. 

 

Kostnader 
Materialet köps in från Asien eller Europa och inköpspriset består av priset på 

materialet/komponenten samt transportkostnaden. I alternativ L1 har en inköpare på 

fallföretaget uppskattat transportkostnaden till cirka 2 % av inköpspriser. Därmed blir den DM-

kostnaden inköpspriset multiplicerat med 1,02. För alternativ L2 har ledtiden för produkterna 

från Asien förkortats från 58 dagar till 31 dagar genom att skifta transportmedel från båt till tåg. 

Bytet av transportmedel resulterar i en ökad transportkostnad. Inköparen på fallföretaget 



 

 

uppskattar att transportkostnaden därmed blir 4,35 gånger dyrare för alternativ L2, jämfört med 

alternativ L1.Därmed blir DM för alternativ L2 inköpspriset multiplicerat med 4,437 (1,02 * 

4,35). 

 

De fem värdeförädlande operationerna i materialflödet (se Figur 3) förändras ej genom 

reduktionen av E och L, varpå värdeförädlingen förblir densamma. Mellan alternativ L1 och 

L2 finns sju typer av aktiviteter som genererar indirekta kostnader. Till följd av bristande data 

antas dessa kostnader vara desamma mellan alternativ L1 och L2. 

 

Investering 
Kostnaden för investering består av kapitalbindningskostnader samt kostnader för kapacitet. 

Eftersom kapacitetsbehovet antas vara detsamma mellan alternativ L1 och L2 förändras dock 

inte kapacitetskostnaden mellan alternativen. Däremot kan alternativ L2 i längden resultera i 

ökade kostnader för kapacitet om efterfrågan går upp till följd av en reducerad L. Denna 

eventuella kapacitetsökning beräknas dock inte, och därmed beräknas inte heller den eventuella 

intäktsökningen som kan komma av att L reduceras. 

 

För att beräkna säkerhetslagernivåerna i materialflödet erfordras standardavvikelsen i 

produkternas ledtid. Ledtiden för material från leverantörer i Europa antas ej ha någon 

nämnvärd varians, i och med den geografiska närheten till fallföretaget. Däremot antas ledtiden 

för materialet från Asien ha en standardavvikelse på 5,7 vid alternativ L1 och 0,7 vid alternativ 

L2. Vidare antas avvikelsen i efterfrågan förbli den samma mellan alternativen L1 och L2. 

Slutprodukterna A1-8 ska kunna levereras med en servicenivå på 95 %. Det ger olika 

lagernivåer för varje ingående komponent (komp.) utifrån Formel 1. 

 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖𝑣å 𝑝å 𝑘𝑜𝑚𝑝. = √Ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖𝑣å 𝑓ö𝑟 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝.

        (1) 

 

5 ANALYS 
 

5.1 Hur påverkas räntabiliteten vid en leveransledtidsreduktion? 
Resultatet av mönsterpassningen visar att empirin för de mesta överensstämmer med 

propositionen, men samtidigt avviker på flera punkter. Dessa kommer redogöras för mer 

ingående nedan. Analysen resulterar i en utveckling av propositionen, baserad på scenario 7 

samt kontexten, och presenteras i Tabell 3. Den utvecklade propositionen är även svar på 

frågeställning 1. Faktorerna i Tabell 3 beskrivs utifrån om de ökar (+), förblir oförändrade (=), 

eller både kan öka och minska (+/-). 

 

Enligt propositionen kan ett högre pris tas ut vid en reducerad L (Hsu et al., 2006; 

Kuthambalayan et al., 2014; McWilliams, 2001; Shang och Liu, 2011; So och Song, 1998; 

Zhao et al., 2012). Samtliga MR menar dock att det nuvarande priset är relativt högt och att 

man därmed inte kan ta ut ett högre pris. Däremot skulle företaget kunna ta ut ett högre pris om 

kunden själv har orsakat tidsbristen och att ordern därmed måste prioriteras. Dock omprioriterar 

företaget redande idag sina kunders order för att erbjuda en kortare L. Att nu börja ta ut ett 

högre pris för en tjänst som var gratis innan kan vara komplicerat med olika utgångar som följd. 

Därför anses L påverkan på priset vara marginell. Däremot finns det en samstämmighet mellan 

propositionen och empirin vad gäller en leveransledtidsreduktions positiva påverkan på 

efterfrågan, där en reducerad L leder till ökade intäkter på grund av ökade efterfrågevolymer. 

 

DM-kostnader beror enligt propositionen framförallt på val av leverantör samt valet att lägga 

ut eller ta tillbaka produktion från underleverantörer (Wikner 2014). För fallföretaget är inget 



 

 

av dessa alternativ aktuella. Utifrån deras kontext anser därmed PR2 endast att en ökning eller 

minskning av DM kan ske genom ökade/reducerade transport- och hemtagningskostnader, 

vilket är i linje med propositionen. Vad gäller DL och overheadkostnader visar både 

propositionen och empirin att dessa kostnader både kan öka eller reduceras beroende på om en 

reducerad L kan resultera i ett utjämnat flöde utan prioriteringsorder. Om så är fallet kan ett 

jämnare produktionsflöde och ett ökat kapacitetsutnyttjande uppnås enligt PR2. Likaså när det 

kommer till kapitalbindningskostnaden och osäkerhetskostnaden överensstämmer 

propositionen med empirin, där både ökade volymer samt ökade värden på komponenter kan 

ge högre kapitalbindnings- och riskkostnader (Hsu et al., 2006; Kuthambalayan et al., 2014). 

Den av fallföretaget nämnda potentiella minskningen av osäkerhetskostnaderna till följd av 

färre saldofel är troligen marginell. 

 

Som framgår av propositionen och empirin kan kapitalbindningen av samma anledning som 

kapitalbindningskostnaderna både öka och minska vid en reducerad L (Wikner, 2015). Vidare, 

enligt propositionen leder ökade efterfrågevolymer samt lagerförda komponenter och produkter 

till ökade kapacitetsbehov i form av lagerutrymme. Enligt de tre PR kan det finnas ett mjöligt 

behov av ökat lagerutrymme även för fallföretaget. I och med att detta ej är utträtt och ökningen 

var osäker samt att alla tre MR ansåg att kapacitetskostnaden borde vara oförändrad, har 

propositionen uppdaterats, där kapacitet blir oförändrad. 

 

Tabell 3: Utvecklad proposition för scenario 7 (Augustsson och Boldt, 2017, s. 36) 

 
 

5.2 Kvantifiering av leveransledtidens påverkan på räntabilitet 
Nedan följer analysen för frågeställning 2, där leveransledtidsreduktionens påverkan på 

räntabilitet beräknas. Först presenteras de variabler och antagande som gjorts. Avslutningsvis 

analyseras resultatet från beräkningarna. Själva beräkningarna kommer dock inte att redovisas 

här. För mer information om beräkningarna, se Augustsson och Boldt (2017).  

Variabler och antaganden 
Enligt den utvecklade propositionen i Tabell 3 påverkas inte priset av en reducerad L. Däremot 

skulle efterfrågan kunna öka. Dock kunde respondenterna inte med någon säkerhet säga hur 

mycket. Av den anledningen är volymen och priset oförändrat mellan L1 och L2, varpå även 

intäkten är densamma mellan alternativen. 

 

I empirikapitlet angavs att transportkostnaden för fallföretaget blir 4,35 gånger dyrare för 

alternativ L2, jämfört med L1. Därmed har transportkostnaden för alternativ L1 multiplicerats 

med 4,35 för att få fram transportkostnaden för alternativ L2. Lagerräntan samt 

lagerföringskostnaden har beräknats utifrån formel 2 respektive 3 (Oskarsson et al., 2009). 

 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) +  
Σ 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
∗ 100                       (2) 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =  𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) ∗  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒                    (3) 



 

 

Lagerräntan beräknas till 16,75% och antas vara densamma genomgående i materialflödet. 

Overheadkostnaderna är sedan beräknade med hjälp av aktivitetsbaserad kalkylering (se 

Nehler, 2001). Kostnaden fördelas ut på slutprodukten utifrån kostnadsdrivare. Dock antas 

overheadkostnaden samt DL förbli desamma mellan alternativ L1 och L2. Det beror på att 

kostnaderna både kan gå upp och ned enligt propositionen. Vidare saknas underlag från 

företagets sida för att kunna utföra dessa beräkningar, varpå den utvecklade propositionen 

frångicks när det kommer till DL och overheadkostnader. DM ökar däremot med 4 % och 

lagerföringskostnaden minskar med 16% på grund av ökade transportkostnader och en 

reducerad kapitalbindning. 

 

Enligt den utvecklade propositionen anses inte kapaciteten öka, varpå investeringen i material 

(d.v.s. råmaterial, komponenter och produkter) är den enda investeringsökningen som sker 

mellan alternativ L1 och L2. Kapitalbindningen (kapital investerat och bundet i material) 

beräknas genom att multiplicera värdet av produkten vid den specifika positionen i flödet, med 

det genomsnittliga antalet produkter vid den specifika positionen. Det resulterar i 

medellagervärdet för lagerpunkter och medel-produkter-i-arbete-värde för produkter-i-arbete 

(se Oskarsson et al., 2009). 

Sammanställning 
Mellan alternativ L1 och L2 förändras kapitalbindningen framförallt under transport (E). Trots 

den högre DM-kostnad för alternativ L1, reduceras kapitalbindningen under transport med 37 

% mellan alternativ L1 och L2. Det beror på en reducerad medellagernivå under transport till 

följd av en förkortad E. Däremot är kapitalbindningen i transporten 7 % högre i alternativ L2, 

på grund av den ökade DM-kostnaden. I komponentlagret (se Figur 3) minskade 

kapitalbindningen för L2 med 18 %, främst för att osäkerheten i transporten har reducerats för 

komponenterna E1-2. I en ATO-miljö finns i normalfallet inget färdigvarulager. Dock använder 

sig fallföretaget av två dagars säkerhetsledtid, som resulterade i ökad kapitalbindning. 

Kapitalbindningen i färdigvarulagret uppgår till 3 % av totala kapitalbindningen för L1 och 4 

% för L2. Trots detta reduceras den totala kapitalbindningen (investeringen) med 16 % mellan 

L1 och L2. 

 

Täckningsbidraget för slutprodukterna A1-8 minskar mellan L1 och L2, framförallt på grund 

av att DM-kostnaden ökar. Det totala täckningsbidraget har minskat med 7,5 % mellan L1 och 

L2. Förändringen i täckningsbidrag medför att räntabiliteten (ROI) för L2 sjunker till 17 %, en 

minskning på 31 % mellan alternativ L1 och L2 (se Tabell 4). För att kunna bibehålla 

räntabiliteten mellan alternativ L1 och L2 krävs en ökad försäljningsvolym på cirka 7 % i 

alternativ L2, givet att övriga kostnader förblir oförändrade. 

 

Tabell 4: Jämförelse av alternativ L1 och L2 (Augustsson och Boldt, 2017, s. 39) 

 
 

Trots de förenklingar och antaganden som krävdes i studien, visar resultatet att det kvantitativt 

är möjligt att påvisa leveransledtidsreduktionens påverkan på räntabilitet. Svaret på 

frågeställning 2 är dock inte sammanställningen och jämförelsen av L1 och L2, utan 

tillvägagångsättet (beslutsstöd) för genomförandet av beräkningarna är svaret. 

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%

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%

Indirekta

Kapitalbindning

Direkta

Kostnader



 

 

6 DISKUSSION 
Resultatet diskuteras vidare med utgångspunkt i de två frågeställningarna. För första frågan 

diskuteras propositionen och dess utveckling. För den andra frågan belyses kvantifiering av 

leveransledtidsreduktionen, där diskussionen mynnar ut i ett beslutsstöd bestående av sju steg. 

I och med presentationen av sagda beslutsstöd uppfylls studiens syfte, att skapa ett beslutsstöd 

som kvantitativt påvisar en leveransledtidsreduktions påverkan på tillverkande företags 

räntabilitet. 

 

6.1 Hur påverkas räntabiliteten av en leveransledtidsreduktion? 
Studiens proposition visar på hur räntabilitetens komponenter påverkas vid en reduktion av L. 

Resultatet presenteras i den utvecklade propositionen som beskriver påverkan vid scenario 7. 

Studien synliggör att påverkan på räntabilitet är beroende av både kontexten som reduktionen 

av L genomförs i, men också hur den genomförs. Därmed är den utvecklade propositionen inte 

helt definitiv, utan illustrerar möjlig påverkan och därmed vad som bör undersökas vid en 

kvantifiering av leveransledtidsreduktionen. 

 

6.2 Kvantifiering av leveransledtidens påverkan på räntabilitet 
Jämförelsen mellan L1 och L2 möjliggjorde en värdering av leveransledtidsreduktionens 

påverkan på räntabilitet. Resultatet för frågeställning 2 visade att L1 var mer lönsam 

ekonomiskt än L2, om inte efterfrågan ökar med 7 % till följd av ändringen till alternativ L2. 

Utifrån de gjorda antagandena och använda indata är resultatet rimligt. Trots det ligger inte 

studiens bidrag i resultatet av beräkningarna, då dessa beräkningar bygger på antaganden samt 

fiktiva data. Svaret på studiens syfte och bidraget ligger istället i processen (beslutsstödet), 

vilken består av sju steg som sammanfattas nedan. De sju stegen utgör ett beslutsstöd för 

investering i reduktionen av L, som illustreras i Figur 4. Steg ett till fem kan sammanfattas som 

en planeringsfas, steg sex som en genomförandefas och steg sju som en analys och kontrollfas. 

Efter att samtliga sju steg har behandlats resulterar processen antingen i ett investera /ej 

investera beslut, alternativt att beslutsfattaren får återgå till planeringsfasen och steg fem för att 

säkerställa tillförlitliga data, vilket illustreras av den gröna pilen mellan analys & kontrollfasen 

och planeringsfasen i Figur 4. Beslutsstödet beskriver hur leveransledtidsreduktionens 

påverkan på räntabilitet kan kvantifieras och är svaret på frågeställning 2 samt studiens syfte. 

 

 
Figur 4: Beslutsstöd för leveransledtidsreduktion (Augustsson och Boldt, 2017, s. 26). 

 

Planeringsfasen 
Steg 1 – Definiera och kartlägg systemet: Till en början måste det studerade systemet 

definieras och gränsdragningar göras. Det är viktig att veta vad som ska inkluderas samt 

exkluderas i kalkylen. Ett större systemomfång skapar en större komplexitet med fler variabler 

att beakta, medan ett mindre omfång kan leda till suboptimeringar. Systemomfånget får därför 

konsekvenser för både precisionen i resultatet och hur tidskrävande analysen är. Efter att 

systemets har definierats kan en kartläggning genomföras. Enligt Tersine och Hummingbird 

(1995) och Wikner (2014) är en kartläggning av utgångsläget ett viktigt första steg för att 
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analysera ledtider. Det kan lämpligt göras med en tidsfasad produktstruktur och en flödeskarta 

som utgångspunkt. I studien definierades systemet med hjälp av strategiska ledtider och 

kartlades med hjälp av en tidsfasad produktstruktur och en flödeskarta för produktfamilj A. 

 

Steg 2 – Bestäm scenario (exempelvis utifrån en typologi): Utifrån det definierade och 

kartlagda nuläget genomförs en analys av nuläget. I sagda kartläggning och analys kan 

potentiella förbättringar samt framtida tillstånd identifieras. Med andra ord kan alternativ 

identifieras på hur en leveransledtidsreduktion kan uppnås. Analysen bygger på att undersöka 

förhållanden mellan strategiska ledtider för att göra en bedömning av vad som är lämpligt att 

ändra inom den specifika kontexten. I studien var det scenario 7 med en reduktion av L, F och 

E, som identifierades. I detta fall var L:F-kvoten relativt låg, och därmed ansågs en reducering 

av F lämpligt för att uppnå en ökad kvot. Vidare var I i relation till E relativt kort, varpå en 

reducering av E ansågs lämplig för att uppnå en reducerad F. F och E ansågs också lämpliga att 

reducera för att de ökade risken för obsoleta komponenter till följd av intensifierade 

generationsbyten. 

 

Steg 3 – Identifiera praktiska förändringar: Utifrån det valda scenariot, d.v.s. systemet samt 

alternativet hur L skall reduceras i kombination med övriga strategiska ledtider, måste praktiska 

förändring/-ar i ledtid/-er identifieras. Återigen är en flödeskartläggning och tidsfasad 

produktstruktur lämpliga verktyg för att visualisera det framtida läget samt de förändringar som 

måste till för att detta läge skall uppnås. I denna studie innebar förändringen byte av 

transportmedel, från båt till tåg, samt att L reducerades genom förflyttningar av lagerpunkter, 

så som den strategiska lagerpunkt som ofta sammanfaller med KOP. 

 

Steg 4 – Specificera kvantifieringen: Från systemet och de förändringar som bestämts i 

föregående steg måste ingående variabler, som skall kvantifieras, specificeras. Specificering av 

vad som ska beräknas är även kritisk för att kunna säkerställa att tillräcklig data finns tillgänglig. 

I studien beräknades påverkan av det förändrade inköpsvärdet, ledtidsförändringen och 

förändring i: kapitalbindningen, lagerföringskostnad, DM, DL samt overheadkostnader för 

olika aktiviteter. Dock är en framtida intäktsökning av naturen okänd och därmed svår att 

kvantifiera. Istället beräknades vilken efterfrågeökning som krävs för att alternativ L2 skulle 

generera samma räntabilitet som L1. I detta steg kan det vara lämpligt att marknadsavdelningen 

tillfrågas för att bedöma leveransledtidsreduktionens påverkan på intäkten. 

 

Steg 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 mäta. I företag idag spelar affärssystemen en kritisk roll när det 

kommer till att samla in och strukturera flödes- och produktrelaterade 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 fallföretagets affärssystem. Därmed fick fiktiva data baserad på uppskattningar 

användas för att uppnå syftet med studien. 

 

Genomförandefasen 
Steg 6 – Beräkna: Likt en totalkostnadsanalys behöver endast de variabler som skiljer sig 

mellan alternativen (exempelvis särkostnader) beräknas i steg 6. Om tid och resurser finns är 

det dock lämpligt att ta med samtliga variabler i beräkningen för att på så sätt skapa en 

uppfattning om inte enbart vilket alternativ som är mest ekonomiskt lönsamt, utan också hur 

mycket mer lönsamt det är. I studien beräknades exempelvis DL samt overheadkostnader, trots 

att dessa var oförändrade mellan alternativen. Vidare beräknades intäkten utifrån samma pris 



 

 

och efterfrågan mellan alternativen, vilket gjorde att intäkten förblev oförändrad. Här kan det 

vara lämpligt att marknadsavdelningen tillfrågas om leveransledtidsreduktionens påverkan på 

intäkten. Bedömningen skulle kunna ske genom ett avtal mellan marknads- och produktions-

avdelningen. Likt en överenskommelse som förbinder säkerställandet av intäkten vid en 

förändring i systemet. 

 

Analys & kontrollfasen 
Steg 7 – Utvärdera beslut: Vid ett investeringsbeslut är det ofta den kvantitativa kalkylen som 

beslutsfattaren utgår från, men viktigt är även att fundera över de kvalitativa variablerna som ej 

finns med i kalkylen. Varför har dessa variabler inte tagits med i kalkylen? Är det aktivt 

bortvalt, saknades data eller går de inte att kvantifiera? Kostnad och investering finns ofta redan 

kalkylerade, svårigheten är att veta hur intäkten påverkas vid en förändring av systemet. En 

ökad intäkt mot utgångsläget är inte alltid att förvänta eller syftet med förändringen. En 

investering kan till och med vara nödvändig, inte för att öka intäkterna, utan för att bibehålla 

dem (Eppen och Martin, 1988; Yücesan och de Groote, 2000). Studien använde sig av fiktiva 

data, vilket gjorde att resultatet av kvantifieringen i sig saknade validitet. Hade verkliga data 

varit tillgänglig, hade data för osäkerhetskostnader, förändring i intäkt och av 

koordineringskostnad i produktion inkluderats. Vidare bör kvalitativa (mjuka) värden 

inkluderas i beslutet, sådana som exempelvis: minskad miljöpåverkan i förändringen från båt 

till tåg, minskad stressnivå genom jämnare produktionsflöde samt tid som ”sparas” och 

användas för proaktivt arbete. Vilket som, efter att beslutet har utvärderats bör analysen 

resultera i ett av följande tre utfall: investera, investera inte, eller skapa ett bättre underlag för 

beslutet. Det sistnämnda, skapa ett bättre underlag, vore beslutsrekommendationen i denna 

studie, eftersom tillförlitliga data saknades. 

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatserna från studien är att påverkan på räntabiliteten är beroende på i vilken kontext som 

reduktionen av L genomförs. Utifrån hur rådande förhållanden mellan strategiska ledtider ser 

ut och hur konkurrenskraftig L som företaget har, kan det vara mer eller mindre fördelaktigt att 

reducera L. Vid datainsamlingen upptäcktes att vissa data saknades i fallföretagets 

affärssystem. Det kan därmed vara problematiskt att få fram data för att kunna genomföra 

beräkningarna. Däremot, om data finns tillgänglig, visar studien att det är möjligt att kvantitativt 

påvisa påverkan på räntabilitet vid en reduktion av L, där en jämförelse av ett nuläge och 

framtida läge genomförs. Vidare visar studien att förändringen av strategiska ledtider är 

komplex och i många fall verkasamhetsövergripande. Beräkningarna och eventuella 

förändringar ställer därmed krav på organisationen, där samarbeten över funktioner/avdelningar 

är nödvändiga för att både kunna mäta och samla data samt genomföra förändringen i slutänden. 

 

Utifrån studien har författarna framfört rekommendationer till fallföretaget, där de bland annat 

bör överväga alternativa leverantörer för att minska leverantörsberoendet till leverantören i 

Asien. Finns det någon möjlighet att byta leverantör till en 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/eller 

exempelvis dela risken med en grossist. Alternativt investera i eller stötta en leverantör med en 

fördelaktigare geografisk position. Fallföretaget bör även överväga att minimera inkuransen 

som kan uppstå vid generationsbyten av nyckelkomponenter. Genom en kartläggning av 

inkuransen är det möjligt att mäta osäkerhetskostnaderna och därmed möjligt att skapa olika 

lagerräntor för olika delar av materialflödet och olika komponenter. Komponenter med hög risk 

kostar mer att lagerhålla. Genom att köpa in dessa komponenter frekventare och i mindre 

kvantiteter minimeras risken att lagernivåerna är höga när ett generationsbyte sker. 
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