
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänka bundet kapital i ett 
mellanlager 

- En studie utförd i syfte att finna orsaken till varför 
lager bildas för att därefter presentera en eller flera 
åtgärder som bidrar till minskat bundet kapital i lager 

 
 

HUVUDOMRÅDE: Industriell Organisation och Ekonomi, inriktning: Logistik och Ledning  
FÖRFATTARE: Gustav Svensson & Jesper Nilsson 
HANDLEDARE: Matias Urenda Moris 
JÖNKÖPING 2018 Sep 
 

 
 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Industriell 
Organisation och Ekonomi, inriktning: Logistik och Ledning. Författarna svarar själva 
för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
Examinator:  Jenny Bäckstrand 
Handledare:   Matias Urenda Moris 
Omfattning:  15 hp (grundnivå)   
Datum: 2018-09-21



 

 

Abstract 
Purpose – Globalization affects all producing companies with increased complexity 
in production, stock management and never ending customer demands. The customers 
of today have a greater range of suppliers than before with even more products to 
choose from which puts the customer in a strong position. One of many important 
subjects that companies need to work with to keep their competitiveness strong 
against each other is to work with continuous improvements in production- and 
inventory management. This study therefore reviews tied up capital in stock and 
suggest adequate procedures, which could be applied to decrease the tied up capital. 
 
Method –In order to fulfil the purpose a case study is conducted. Two central 
research questions are chosen for the study to investigate in a case company. The data 
collected contains of secondary data, observations and interviews. To accomplish the 
purpose a theoretical framework has been put together. 
 
Findings – Reducing variations in production and re-designing of the daily 
production plan is presented as the two procedures with the purpose to achieve a 
decrease in tied up capital for stock kept units. The study describes these two 
procedures in general in order to make the solution applicable into various 
manufacturing company. Further the study claims that gaining flow efficiency should 
be prioritized instead of resource efficiency, which could be accomplished by the two 
procedures.   
 
Implications – The study contributes to verifying production theories, foremost about 
variations in production, Lean manufacturing and the technique of Lead-time 
mapping. 
 
Limitations – In order to apply the procedures with precision and efficiency some 
further data and extended studies needs to be performed. This study is performed in a 
generalizing point of view, which may influence the results.  The study does not 
capture every aspect of affecting circumstances that might be needed for a successful 
implementation of suggested procedures. 
 
Keywords – Tied up capital, Lead-time, Lean, Lead-time mapping, Variations, Flow 
efficiency, Postponement, Just-in-Time, Make-to-stock and Make-to-order. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
Syfte – Globaliseringen har gjort att kunden har ett högre utbud att välja mellan och 
kan därmed ställa högre krav på tillverkande verksamheter. För att fortsatt vara 
konkurrenskraftig måste verksamheter ständigt utveckla den interna produktion- och 
materialstyrningen. Studiens ämnar därmed undersöka orsaken till uppkomsten av 
bundet kapital i lager samt finna potentiella åtgärder som kan vidtas inom verksamheten 
för att på ett hållbart sätt minska bundet kapital i lager. 
 
Metod – För att uppfylla studiens syfte tillämpas fallstudie. Studien utgår från två 
frågeställningar som besvaras med hjälp av data från ett fallföretag. Data som samlas 
är hämtad från sekundärdata, observationer och intervjuer. Därtill har ett teoretiskt 
ramverk upprättats vilken studien utgår ifrån. 
 
Resultat – Minska variationer samt utförande av en mer detaljerad planering 
presenteras som studiens två åtgärdsförslag för att minska bundet kapital i lager. 
Studien beskriver övergripande potentiella tillvägagångssätt för att åstadkomma 
förslagen. Studien konstaterar att flödeseffektivitet med fördel bör prioriteras framför 
resurseffektiviteten i verksamheten, vilket uppfylls med hjälp av åtgärdsförslagen. 
 
Implikationer – Studien bidrar inte till nya teorier men verifierar befintliga teorier 
främst kring variationer i tillverkning, Lean och ledtidskartläggning.  
 
Begränsningar – För att åtgärdsförslagen i studiens resultat ska kunna tillämpas krävs 
ytterligare data och fördjupade studier för att garantera att samtliga aspekter ska fångas 
in samt att orsak och påverkan av åtgärderna ska kunna kartläggas. Studien bygger på 
generaliserande antaganden vilket ger ett generaliserat resultat.  
 
Nyckelord – Lean, Ledtid, Ledtidskartläggning, Variationer, Flödeseffektivitet, 
Senareläggning, Just-in-Time, Make-to-order och Bundet kapital.
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Globaliseringen gör att konkurrensen mellan olika verksamheter ökar. En verksamhet 
konkurrerar numera med verksamheter över hela världen, vilket gjort att konkurrensen 
har ökat. Från kundens perspektiv innebär globaliseringen allt större möjlighet att välja 
mellan flera lämpliga leverantörer. Kunden kan även välja mellan fler produkter och 
tjänster och därmed ställa högre krav på företagen (Aguado, Alvarez, & Domingo, 
2012). För att fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver företagen få ett övertag 
gentemot sina konkurrenter och ge högre kundvärde i sina produkter och tjänster, 
alternativt ge samma kundvärde men till ett lägre pris (Porter, 1996). Kunden avgör vad 
som anses ge värde till produkten eller tjänsten och det måste företagen förhålla sig till. 
Kunden sätter med andra ord villkoren för hur och vad företagen ska leverera för att 
fortsätta vara konkurrenskraftiga (Womack & Jones, 2003). Lean beskriver det som 
skapar respektive inte skapar värde för kunden. Det som inte skapar värde anses vara 
ett slöseri, till exempel lager och buffertar vilka därför bör minimeras (Womack & 
Jones, 2003). Kappauf, Lauterbach, & Koch (2012, s. 99) beskriver att “det bästa 
lagret, är inget lager” och menar att verksamheter i största möjliga utsträckning ska 
undvika lagerbindning. Det beror på att lagerhållning av råmaterial, halvfabrikat eller 
färdiga produkter medför kostnader och uppkomsten av bundet kapital av företagets 
resurser blir ett faktum. Bundet kapital i form av lager återfinns i alla tillverkande 
verksamheter. Anledning till varför det inte anses önskvärt att binda kapital är att 
kapitalet om det inte var bundet istället skulle kunna ge avkastning eller investeras i 
något som skapar intäkter (Jonsson & Mattsson, 2011). Ur ett produktionsstyrnings 
perspektiv är dock lagerhållning av stor vikt för att: 
 

• Säkerställa leveransförmåga 
• Täcka upp för variationer i leverans och efterfråga 

(Kappauf, Lauterbach, & Koch, 2012) 
 
För att kunna säkerställa leveransförmåga krävs det att företaget har korta ledtider och 
för att uppnå detta behöver artiklar och komponenter med lång ledtid lagerföras 
(Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
Dagens konkurrenskraftiga omgivning gör att verksamheter ständigt står inför 
utmaningen att utveckla och förbättra lagerstyrningen i syfte att minimera 
lagerkostnader och samtidigt upprätthålla ett effektivt flöde genom hela värdekedjan 
(Hooshang, 2010). Det finns flera metoder inom lagerstyrning. Genom att bemästra rätt 
metod för rådande situation kan företaget uppnå en effektiv lagerstyrning (Chen, Deng, 
& Wu, 2010). Likväl som verksamheten tar hänsyn till lagerstyrning behöver de också 
se över sin produktionsstyrning. Generellt sett har företagen två vägar att gå när det 
gäller produktion- och lagerstyrning. Antingen producerar verksamheter efter prognos 
mot lager benämnt “make-to-stock” (MTS), eller så sker tillverkning mot kundorder 
benämnt “make-to-order” (MTO). Genom att tillverka mot lager uppnås en kortare 
ledtid gentemot efterföljande operationer förutsatt att artikeln finns på lagret när 
behovet uppstår, men samtidigt leder det till att företagets kapitalbindning ökar 
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(Hooshang, 2010). Verksamheter som tillverkar mot lager står å ena sidan inför en svår 
situation där det är svårt att hålla låga lagernivåer, men kan å andra sidan tillfredsställa 
kunden med korta ledtider.  
 
För att leva upp till kundens behov av större utbud i form av fler produkter, har många 
företag utvecklat sin produktionsstyrning efter MTO. Tillverkning enligt MTO binder 
i regel mindre lager än vid MTS. Vid MTO finns det dock många aspekter som blir 
komplexa och svåra att uppfylla, däribland förmågan att hålla korta ledtider ut mot kund 
(Altendorfer, 2014; Graman & Magazine, 2001). Tillverkande verksamheter behöver 
därmed titta närmare på produktion- och materialstyrning för hitta en kombination 
mellan prognos- och kundorderdriven produktion där de kan hålla låga lager samtidigt 
som kundens behov uppfylls. 

1.2 Problembeskrivning 
Dagens konkurrenssituation gör att verksamheter får en allt mer komplex tillverkning 
för att lyckas uppfylla kundens behov och därmed fortsätta vara konkurrenskraftiga 
(Graman & Magazine, 2001). Komplexiteten kommer ifrån att verksamheter ständigt 
prioriterar att tillgodose kundens behov i form av högt utbud, hög kvalité och kort ledtid 
(Efthymiou, Mourtzis, Pagoropoulos, Papakostas, & Chryssolouris, 2016). Closs, 
Nyaga, & Voss (2009) beskriver att problematiken för industrier som tillverkar 
komplexa produkter är att reducera artikel- och komponentlager och samtidigt uppfylla 
kundens behov av framförallt kort ledtid. Vidare skriver Efthymiou et al. (2016) att 
komplexiteten gör det svårt att minska kostnader samt ledtider utan att det blir på 
bekostnad av kvalité och flexibilitet. För att snabbt kunna tillgodose kunden med 
kundanpassade produkter, tillverkas ingående artiklar och komponenter med lång ledtid 
mot lager. Dessa artiklar och komponenter skapar en oönskat hög kapitalbindning 
(Graman & Magazine, 2001). Tillverkning mot lager sker alltså till stor del för att 
uppfylla kundens behov av kort ledtid (Closs et al. 2009).  
 
Den interna komplexiteten hos tillverkande företag finns i produkter, processer samt 
planering- och kontrollsystem Efthymiou et al. (2016). Tillverkande företag tvingas 
effektivisera verksamheten och finna resurssnåla lösningar i deras sätt att styra 
produktion- och materialstyrning samtidigt som kundens behov uppfylls. Tidigare 
kunde producerande företag tillverka standardartiklar med så låg kostnad som möjligt 
efter sina egna premisser. Numera har kunden ökade krav på kundanpassade produkter, 
samtidigt som kraven på kort ledtid och låga kostnader kvarstår (Bäckstrand et al. 
2013). 
 
MTS och MTO möts i kundorderpunkten (KOP) (Bäckstrand et al. 2013), det vill säga 
där produktionsflödet går från ett tryckande ”push” till ett dragande system “pull”. Hur 
kundens behov fortsatt ska kunna uppfyllas samtidigt som verksamheters bundna 
kapital i lager ska kunna sänkas är svårt att fastställa (Graman & Magazine, 2001) och 
utgör därmed ett problemområde att undersöka. Vilken strategi som passar bäst är svårt 
att veta och beror på kontexten verksamheten befinner sig i och hur processens helhet 
ser ut. Användandet av rätt strategi gör det möjligt att vidta åtgärder som förbättrar 
verksamheten ur olika aspekter, däribland genom sänkt lager och kapitalbildning 
(Wikner & Johansson, 2015). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Bakgrunden lyfter fram att kundens krav har ökat i och med globaliseringen, vilket 
tvingar verksamheter att prestera allt bättre till en lägre kostnad och kortare ledtid. I 
problembeskrivning framgår också att komplexitet av olika slag i verksamheter har 
ökat, vilket leder till att det blir svårt att hålla låg lagernivå och kapitalbindning 
samtidigt som korta ledtider erbjuds kunden. Studien ämnar därför undersöka 
produktion- och materialstyrning ur ett helhetsperspektiv för att komma fram till hur 
bundet kapital i lager kan minskas samtidigt som konkurrenskraften i ledtid kvarstår. 
För att utföra studien formuleras syftet enligt: 
 

Att finna orsaken till varför lager bildas och därefter presentera en eller flera 
åtgärder som bidrar till minskat bundet kapital i lager. 

 
Genom att skapa en förståelse för vad som påverkar nivån av bundet kapital i lager, 
formuleras studiens första frågeställning enligt följande: 
 
·      Hur påverkar produktion- och materialstyrning bundet kapital i lager? 
 
Utifrån första frågeställningen ska förståelse bildas för hur en verksamhets produktion 
och materialstyrning påverkar lagren. Detta för att i andra frågeställningen kunna 
besvara hur verksamheten ska kunna sänka bundet kapital i lager. Därmed är studiens 
andra frågeställning: 
 
·      Vilken eller vilka åtgärder kan vidtas för att minska bundet kapital i lager? 
 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på ett tillverkande företag. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Denna studie undersöker hur företag med komplex tillverkning kan minska lagernivåer 
och därmed kapitalbindningen som finns i lager. För att besvara studiens 
frågeställningar bygger studien på teorier inom produktion- och materialstyrning och 
hur de påverkar kapitalbindning i lager med ledtid i huvudfokus. Vidare ger dessa 
teoretiska ämnen underlag till att besvara vilken eller vilka åtgärder som är möjliga att 
vidta för att minska bundet kapital i lager. 
 
Studien inkluderar processer som befinner sig mellan mottagandet av råmaterial och 
leverans ut till kund i ett tillverkande företag. Studien fokuserar enbart på 
kapitalbindning av egentillverkade artiklar och komponenter i lager. Studien riktar ett 
extra fokus mot en specifik komponent med ingående egentillverkade artiklar som finns 
i en utvald slutprodukt. Utvald produkt har i samråd med en produktionsplanerare på 
fallföretaget valts ut då den av hen anses vara kritisk ur ett produktion- och 
materialstyrningsperspektiv för fallföretaget.  
 
Den typ av lager som studien riktar sig mot är mellanlager. Ett mellanlager definieras i 
studien som ett lager vilket befinner sig mellan interna processer i tillverkande företag 
(se Figur 1) och innehåller artiklar och komponenter tillverkade enligt MTS och MTO. 
 
I Figur 1 visas avgränsningen för studien. Studien avser generera åtgärder vilka är 
ämnade att sänka kapitalbindningen i ett mellanlager för egentillverkade artiklar och 
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komponenter. Detta mellanlager är i Figur 1 markerat med skuggning och utgör en 
avgränsning. Teorin är avgränsad till påverkan på bundet kapital i mellanlager utifrån 
produktion- och materialstyrning som behandlar processerna från råmaterial och 
förädling till leverans ut till kund, vilket visas med hjälp av översta pilen i Figur 1. 
Studien bortser från teorier om inköp. För symbolbeskrivning till Figur 1 se Bilaga 1. 
 

 
Figur 1: Studiens omfång och avgränsningar 

1.5 Disposition 
Kapitel två, Metod och genomförande, vilket är nästkommande kapitel, där presenteras 
de metoder som använts i rapporten för att uppnå syftet och svara på studiens 
problemfrågor. Det ges en beskrivning av utförandet för varje metod och varför 
metoderna är lämpliga för studien. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 
 
Kapitel tre, Teoretiskt ramverk presenterar teorierna studien utgår ifrån för att ge läsaren 
ett omfång av teorier och begrepp som rapportens och studiens samtliga delar bygger 
på. Teorin är kopplad till studiens problemområde för att kunna besvara studiens 
problemfrågor. Den teori som behandlas är inom området för produktions- och 
materialstyrning och hur ett företag kan påverka bundet kapital i lager. 
 
Kapitel fyra, Empiri, redogör för studiens insamlade data som utförts enligt kapitel två 
Metod och genomförande. Kapitlet innehåller en verksamhetsbeskrivning samt en 
kartläggning av verksamhetens flöden och ledtider.  
 
Kapitel fem, Analys, är det kapitel i vilket insamlade data ställs mot det teoretiska 
ramverket. Insamlade data kategoriseras utifrån de teoretiska områden som studien 
bygger på för att mönsterpassa teori med empiri. Mönsterpassningen ger underlag för 
studiens Resultat.  
 
Kapitel sex, Diskussion och slutsatser, redogör för studiens resultat och slutsatser. 
Metoder och trovärdigheten för studien utvärderas. Vidare presenteras potentiell vidare 
forskning inom problemområdet. 
 
Innehållsförteckning, i rapportens inledande del ger en överskådlig bild över rapportens 
disposition.
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet inleds med att förklara kopplingen mellan studiens frågeställningar och valda 
metoder. En översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess ges. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med ett avsnitt över studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling som används för att besvara 
studiens problemfrågor. Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar 
och utförda metoder. 
 
För att besvara studiens första frågeställning: ”Hur påverkar produktion- och 
materialstyrning bundet kapital i lager?” utgår författarna från en litteratursökning om 
teorier inom området för produktion- och materialstyrning samt kapitalbindning.  
 
Första frågeställningen har i syfte att hitta påverkande faktorer i produktion- och 
materialstyrning vilka bidrar till kapitalbindning. Därav har företagets processer vilka 
berör produkten observerats. Vidare har erhållna dokument innehållande produkt-, 
komponent- och artikeldata från fallföretaget studerats och ställts mot studiens 
observationer. Den utvalda produktens ingående komponenter och egentillverkade 
artiklar har kartlagts efter ledtid vilket skapat en visuell bild av nuläget för att sedan ge 
underlag till att förstå hur produktion- och materialstyrning påverkar kapitalbindning i 
lager.  
 
För att besvara studiens andra frågeställning: “Vilken eller vilka åtgärder kan vidtas för 
att minska bundet kapital i lager?” används empiriska data från första frågeställningen. 
Kartläggning över ledtiden analyseras och teorier kring produktion- och 
materialstyrning hämtas från studiens litteratursökning. Ytterligare fördjupande 
intervjuer och observationer utförs för att få empiri som kan ställas mot teori, vilket 
utgör underlag till presentation av möjliga åtgärder som kan vidtas. 
 
I Figur 2 nedan visualiseras kopplingen mellan frågeställningarna och valda metoder.  
 

 
Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och metod 
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2.2 Arbetsprocessen 
Figur 3 beskriver tidfördelningen på rapportens olika moment för att ge en överblick 
över arbetsprocessen. Först har en förstudie utförts för att ge en allmän kunskap inom 
området och ge uppfattning om att projektet är genomförbart inom tidsramen för ett 
examensarbete. Förstudien utgör grunden till studien. I förstudien har bakgrund, 
problembeskrivning, syfte och frågeställningar definierats, därtill har omfång och 
avgränsningar utformats. Vidare har en litteratursökning utförts vilken överlappar 
empiri- och datainsamling. Under tiden data samlats in har analys av data skett löpande 
men färdigställts något senare än datainsamlingen. Litteratursökningen har vid behov 
kompletterats för att möta insamlade data och ge underlag till analysen. Rapporten 
skrivs löpande under hela processen. I Figur 3 nedan illustreras arbetsprocessens 
övergripande delar.  
 

 
Figur 3: Studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
Förstudien visade på att produktion- och materialstyrning samt kapitalbindning är väl 
utforskade områden med teori att tillgå. Studiens forskningsfrågor bygger på att 
identifiera hur produktion- och materialstyrning påverkar bundet kapital i lager och 
utgår ifrån vilka påverkande faktorer som återfinns i teorin. Studiens frågeställningar 
besvaras med en deduktiv ansats då teorier till stor del avgör vilken data som samlas in 
samt att analys av data ställs mot befintlig teori (Patel & Davidsson, 2011).  
 
Tillverkande företag får allt mer komplexa produktion- och materialflöden och orsaken 
till kapitalbindning i lager kan bero på flera olika faktorer Efthymiou et al. (2016). Det 
är enligt Patel & Davidsson (2011) lämpligt att samla in data av olika slag för att få en 
helhetsbild och fånga in flera faktorer till problemet, därför innehåller studien både 
kvalitativ och kvantitativ ansats. 
 
Studien inleds med kvantitativa undersökningsmetoder för att kartlägga produkter och 
ingående artiklar och komponenter efter bland annat ledtid. Efterföljande sker 
fördjupning genom kvalitativa undersökningsmetoder för att bilda en djupare 
uppfattning om hur och varför nuläget ser ut som det gör. Den kvalitativa 
undersökningen skapar också en förståelse för vilka faktorer som påverkar att 
komponenter och artiklar lagerförs på fallföretaget samt bidrar till underlag för att 
utforma potentiella åtgärder som sänker bundet kapital i lager. 

2.4 Design 
Denna rapport behandlar hur ett tillverkande företag, kan sänka lagernivåer och därmed 
kapitalbindningen i lager. Genom att kartlägga hur flödet ser ut från inleverans av råvara 
till förädling genom processer och vidare till färdig produkt levererad till kund strävar 



 

7 

författarna efter att nå en förståelse över flödet och bidragande faktorer till förhöjda 
lagernivåer. Fallföretaget har valts då större delen av tillverkning sker “in-house” från 
bearbetning av råmaterial till färdig produkt och därmed utgör ett bra fall för att kunna 
besvara syfte och frågeställningar. 
 
Studien har inletts med problemformulering och teorisökning vilket enligt Yin (2006) 
ger bra stöd för att utforma forskningsdesign. För att besvara studiens problemfrågor 
och syfte krävs djupgående förståelse för det teoretiska problemområdet som sedan 
studeras i ett verkligt fall. Studiens frågeställningar är öppna då författarna ämnar 
undersöka hur kapitalbindning i lager kan uppstå samt vilken eller vilka åtgärder som 
kan vidtas. Därför är fallstudie en lämplig forskningsdesign (Yin, 2006). 
 
Problemområdet är komplext då det omfattar en process i ett tillverkande företag med 
många olika aspekter och påverkande faktorer att förhålla sig till. Studiens 
problemfrågor öppnar samtidigt upp för alternativa svar. För att studiens problemfrågor 
ska kunna besvaras har information från olika källor av både kvalitativ och kvantitativ 
form samlats in för att ge en heltäckande bild och olika infallsvinklar på problemet, 
vilket givit underlag till förslag på åtgärder. Användandet av olika informationskällor 
gör fallstudie till lämplig design (Patel & Davidsson, 2011). En fallstudie gör det även 
möjligt att komplettera teori om insamlad empiri skiljer sig från innehållet i det 
teoretiska området, vilket är gynnsamt då författarna inte har fullständig förkunskap om 
problemområdet, fallföretaget och vilken data som studien genererar i (Yin, 2006). 
 
Studier kan enligt Yin (2006) vara av enfalls- eller flerfallskaraktär beroende på om 
studien undersöker ett eller flera fall. Designen till denna studie är av enfallskaraktär. 
Yin (2006)  anser att designen är lämplig då syftet är att fånga in och beskriva 
vardagliga orsaker till företeelser. Studien ämnar undersöka orsaken till kapitalbindning 
i lager med utgångspunkt i att undersöka en specifik produkt i ett fallföretag. 
Fallföretaget har en komplex tillverkningsprocess med många olika faktorer som på ett 
eller annat sätt genererar kapitalbindning i ett mellanlager. Hög kapitalbindning i lager 
i komplexa tillverkningsprocesser är vanligt förekommande i tillverkningsindustrier 
(Closs, Nyaga, & Voss, 2009) och därför kan fallstudien i det avseendet verka som ett 
representativt fall (Yin, 2006). 

2.5 Datainsamling  
Studiens datainsamling består av litteratursökning för att skapa en grund och utökad 
förståelse för studiens problemområde samt insamling av empiriska data på ett 
fallföretag genom dokumentstudier, observationer och intervjuer. 

2.5.1 Litteratursökning 
En litteratursökning har gjorts i första hand för att söka teorier inom problemområdet 
och i ett tidigt skede bredda författarnas kunskap. Genom att litteratursökningen 
inledningsvis hölls bred och explorativ, gavs en överblick av vad det finns för litteratur 
att tillgå (Patel & Davidsson, 2011). Därefter urskildes litteratur inom, produktion- och 
materialstyrning, ledtid och kapitalbindning. Senare i litteratursökningen selekterades 
relevanta begrepp samt ämnesord inom problemområdet. Dessa begrepp fungerade som 
sökord i den fortsatta litteratursökningen, vilket enligt Patel & Davidsson (2011) är 
lämpligt då relevant litteratur ska sökas fram i databaser. De ämnesord och 
kombinationer av ord som använts vid litteratursökningen finns listade i Tabell 1 nedan. 
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Vidare har litteratursökningen fokuserats på att finna djupgående modeller och teorier 
inom problemområdet. 
 
De verktyg som använts genomgående vid litteratursökningen är Jönköping Universitys 
bibliotek till att söka sammanfattningar av befintlig teori. Vid litteratursökning anses 
det även lämpligt att använda artikeldatabaser (Patel & Davidsson, 2011). Författarna 
har valt att använda Google Scholar, Scopus och Primo till att söka efter senaste 
forskningen som publicerats i vetenskapliga artiklar och andra elektroniska skrifter. 
Samtliga tre databaser anses seriösa samt etablerade i sammanhanget och har därför 
använts.  
 
Litteratursökningen ligger till grund för studiens analys och resultat. Vilka sökord som 
användes vid litteratursökningen är listade i Tabell 1 nedan. 
  

 
Tabell 1: Sökord och kombinationer av sökord 

2.5.2 Sekundärdata 
Studien består av insamling av data från fallföretagets interna affärssystem. Data som 
hämtats från affärssystemet är exempelvis produktinformation och ledtider. Med hjälp 
av insamlade data från affärssystemen och i samråd med fallföretaget har en produkt 
valts ut att undersöka närmare. Vald produkt med ingående komponenter och artiklar 
har undersökts djupare för att få en förståelse för ledtider och produktionsprocessen mer 
detaljerat. Enligt Patel & Davidsson (2011, s. 68) är dokumentstudie lämplig då 
“faktiska förhållanden och faktiska skeenden” ska beskrivas.  

2.5.3 Observationer 
Utförda observationer i studien har använts som underlag för att öka förståelsen om 
materialflöden i olika processer hos fallföretaget. Då författarna syftar till att utöka 
förståelsen för problemområdet var observationer inledningsvis av icke deltagande 
(författarna har inte själva deltagit i undersökta processer under genomförd 
observation) och ostrukturerad karaktär. Det ger enligt Patel & Davidsson (2011) 
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förutsättningar att utforska och hämta in information om problemområdet samt få en 
heltäckande bild av verksamheten. 
 
För att uppnå en högre vetenskaplig nivå för studien har observationer i ett senare skede 
utförts mot mer avgränsande områden samtidigt som insamlad data registreras under 
och direkt efter utförandet (Patel & Davidsson, 2011). Observationerna djupdyks i 
processer som ansågs intressanta att utöka förståelsen kring eller för inhämta mer data 
från. 
 
Observationer som verktyg väljs eftersom beteenden och händelser sker kontinuerligt i 
verksamheten och syftet är att öka förståelsen för värdeflödet (Patel & Davidsson, 
2011). Enligt Patel & Davidsson (2011) finns det risk att data som samlats in vid 
intervjuer och/eller dokumentstudier är bristfällig. Observationer har därför genomförts 
i syfte att komplettera samt söka eventuell utelämnad eller rivaliserande data. Studiens 
observationer verkar som ytterligare en källa på hur värdeflödet hos fallföretaget 
faktiskt ser ut för att säkerställa att övrig insamlad information stämmer överens med 
verkligheten (Patel & Davidsson, 2011). En överblick av utförda observationer finns i 
Tabell 2 nedan. 
 

 
Tabell 2: Utförda observationer 

2.5.4 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts löpande under studien med en kvalitativ 
ansats, vilket enligt Yin (2006) skapar utrymme för intervjuobjektet att vidareutveckla 
sina svar för att ge författarna ökad förståelse om problemområdet. Då studien söker 
efter olika möjliga åtgärder till problemet har kvalitativa intervjuer använts vilket är 
lämpligt då det ger möjlighet till alternativa svar (Patel & Davidsson, 2011). 
 
Intervjuobjekten har valts ut av författarna i samråd med en produktionsplanerare på 
fallföretaget. Produktionsplaneraren arbetar och har kontakt med majoriteten av de 
anställda i verksamheten och har därför deltagit i processen att välja ut lämpliga 
personer att intervjua. Individerna har valts ut i syfte att öka kunskapen om hur 
produktion- och materialstyrning påverkar utvald slutprodukt med fokus på ledtid och 
kapitalbindning. Individerna bidrar med ökad förståelse för enskilda operationer och 
tillvägagångssätt de dagligen arbetar med för att ge författarna en förståelse för 
verksamheten och kunna besvara första frågeställningen (Yin, 2006). För att besvara 
studiens andra frågeställning har intervjuerna också fokuserats på vad som skulle kunna 
göras annorlunda i verksamheten. 
 
Se med vem, när, hur och med vilket innehåll intervjuerna genomförts i Tabell 3. I 
Bilaga 3 syns den intervjumall studiens intervjuer har utgått ifrån.  
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Tabell 3: Utförda intervjuer 

2.6 Dataanalys 
Dataanalys har utförts enligt Figur 4 (För symbolbeskrivning se Bilaga 1). Studiens 
litteratursökning ligger till grund för studiens teoretiska ramverk. Utifrån det teoretiska 
ramverket har sedan fallstudien upprättats vilken i sin tur styrt vilken empiri som 
samlats in. Insamlad empiri har sedan mönsterpassats mot det teoretiska ramverket. 
 
Studiens teoretiska ramverk har utgjort grunden vid utformandet av fallstudien. 
Fallstudien ämnar samla in data som i ett senare skede ska kunna jämföras mot de 
teorier och hypoteser som teoretiska ramverket lyfter fram. Under rådande förhållanden 
är mönsterpassning lämpligt tillvägagångssätt vid dataanalys (Yin, 2006). 
Mönsterpassning är en jämförelse mellan insamlade empiriska data och det teoretiska 
ramverket (Yin, 2006).  
 
Insamlade data har kategoriserats in i data som representerar två olika aspekter i 
verksamheten. Den första indelningen är en beskrivning av nuläget. Det vill säga hur 
de i dagsläget arbetar och hur processen ser ut för att kunna besvara första 
frågeställningen. Den andra indelningen av insamlade data i analysen är baserad på 
åtgärder för att minska bundet kapital. Data för andra frågeställningen beskriver hur ett 
framtida läge kan åstadkommas och vilka effekter förändringarna kan innebära.  
 
Sekundärdata för artikel-, komponent- och produktinformation har samlats in och 
analyserats. Analysen har gjorts genom att placera in ledtider i en ledtidskarta (I kap. 
3.3.1 presenteras ledtidskartan) för att kunna få en bild över när och hur länge 
produktion sker. Den visuella bilden som ledtidskartan ger har utgjort grunden för att 
analysera möjligheterna till och effekterna av olika åtgärder. 
 
Observationer har utförts för att skapa förståelse för verksamhetens processer och 
flöden. Produktionsprocessen som observationerna tillsammans med intervjuerna har 
genererat i, har utgjort grunden för att analysera hur flödet och processerna kan 
förbättras för att kunna åstadkomma åtgärder som bidrar till minskat bundet kapital. 
Data från observationer beskriver främst nuläget i verksamheten.  
 
Intervjuer har utförts för att bekräfta och förklara de observationer som genomförts i 
studien. Intervjuer har även bidragit till förståelse i den sekundärdata som samlats in. 
Data från intervjuer har främst genererat i förslag på åtgärder som sedan kan ställas mot 
teorin i analysen. Efter intervjuerna har båda författarna enskilt reducerat data till det 
som anses väsentligt för studiens syfte. Sedan har författarna jämfört och summerat 
insamlade data med varandra och delat in data i olika teoretiska kategorier och därtill 
delat in data i nuläge respektive framtida läge. 
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Nedan i Figur 4: Studiens dataanalys visualiserar den kronologiska ordningen för 
arbetets olika delar med hjälp av pilarna. Vidare visas att mönsterpassning (inom 
avgränsningen i Figur 4) av det teoretiska ramverket och empiriska data kommer 
genomföras för att sedan mynna ut i dataanalys.  
 

 
Figur 4: Studiens dataanalys 

2.7 Trovärdighet 
En fallstudie syftar till att fånga in så mycket information som möjlig om ett unikt fall, 
därför väljs triangulering som ett lämpligt tillvägagångssätt för att höja studiens 
trovärdighet. Trianguleringens viktigaste inflytande är att det skapar konsensus och 
trovärdighet till insamlade data (Yin, 2006). 
 
I Studien har data samlats in från olika informationskällor där varje informationskälla 
anpassats med en eller flera datainsamlingsmetoder, det vill säga triangulering (Yin, 
2006). Detta är enligt Yin (2006) och Patel & Davidsson (2011) ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att styrka studiens validitet och reliabilitet. På detta sätt belyser 
den insamlade informationen problemområdet från flera olika synvinklar (Patel & 
Davidsson, 2011) samtidigt som det ger möjlighet att jämföra data från 
dokumentstudier, observationer och intervjuer. Vid datainsamling från dokument, 
intervjuer och observationer finns en risk att innehållet från någon utav 
datainsamlingsmetoderna skiljer sig från verkligheten. Trovärdigheten i insamlade data 
har styrkts med hjälp av triangulering. Triangulering diskuteras i Metoddiskussion.  

2.7.1 Validitet 
För att uppnå validitet ska det studien ämnar undersöka stämma överens med det som 
faktiskt undersöks (Patel & Davidsson, 2011). För att säkerställa studiens validitet har 
det teoretiska ramverket formats efter resultatet av litteratursökningen. De teorier och 
begrepp som uppkommit från litteratursökningen användes sedan som grund till att 
utforma intervjufrågor och kategorier, vilket enligt Patel & Davidsson (2011) anses vara 
ett bra angreppssätt. Studiens empiriska data har dokumenterats kontinuerligt under 
arbetets gång för att uppnå hög validitet (Patel & Davidsson, 2011). 
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Extern validitet avser i vilken mån fallstudiens resultat är generaliserbart inom ett visst 
teoretiskt område eller andra liknande fallstudier. Fallstudier är ofta svåra att 
generalisera med andra fall vilket gör att extern validitet är svårt att uppnå (Yin, 2006). 
Studien har utgått ifrån det teoretiska ramverket vid insamling av data och 
genomförandet av dataanalys, vilket syftat till att stärka den externa validiteten (Yin, 
2006). 
 
Intern validitet uppnås när forskaren med säkerhet kan konstatera sambandet mellan 
problemområdets orsak och verkan utan att ha missat någon aspekt (Yin, 2006). För att 
säkerställa studiens interna validitet har flera datainsamlingsmetoder använts och 
handledare i fallföretaget har kontinuerligt bekräftat insamlade data. 

2.7.2 Reliabilitet  
Reliabilitet avser i vilken utsträckning en mätning eller handling ger samma resultat vid 
olika upprepningar och motstår slumpmässiga inflytanden från omgivningen (Yin, 
2006; Patel & Davidsson, 2011). Studien uppnår en hög reliabilitet genom att åtgärder 
vidtas mot eventuella fel eller skevheter i fallstudien. För att uppnå detta dokumenteras 
arbetet sakligt och noggrant utmed arbetets gång samtidigt som tillvägagångssätt och 
aktiviteter definieras noggrant så att studien ska kunna replikeras i så hög mån som 
möjligt (Yin, 2006). För att bibehålla en hög reliabilitet genom hela studien kontrolleras 
hela tiden utfallet av varje moment och jämförs med det planerade utfallet. 
 
För att höja studiens reliabilitet vid intervjuer har två författare deltagit vid 
intervjutillfällen (Yin, 2006). Intervjuerna har spelats in, vid samtycke med 
intervjuobjektet, med avsikt att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun flera gånger 
vid behov. Båda författarna har gjort enskilda noteringar under intervjuer för att sedan 
kort efter intervjun göra en sammanslagning av noteringarna och därmed eliminera 
eventuella misstolkningar (Patel & Davidsson, 2011). Ytterligare har fallstudiens 
intervjuer utförts med intervjuobjekt från flera olika men samverkande avdelningar i 
verksamheten med syfte att fånga flera olika perspektiv på problemområdet. Vidare har 
informationen som ges från intervjuer analyserats och jämförts med utförda 
observationer då information från intervjuer ska tolkas som verbala utsagor och av 
misstag kan dras med skevheter till följd av att respondenten kan ha svårt att formulera 
sig med exakthet (Yin, 2006). 
 
Studiens observationer har utförts i direkt anslutning till händelsen. Detta då det kan 
finnas relevanta faktorer eller beteenden som inte uppmärksammats under intervjuerna 
samt dokumentstudierna (Yin, 2006). Under samtliga observationer informeras 
omgivningen om aktiviteten för att minska risken för att individer ska känna sig 
obekväma i situationen med närvarande observatörer samtidigt som chansen för att 
samla in sanningsenliga data ökar (Patel & Davidsson, 2011). Insamlad information 
dokumenteras successivt under studien för att minska risken för fel och skevheter och 
på så vis bidra till studiens reliabilitet (Yin, 2006). 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet innehåller ett teoretiskt ramverk i vilket teorier och modeller som berör 
problemområdet beskrivs. Kapitlet inleds med en förklaring till kopplingen mellan 
frågeställningarna och respektive teori. Senare i kapitlet beskrivs teorierna var för 
sig.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 5 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 
använd teori. 
 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur påverkar produktion 
och lagerstyrning bundet kapital i ett lager?” beskrivs följande områden i det teoretiska 
ramverket: make-to-stock, make-to-order, Lean, variation och ledtid, se Figur 5.  
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen Vilken eller vilka åtgärder 
kan vidtas för att minska bundet kapital i ett lager? beskrivs följande områden i det 
teoretiska ramverket: make-to-order, Lean, variation, senareläggning och ledtid, se 
Figur 5. 
 
Studien omfattar fler teoriområden än de som visas i Figur 5. Anledningen till att de 
inte är inkluderade i Figur 5 beror antingen på att de är underkategorier till nedan nämna 
teoretiska områden eller att de inte är direkt knutna till någon utav studiens 
frågeställningar men anses nödvändiga att inkludera för att uppfylla studiens syfte. 
Teoriområdena som inte är med i Figur 5 är Just-in-time, ledtidskartläggning, 
frikopplingspunkt, kundorderpunkt, kundanpassningspunkt och kapitalbindning. 
 

 
Figur 5: Koppling mellan frågeställningar och teori 
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3.2 Lean 
Lean är enligt Modig & Åhlström (2012, s. 117) “en verksamhetsstrategi som 
prioriterar flödeseffektivitet framför resurseffektivitet”. Målet för en verksamhet är att 
nå “Det perfekta tillståndet” där både flödes- och resurseffektiviteten är hög, men som 
definitionen antyder ska en verksamhet som vill utöva Lean prioritera flödeseffektivitet 
framför resurseffektivitet. Verksamheten ska utgå ifrån att vara mer flödeseffektiv och 
allteftersom, öka resurseffektiviteten för att nå det perfekta tillståndet (Modig & 
Åhlström, 2012; Toivonen & Siitonen, 2016). 
 
Med fokus på flödeseffektivitet skapas ett flöde som fokuserar på att tillgodose kundens 
behov på ett effektivt sätt. Resurserna utnyttjas dock inte lika effektivt, ett visst slöseri 
uppstår då maskiner står stilla och kostnaderna ökar. För att kunna vara flödeseffektiv 
krävs att verksamheten har en god förståelse för hela flödet (Modig & Åhlström, 2012). 
 
Resurseffektivitet innebär hög utnyttjandegrad av maskiner och låga 
produktionskostnader (Modig & Åhlström, 2012). Konsekvenserna för en verksamhet 
som väljer att prioritera resurseffektiviteten är att risken för suboptimering ökar, 
produkter och komponenter tillbringar lång tid på lager och flödet blir ineffektivt. 
Sänkta kostnader värderas högre än att tillfredsställa kundens behov (Modig & 
Åhlström, 2012). 

3.2.1 Just in time 
Just-in-time (JIT) är en filosofi inom produktion- och lagerstyrning som används inom 
mer komplexa produktioner. JIT skall ses som en filosofi snarare än en samling 
ledningsverktyg (Steyn & Du Toit, 2010). JIT symboliserar en produktions förmåga att 
tillverka rätt komponent, på rätt plats vid rätt tid, och är särskilt lämpad vid repetitiva 
produktionsprocesser. (Steyn & Du Toit, 2010). Tillämpning av JIT möjliggör 
produktion av mindre volymer, med kort ledtid och är användbar vid kundspecifika 
order (Liker, 2004). Filosofin är följsam i den dagliga produktionen gentemot behov 
och efterfrågan. JIT bygger på ett dragande system (Pull) då artiklar inte tillverkas 
förens ett behov signalerats nedströms i värdekedjan (Liker, 2004). Om processer inom 
verksamheten inte är synkroniserade enligt JIT leder det till att lagret ökar och med 
detta är det lätt att ineffektivitet och andra kostnader göms (Fienberg, Hartmann, & 
Hattingh, 2016). 

3.2.2 Variationer 
Verksamheter med hög variantflora av artiklar, komponenter och produkter har en hög 
komplexitet i produktionen (Efthymiou et al. 2016). Extra tydligt blir det för de 
verksamheterna med långa ställtider. Effekten av långa ställtider blir tillverkning mot 
batcher för att vinna skalfördelar i produktionen vilket leder till långa ledtider och 
förhöjda lager (Wikner, Wong, & Naim, 2007; Closs et al. 2009). Vidare skriver Modig 
& Åhlström (2012, s. 44) “[…] genomloppstiden ökar ju högre variationen i processen 
är […]”. Med förhöjd variation av produkter ökar komplexiteten i verksamheten, dels 
på grund av ökad osäkerhet i att prognostisera efterfrågan men också att behovet av att 
ha en flexibel verksamhet ökar. Samspelet och beroenden mellan processer och 
processerna i sig själva blir mer invecklade vid hög variation vilket försvårar 
möjligheten till vara flexibel och tillgodose kundens behov (Efthymiou et al. 2016; 
Closs, et al. 2009). 
 
Variation leder till osäkerhet för en verksamhet. För att handskas med osäkerheten 
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behöver verksamheter besvara frågorna Vad?, Var?, Hur mycket? och När? angående 
behov (Wikner & Rudberg, 2005). En kund har tre grundläggande behov vilka 
verksamheten måste uppfylla som också är svaren på frågorna ovan. Frågorna ska 
besvara kundens behov gällande form, tid och plats för en produkt. Form gäller 
produktens utförande och funktion, tid är när behovet måste uppfyllas och plats är var 
behovet ska uppfyllas (Wikner & Rudberg, 2005). För att försöka uppfylla kundens 
behov med så hög precision som möjligt finns olika tillvägagångssätt för verksamheter, 
exempelvis senareläggning vilket skrivs om senare i rapporten.  

3.3 Ledtid 
Ledtid definieras som: “Tiden en produktionsenhet behöver från mottagandet av en 
order till att orden är utförd” (Wouters, 1991, s. 111). Det finns flera olika former av 
ledtid. I studien syftar författarna till tillverkningsledtid, vilket är den sammanlagda tid 
det tar att förbereda en order samt kötid, omställningstid, operationstid, transporttid, 
inspektionstid och inlagringstid (Bäckstrand et al. 2013). 

3.3.1 Ledtidskartläggning 
I Figur 6 nedan visas en ledtidskartläggning för ingående artiklar och komponenter i 
slutprodukten X. Pilarnas längd representerar komponenterna och artiklarnas ledtid och 
var i produktionsprocessen de befinner sig i förhållande till varandra. 
Kundorderpunkten (se förklaring i kapitel 3.4.1) i flödet och färdig produkt är markerad 
med vertikala prickade linjer. Genom att utföra en ledtidskartläggning kan en 
verksamhet hitta var i flödet kundorderpunkten är placerad i relation till artiklar och 
komponenter. Kundorderpunkten separerar produktion mot prognos från produktion 
mot kundorder. Kartläggningen visar vilka artiklar och komponenter som tillverkas 
före, efter eller genom kundorderpunkten. Vidare kan verksamheten genom att se hur 
artiklarna och komponenterna befinner sig gentemot KOP kartlägga vilka processer 
som befinner sig före, efter och i punkten. Det avgör förutsättningarna för processerna 
och efter vilken strategi artiklarna och komponenterna ska tillverkas. Kartläggningen 
ger underlag för att se och besluta när artiklar och komponenter ska bli kundgeneriska, 
kundanpassas eller kundorderanpassas (förklaras i kapitel 3.4.3). Vidare kan 
verksamheten välja ut de artiklar och komponenter vilka med fördel kan genomgå en 
senareläggning av Form, Tid och Plats (vilket beskrivs närmare i kapitel 3.5) som 
sänker ledtiden eller flyttar produktionsstarten i syfte att exempelvis byta från MTS till 
MTO och därmed minska kapitalbindningen i lager (Bäckstrand et al. 2013). 
 

 
Figur 6: Ledtidskartläggning 
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 (Bäckstrand et al. 2013) 

3.4 Frikopplingspunkt 
Frikopplingspunkter separerar två processer med olika förutsättningar i en verksamhet. 
Före och efter frikopplingspunkten i ett tillverkande företag sker alltså processer som 
inte är helt integrerade med varandra (Bäckstrand et al. 2013). En frikopplingspunkt 
styr hur verksamheten ska hantera flödet nedströms respektive uppströms kring 
punkten. Vidare så ger frikopplingspunkten förutsättningar för hur man klassificerar 
och hanterar alla värdeadderande processer kring punkten (Wikner & Rudberg, 2005). 
En frikopplingspunkt definieras som: 
 

“The locations in the product structure or distribution network where inventory is 
placed to create independence between processes or entities.” 

 (APICS, 2013) 
 

Det finns olika typer av frikopplingspunkter beroende på vilka förutsättningar som 
råder före och efter frikopplingspunkten, kundorderpunkt är ett exempel på en 

frikopplingspunkt. 

3.4.1 Kundorderpunkt 
Kundorderpunkten (KOP) separerar prognosdriven från kundorderdriven produktion. 
Innan punkten finns en osäkerhet i att förutse kommande behov men efter punkten är 
behovet initierat (Bäckstrand et al. 2013; Wikner & Rudberg, 2005). Var verksamheten 
placerar punkten baseras på kundordern och vilken ledtid som efterfrågas av kunden. 
Punkten ska befinna sig i värdeflödet så att kundens önskade ledtid kan tillfredsställas. 
Innan kundorderpunkten sker tillverkning mot lager för att kunna frikoppla den 
prognosdrivna mot den kundorderdrivna produktionen. Kundorderpunkten är därav 
alltid vid en lagerpunkt (Bäckstrand et al. 2013). Traditionellt är MTS och MTO 
strategier som används i verksamheter med en tillämpad kundorderpunkt (Wikner & 
Rudberg, 2005). Ofta används MTS innan punkten och efter MTO (Bäckstrand et al. 
2013). I Figur 7 nedan visas KOP som en lagerpunkt och förutsättningarna före och 
efter punkten visas längs med pilen. KOP definieras olika i litteraturen, nedan finns två 
olika definitioner listade: 
 

“The decoupling point separates the costumer-order part of the activities from the 
activities that are based on forecasting and planning” 

(Hoekstra & Romme, 1992, s. 6). 
 

“The point that indicates how deeply the customer order penetrates into the goods 
flow” 

(Hoekstra & Romme, 1992, s. 66) 
 

I Fel! Det går inrte att hitta någon referenskälla. nedan illustreras positionen av 
KOP i ett flöde. 
 

 



 

17 

Figur 7: Kundorderpunkt 

(Bäckstrand et al. 2013) 
När en verksamhet ska positionera KOP i relation till MTS och MTO behöver de utgå 
ifrån hur lång ledtid ingående processer har för produkten, vilket avgör var i flödet KOP 
kan placeras. Produkter och dess ingående komponenter och artiklar har olika 
förutsättningar vilket gör att dessa sedan tillverkas efter olika strategier (Wikner & 
Rudberg, 2005). 

3.4.2 Kundanpassningspunkt 
Kundorderpunkten avser den punkten där en produkt övergår till att tillverkas direkt 
mot en specifik kundorder, se Figur 8. En annan typ av frikopplingspunkt är 
Kundanpassningspunkt (KAP). KAP är punkten där produkten går från att vara 
kundgenerisk, det vill säga anpassningsbar till fler olika slutprodukter till att bli 
kundorderanpassad. Efter punkten kan inte produkten anpassas till andra order, se Figur 
8. 
 

 
Figur 8: Kundanpassningspunkt  

(Bäckstrand et al. 2013) 

3.4.3 Placering av KOP och KAP 
KOP frikopplar prognos- från kundorderstyrd produktion. Före och efter punkten har 
produkten olika grad av kundanpassning. Graden av kundanpassning avgör hur kritisk 
produkten är för verksamheten. En produkt som är kundunik är mer kritisk än en 
produkt som är kundgenerisk. Det beror på att det finns mer osäkerhet och mindre 
utrymme för misstag vid tillverkning av kundunika produkter (Bäckstrand et al. 2013). 
Det beror på att ju mer kundanpassning produkter har desto mer komplexa blir 
processerna och kundens behov blir svårare att uppfylla (Closs et al. 2009). 
 
Punkten KAP befinner mellan det stadiet i flödet då materialet går från att vara 
kundunikt (det vill säga ständigt återkommande material för ett kundsegment som därav 
delvis kan produceras mot prognos) med det stadiet att kundorder kommer in och 
materialet tillverkas mot order och blir anpassat efter en specifik kund och därmed blir 
kundorderunikt (Bäckstrand et al. 2013). Se placeringen av KAP i Fel! Det går inrte 
att hitta någon referenskälla.. Innan KAP går produkten från att vara generisk, till 
kundunik till att efter frikopplingspunkten bli 100 procent kundorderanpassad 
(Bäckstrand et al. 2013). Produkten blir än mer kritisk för verksamheten då den ska 
övergå till kundorderunik. Utöver tidigare förklaring av KOP och KAP är det också 
viktigt att nämna att generiska produkter kan vara tillverkade direkt mot kundorder 
(Bäckstrand et al. 2013). 
 
Den inbördes ordningen mellan och positioneringen av KAP och KOP i förhållande till 
materialets grad av kundanpassning ses i Figur 9 nedan. 
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Figur 9: Inbördes placering mellan KOP och KAP 

(Bäckstrand et al. 2013) 

3.5 Senareläggning 
Efterfrågan av kundanpassade produkter ökar vilket gör att verksamheter väljer att 
tillverka allt fler olika artiklar, komponenter och produkter. Det gör att lagren tenderar 
till att öka. För att motverka det kan artiklar standardiseras i kombination med att 
senarelägga tillverkning mot kundorder i verksamheten (Davila & Wouters, 2007).  
Senareläggning beskrivs av Wikner, Wong, & Naim (2007, s. 143) som ”the delaying 
of certain operations until customer orders are received”.  
 
Fördelen med senareläggning är att servicen kan förbättras och att lager kan reduceras 
(Davila & Wouters, 2007; Rabinovich & Evers, 2003; Yang, Burns, & Backhouse, 
2004). Yang et al. (2004) tillägger också att effekten av senareläggning är att responsen 
gentemot kunderna förbättras. Verksamheter som använder sig utav senareläggning 
tenderar att flytta sin senareläggning uppströms då råmaterial oftast kostar mindre att 
lagerföra än förädlat material (Yang et al. 2004), nedan definierat tidssenareläggning.  
 
Senareläggning skapar fördelar men kan också innebära att produktens design, 
utformningen av processer och/eller försörjningskedjan måste justeras. Det kan också 
innebära att artiklarna och komponenterna som är anpassade för senareläggning är 
dyrare att tillverka och därmed inte överträffar fördelen med sänkta lager och ökad 
service (Davila & Wouters, 2007). Det finns tre olika varianter av senareläggning, vilka 
är tidssenareläggning, platssenareläggning och formsenareläggning. Dessa tre ger 
förutsättningar att uppfylla kundens behov av form, tid och plats (Davila & Wouters, 
2007). 
 
Formsenareläggning definieras: ”delay product customization until customer orders 

are received” 
(Davila & Wouters, 2007, s. 2247) 

 
Tidssenareläggning definieras: ”delay the downstream movement of goods until 

customer orders are received” 
(Davila & Wouters, 2007, s. 2247) 

 
Platssenareläggning definieras: ”storage of goods at central locations until customer 

orders are received”                                                                                                  
(Davila & Wouters, 2007, s. 2247) 
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Det finns också relativt få empiriska bevis för effekten av tid- och formsenareläggning 
inom lagerstyrning. Däremot finns viss forskning som visar hur tid- och 
formsenareläggning blir mer aktuellt i verksamheter med högre produktkostnad och 
osäker efterfråga (Rabinovich & Evers, 2003). 
 
Tidssenarläggning innebär att man skjuter på att föra artiklar och komponenter 
nedströms i flödet tills det att en order inkommer. Platssenareläggning innebär att man 
behåller materialet på en central plats och inväntar order tills man fördelar ut materialet 
på korrekt plats. Formsenareläggning innebär att materialet inte kundanpassas för ens 
en order inkommit. Formsenareläggning gör att verksamhetens flexibilitet ökar samt att 
man skyddas mot osäkerhet i kundbehov. Aktiviteter utförda uppströms från 
senareläggningen är prognosbaserade medan de aktiviteter som utförs nedströms från 
senareläggningen är kundorderbaserade (Davila & Wouters, 2007). 
 
Formsenarelagd produktion uppnås genom att standardisera samt skapa generiska 
artiklar så långt nedströms i flödet som det är möjligt. En artikel som är generisk har 
förmågan att vara användbar i flera olika slutprodukter och är vanligt förekommande. 
Generiska produkter avser de produkter som kan säljas till fler olika kunder. Generiska 
produkter gör att produktionen därmed blir mer flexibel (Graman & Magazine, 2006). 
En verksamhet som anpassar sina artiklar till fler komponenter och produkter kan 
minska antalet artiklar samtidigt som bundet kapital lager minskar utan att ha mindre 
säkerhetslager på existerande artiklar. Vidare kan ledtid kortas ned och 
leveransprecisionen öka. Flexibiliteten samt förmågan att anpassa sig efter osäkerheter 
i försörjningskedjan förbättras (Davila & Wouters, 2007). Strategin att massproducera 
standardiserade och generiska artiklar och sedan kundanpassa den slutgiltiga produkten 
efter kundorder kallas “Mass customization” (Graman & Magazine, 2006). Mass 
customization är en hybrid mellan massproduktion och kundanpassning, vilket syftar 
till att öka effektiviteten samtidigt som de specifika kundbehoven uppfylls (Graman & 
Magazine, 2006). 

3.6 Make-to-stock 
Tillverkning mot lager är vanligt när ledtiden för tillverkningen är längre än vad kunden 
önskar vänta på produkten. I sådant fall tillverkas produkten efter prognos för att finnas 
tillgänglig när det framtida behovet uppstår. Prognosen är baserad på information om 
bland annat tidigare försäljningshistorik (Wikner & Johansson, 2015; Bäckstrand et al. 
2013). Det är dock känt att prognoser har egenskapen av att den kan skilja sig från 
utfallet av efterfrågan (Womack & Jones, 2003). En nackdel vid tillverkning mot lager 
är att kunden inte har möjlighet att önska specifika egenskaper hos produkten då den 
redan är färdigställd och väntar på lager (Bäckstrand et al. 2013) men fördelen är att 
kunden kan tillgodoses utan dröjsmål (Akinc & Meredith, 2015). Tillverkning mot lager 
lämpar sig när artiklar har ett gemensamt grundutförande och kan börja tillverkas i 
större batcher för att vid ett senare tillfälle justeras efter speciella önskemål (Akinc & 
Meredith, 2015). Produktion mot lager är en säkerhet för verksamheter då artiklar alltid 
finns tillgängliga, men den direkta följden av detta är att verksamheten får stå för 
kostnaden av att lagerföra dessa artiklar (Akinc & Meredith, 2015). Produkter som 
tillverkas mot lager karaktäriseras av att främst vara kundgeneriska samt att de har få 
finjusteringar i syfte att hålla ned tillverkningskostnaderna. Den stora fördelen är snabb 
leverans men svårigheten beskrivs vara att metoden är prognosdriven. (Akinc & 
Meredith, 2015). 
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3.7 Make-to-order 
Tillverkande företag står alltid inför svåra val vid kapacitets- och produktionsplanering 
och syftet är ofta att effektivisera verksamheten (Altendorfer, 2014). En verksamhet 
som tillverkar enligt MTO behöver ta hänsyn till hur det påverkar externa och interna 
faktorer. Interna faktorer är kostnaden för lager och utnyttjade resurser. Externa faktorer 
är om kundens efterfråga i ledtid uppfyllts och om eventuella förseningar som drabbar 
kunden har orsakats. Genom att utvärdera hur man presterat för de interna och externa 
faktorerna kan verksamheten ta ställning till utfallet av MTO (Altendorfer, 2014).  
 
MTO är en tillverkningsmetod som hjälper företagen att hålla lagren på en acceptabel 
nivå (Altendorfer, 2014). MTO är lämpligt när de observerade orderdatumen är 
slumpmässiga och efterfrågan osäker (Altendorfer, 2014). Produkterna är framtagna 
redan innan order och ritningar finns, men produktionen påbörjas inte för ens 
kundordern mottages (Wikner & Johansson, 2015; Bäckstrand et al. 2013). Produkter 
som tillverkas mot order karaktäriseras av att vara kundorderunika men med en hög 
kostnad för finjustering. Nackdelen är långsammare leverans och det krävs mer 
avancerat planeringsarbete än vid MTS (Akinc & Meredith, 2015). 

3.8 Kapitalbindning 
Kapitalbindning är en del av företagets tillgångar i form av värde eller valuta. Enligt 
Mattsson (2012) kan kapitalbindning delas upp i två olika kategorier. Den första 
kategorin är anläggningstillgångar, vilket motsvaras av lokaler, utrustning och 
inventarier. Den andra kategorin är omsättningstillgångar, vilka motsvaras av material 
i verksamhetens flöden (Mattsson, 2012). Det material som syftas på kan beskrivas som 
produkter i arbete (PIA), och återfinns när material förädlas i till exempel ett 
producerande företag men också det material som lagerförs (Mattsson, 2012). PIA är 
också den tid material väntar mellan operationer (Hoekstra & Romme, 1992). Material 
som förs genom verksamhetens tillverkningsflöde ökar i värde allt eftersom materialet 
förädlas. Kapitalbindning i form av förädlat material kan motverkas genom att i så hög 
utsträckning som möjligt avvakta med att tillföra värdeadderande aktiviteter till 
materialet (formsenareläggning). Ju senare materialet förädlas i tillverkningsprocessen 
desto mindre kapital binder verksamheten (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Kapitalbindning i form av exempelvis lagerhållning eller PIA resulterar i att företagets 
pengar är låsta och därmed inte kan användas till andra investeringar (Wouters, 1991).
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4 Empiri 
Kapitlet redogör för den empiri som samlats in under studien. Empirin beskrivs och 
verkar som underlag till svar på studiens frågeställningar. Kapitlet inleds med en 
verksamhetsbeskrivning vilken följs av empiri med insamlade data från fallstudien.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fläkt Woods är en globalt marknadsledande leverantör av lösningar för inomhusklimat 
och brandsäkerhetslösningar. Globalt har verksamheten 19 fabriker. I Sverige återfinns 
två av dessa och företaget omsätter årligen 1,5 miljarder sek (FläktWoods, 2017). I 
Sverige har verksamheten, inklusive säljkontor, 850 anställda från Luleå till Malmö 
(FläktWoods, 2017). Företaget levererar produkter inom fem produktfamiljer: 
 

• Fläktar 
• Luftbehandling 
• Flödeskontroll/styr & regler 
• Kylbafflar & luftdon 
• Kanalsystem 

(FläktWoods, 2017) 
 
I Sverige är verksamheten aktiv inom fyra segment:  
 

• Kommersiella fastigheter 
• Bostäder 
• Specialapplikationer (marin, olja, gas) 
• Industri & tunnelprojekt 

(FläktWoods, 2017) 
 
Produkterna Fläkt Woods erbjuder karaktäriseras av kundorderunika produkter. Varje 
produkt skräddarsys efter behov av kapacitet, filter-krav, energi, med mera, vilket i sin 
tur medför att produkter inte lagerförs för vidare försäljning utan skräddarsys mot order. 
 
Fläkt Woods erbjuder flera typer av luftbehandlingsaggregat och en serie av dessa är 
“eQ Prime”. eQ-familjen finns i åtta storlekar och är standardiserad och speciellt 
framtagen för att erbjuda en produkt med: 
 

• Kort ledtid 
• Låg installations- och driftkostnad 
• Kompakt hölje för enkel placering 
• Standardiserad variantflora 

(FläktWoods, 2017) 
 
Anläggningen i Jönköping har omkring 600 anställda och anses vara en utav 
verksamhetens “center of excellence” (FläktWoods, 2017). Här tillverkas eQ Prime från 
beställning och inleverans av råmaterial, genom en rad processer och förädlingar till 
montering och utleverans av färdig produkt. Det förekommer även ett samarbete mellan 
verksamhetens olika anläggningar då vissa komponenter tillverkas i organisationens 
olika fabriker för att sedan säljas internt och monteras i Jönköpingsfabriken. De steg en 
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eQ Prime går igenom vid färdigställandet av en order kommer behandlas senare i 
kapitlet (FläktWoods, 2017). 

4.2 eQ Prime 
eQ Prime (hädanefter kallad: Prime) är Fläkt Woods mest standardiserade produkter 
och återfinns i åtta varianter. Prime är den produktfamilj som säljs i högst volym och 
omsätts snabbare än övriga produkter. När beställning görs på en viss variant erbjuds 
kunden olika tillval. Tillvalen gör produkten kundorderunik då den endast kan säljas 
till en specifik kund. När beställning mottagits kommuniceras informationen uppströms 
i organisationen. En order skickas till produktionen innehållande ett initierat behov av 
komponenter och artiklar som skall ingå i produkten. Därefter utförs en planering för 
tillverkning av artiklar, komponenter och slutligen monteringen. Prime har 15 
arbetsdagar som standard för lovad leveranstid ut mot kund varav tolv dagar utgör 
produktion och tre dagar är administrativ tid efter att produkten är färdigtillverkad. 
Ledtiderna i dagar för de ingående komponenterna och slutmonteringen samt Primes 
totala ledtid återfinns i Figur 10. 
 
Nedan i Figur 10 syns ledtiderna för samtliga komponenter som ingår i Prime samt den 
administrativa tiden verksamheten har för att förbereda och genomföra leverans av 
produkten. Ledtiden är räknad i dagar. Verksamheten har systemmässigt valt att slå 
ihop paneltillverkningen med slutmonteringen. Båda processerna ingår i aktiviteten i 
Figur 10 kallad “Produkt” (rödmarkerad ledtid) där slutmonteringen utgör det tre sista 
dagarna av den totala ledtiden på fem dagar. Ledtider markerade med orange är 
komponenter och de blåmarkerade är administrativa ledtiden. Den röda pilen till vänster 
är positioneringen av kundorderpunkten och den till höger är brytpunkten mellan 
färdigproducerad produkt och administrativ ledtid produkten har innan leverans. I 
figuren syns studiens utvalda komponent vilken kommer beskrivas närmare i 
nästkommande avsnitt.  
 

 
Figur 10: Ledtidskartläggning komponenter 
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4.2.1 Komponenter i Prime 
Komponenter i en Prime är standardiserade men kan kundorderanpassas efter 
önskemål. Syfte är att erbjuda en kundorderunik produkt med kort ledtid. Ingående 
artiklar är också standardiserade, men kan komma i olika storlekar och längder vilket 
gör att komponenten blir kundunik. Komponenttillverkningen sker mot kundorder då 
de ryms innanför kundorderpunkten och befinner sig innan slutmonteringen. Artiklarna 
som ingår i komponenterna är tillverkade både mot order och lager. Oavsett om 
artiklarna som ska ingå i komponenterna tillverkas mot kundorder eller lager så hämtar 
komponentgrupperna alla artiklar från ett mellanlager. Komponenterna tillverkas på 
monteringsstationer av operatörer.  
 
Då komponenterna sällan är exakt likadana och därmed är kundunika så tillverkar inte 
verksamheten dessa mot lager eftersom efterfrågan på en specifik komponent varierar 
och är osäker. Komponenter är kostsamma att lagerföra då de binder mycket kapital 
och tar upp stor volym så verksamheten ser inget värde i att lagerföra dessa.  
 
Den komponent med ingående artiklar som finns i Prime som studien ämnar undersöka 
närmare är ”Komponent 1” i Figur 11. Komponent 1 är den komponent som innehåller 
högst värde av egentillverkade artiklar av de komponenter som ingår i en Prime. Det 
illustreras enligt en färgskala som går från grönt till gul och slutligen till rött, där gröna 
komponenter har lägst värde och den röda har högst värde, se Figur 11. Komponenten 
är bland de första som tillverkas efter att en order på Prime är lagd. Komponenten har 
också en relativt lång ledtid sett till övriga ingående komponenter, se Figur 10. 
Komponenten har ledtid på tre dagar.  
 
I enlighet med studiens syfte att se till egentillverkat material så är komponenter som 
saknar egentillverkat material exkluderade från Figur 11. Egentillverkade artiklar som 
ingår i komponenten görs i regel mot lager. 
 

 
Figur 11: Summa värde egentillverkade MTS-artiklar i komponenter 
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4.2.2 Artiklar i Prime 
Flera ingående artiklar till komponenterna i en Prime är egentillverkade mot lager. 
Artiklarna är i stor utsträckning standardiserade till form men kan skräddarsys efter 
mått och kan skilja sig åt i material. De mer standardiserade artiklarna tillverkas mot 
lager eftersom de har en stor åtgång och omsätts snabbare. För varje operationssteg en 
artikel genomgår så läggs artiklarna på ett mellanlager. Det finns ett undantag vilket är 
för de artiklar som går genom en automatiserad stans- och kantpressningsmaskin som 
gör båda operationsstegen i direkt anslutning till varandra.  

I Figur 12 nedan finns egentillverkade artiklar som görs mot lager och ingår i utvald 
komponent. De liggande staplarna visar ledtiden för varje artikel (grönfärgade) och 
komponenten (orangefärgad) räknat i heldagar.  
 

 
Figur 12: Ledtid för artiklar i utvald Komponent (ink. Komponent) 

4.3 Första frågeställningen – ”Hur påverkar produktion- och 
materialstyrning bundet kapital i lager?” 

Följande kapitel är en analys av insamlade data för första frågeställningen. Kapitlet är 
uppdelad utefter de teoretiska områden studien innehåller.  

4.3.1 Make-to-stock  
Verksamheten producerar artiklar mot lager med syfte att tillhandahålla artiklar med 
kortast möjliga ledtid till komponenttillverkningen. Tillverkningen mot lager sker även 
för att utjämna i produktionen vid varierande efterfråga samtidigt som det ger en 
säkerhet mot stopp eller störningar i produktionen. Planeraren som lägger lagerorder 
får inte lägga en order som överskrider två veckors prognostiserad efterfrågan på 
artikeln. I de fall artikeln har en fast orderkvantitet läggs order enbart utifrån att 
återfyllnaden ska infalla innan artikeln tagit slut i lager. Tillverkning mot lager 
möjliggör tillverkning i batcher vilket sänker antalet gånger man behöver ställa om 
maskiner och höjer utnyttjandegraden på maskinen. Dagligen upprättar respektive 
produktionsgrupp en köplan i vilken artiklar samordnas för att grupperas efter 
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råvarumaterial eller efter: första order in första order ut. Denna samkörning görs för 
att hålla en hög resurseffektivitet av maskiner, minska antalet ställ och effektivisera 
utnyttjandet av råmaterial. Vid samordningen ökar utnyttjandet av hela plåtar vilket 
minskar andelen skrotat råvarumaterial. 
 
I produktionen används idag flera olika plåttyper vilket försvårar möjligheten att 
samordna tillverkningen av artiklar. Kölistan som används vid samordningen levereras 
av planeringen som bestämmer vilka artiklar som skall produceras i vilken maskin och 
på vilken dag de ska vara färdigställda. 
 
Nackdelen med att tillverka mot lager beskrivs vara att det binder ett oönskat högt 
kapital samtidigt som det är svårt att överskåda vilka artiklar som verkligen finns i 
lagret. Produktionsplanerare och produktionsledare upplever att artiklar lättare 
försvinner ju längre de ligger på lager. Detta leder till att vissa artiklar har felaktigt 
saldo i systemen och att artiklar inte hittas av lagerpersonalen. Artiklarna måste då 
produceras på nytt. Följden blir i värsta fall att stopp uppstår i komponenttillverkningen 
och även risk att problemet sprider sig hela vägen nedströms i värdekedjan och skapar 
förseningar internt och ut mot kund. Företaget nämner även den årliga inventering som 
en kostsam konsekvens och att kassation av de försvunna artiklar som hittats i samband 
med inventeringen är ett direkt slöseri. 

4.3.2 Make-to-order 
Verksamheten producerar komponenter och produkter först när en order inkommer. 
Metodvalet bottnar i att företaget tillhandahåller komponenter och produkter efter 
order, vilka är kundunika som inte lagerförs. I de fall en komponent är tillräckligt 
standardiserad att den i praktiken skulle kunna säljas till fler kunder, väljer 
verksamheten att ändå producera mot kundorder för att spara lagringsyta och för att inte 
binda onödigt kapital i lager. Det finns även vissa artiklar som tillverkas mot kundorder, 
detta görs för specialbeställningar och generellt i små volymer. Produktionsledare 
tycker att det är problematiskt att producera dessa specialartiklar i låga kvantiteter dels 
på grund av att artiklarna lätt försvinner i mellanlagret men även för att det påverkar 
material- och resursutnyttjandet negativt. 
 
I dagsläget schemaläggs arbetet till en viss arbetsdag och det går inte att säkerställa ifall 
en komponent blir producerad tidigt eller sent på den dagen. Detta arbetssätt resulterar 
i att artiklar ligger en tid i mellanlager innan de skickas från en produktionsenhet till en 
annan.  

4.3.3 Produktion nuläge 
Verksamheten vill idag vid produktion köra färdigt så stora delar av en lagerorder som 
möjligt och föredrar därför att köra batcher av artiklar istället för styckvis produktion. 
Det nämns att syftet med detta är att hålla ett högt resursutnyttjande och att arbetet med 
att samköra artiklar med samma typ av material blir mer effektivt. Samtidigt gissar en 
utav produktionsledarna att maskinutnyttjandet ligger på omkring 50 procent.  
 
I förtillverkningen där artiklarna tillverkas är verksamheten medveten om att 
förseningar är vanliga. Vid förseningar försöker de åstadkomma en så ”smal svans” 
som möjligt. En ”smal svans” innebär att det är ett fåtal ofärdiga order, men med 
flertalet ofärdiga artiklar på varje. En ”bred svans” innebär att det är många ofärdiga 
order men med få ofärdiga artiklar på varje. Verksamheten vill alltså färdigställa så 
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många kompletta order som möjligt så att dessa kan skickas vidare i värdekedjan. En 
order skickas inte vidare förens den är komplett, men det binder kapital och tar upp 
plats i väntan på att resterande artiklar blir klara. 
 
I verksamheten är det vanligt med förseningar och de vanligaste orsakerna enligt 
intervjuobjekten: 
 

• Försvunnet material på grund av bristfällig lagerstruktur/rutin för infackning   
• Feltillverkade artiklar/komponenter till följd av svåra ritningar 
• Maskinhaveri till följd av dåligt underhåll 
• Att utsatt köplan inte följs 
• Bristfällig utbildning av personal och standardisering 
• Ofullständiga tidsunderlag för tillverkningsprocesserna 
• Säljare lovar kortare leveranstid än vad produktionen kan leverera 

 
I dagsläget genomgår färdigställda artiklar knappa kvalitetskontroller. Det gör att 
defekter på artiklar ofta inte uppmärksammas förens artikeln är i nästkommande 
produktionsgrupp. Den bristfälliga kvalitetskontrollen nämns också vara en utav 
orsakerna till förseningar. 

4.3.4 Produktionsprocessen 

När en artikelorder är lagd för egentillverkade artiklar som tillverkas mot lager tas 
råmaterial ut ur råvarulagret och artiklarna tillverkas i första produktionsgruppen någon 
gång under planerad produktionsdag, när de är klara flyttas artiklarna till ett 
mellanlager. Någon gång under nästa produktionsdag plockas artiklarna ut ur 
mellanlagret och flyttas till nästkommande produktionsgrupp i flödet och förädlas. När 
produktionsgruppen är klar skickar de tillbaka artiklarna till mellanlagret. Detta förlopp 
fortgår tills det att alla operationer genomförts.  

Produktionsledaren utgår ifrån schemaläggningen och utför dagligen en köplan och 
bestämmer därmed själv när artiklarna ska tillverkas under dagen. Varje 
produktionssteg artiklarna genomgår planeras därmed att genomföras under en 
kalenderdag oavsett den faktiska ledtid som artikeln har i produktionsgruppen (de 
faktiska operationstiderna för att tillverka hela batcher för artiklarna som ingår i den 
utvalda komponenten finns i Bilaga 2). Det beror på att planeraren inte vet när artiklarna 
kommer tillverkas under dagen och skulle artiklarna tillverkas i slutet av dagen i första 
produktionsgruppen så finns det i sådant fall inte tid kvar för andra produktionsgruppen 
att hinna klart samma dag och en försening orsakas.  
 
När lagerförda artiklar sedan tillhör en kundorder och ska ingå i komponenten tas de ut 
ur mellanlagret och transporteras till komponentgruppen. Komponentgruppen bygger 
komponenten och placerar den på kittningsvagn i kittningslagret. Komponenterna 
ligger på kittningsvagn tills monteringen kan påbörjas på monteringslinan. 
Produktionsprocessen är visualiserad i Figur 13. Beskrivning av symbolerna finns i 
Bilaga 1. 
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Figur 13: Produktionsprocessen 

 

Genom att utföra en operation per dag skapar sig produktionen säkerhetsledtid mellan 
tillverkningsprocesserna vilket ökar möjligheten för samtliga grupper att utföra planerat 
arbete under planerad tid, annars uppstår risken att en station inte blir försedd med 
material och flödet genom värdekedjan avstannar.  
 
I Tabell 4 är alla produktionsgrupper som en artikel genomgår rödmarkerade. 
Produktionsgrupperna 117 och 118 är i samma cell därför att dessa produktionsgrupper 
sitter ihop. En artikel som går genom 117 och 118 går igenom båda grupperna under en 
och samma dag till skillnad från alla andra kombinationer av grupper, då görs en 
operation per dag och hamnar på mellanlager däremellan. 
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Tabell 4: Produktionsgrupperna som artiklarna genomgår 

4.3.5 Variation 
Produktionsledare anser att antalet varianter av artiklar som verksamheten erbjuder 
kunden är alldeles för högt. I produktionen går det åt mycket tid för maskinoperatören 
att fylla på och byta material till maskinerna samtidigt som hen ska planera kölistan och 
även plocka av färdiga enheter när de gått igenom maskinen. Variationen av varianter 
gör även att det blir mer komplicerat för maskinoperatören att utföra sitt arbete. Följden 
blir att det tar längre tid att lära upp en ny maskinoperatör och verksamheten har svårare 
för att bemanna vid förändrat behov. Variationen av artiklar ökar även risken för att en 
artikel blir felaktigt tillverkad då operatören har svårt att lära sig samtliga artiklar.  
 
Då vissa artiklar tillverkas mot lager och andra mot kundorder så ses denna variation 
som en svårighet för produktionsledarna och operatörerna då det skapar ojämnhet i 
produktionen. Genom att kombinera tillverkning mot order och lager upplevs det svårt 
att styra över olika maskiner som producerar olika snabbt och hanterar olika 
komplicerade moment. Det nämns att vissa moment kan utföras av flera olika maskiner, 
men vetskapen om vilka maskiner som kan utföra vilka moment och vilka artiklar som 
kan tillverkas i respektive maskin inte är känd hos planerarna. Det gör att planerarna 
har kunskapsluckor och inte kan planera på detaljnivå. 
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4.4 Andra frågeställningen – ”Vilken eller vilka åtgärder kan vidtas för 
att minska bundet kapital i lager?” 

Följande kapitel innehåller en analys av insamlade data för andra frågeställningen. 
Likt analysen till första frågeställningen är andra frågeställningen också uppdelad 
utefter de teorier som studien innehåller.  

4.4.1  Make-to-order 
Vid tillverkning mot order finns inga artiklar lagerförda vilket enligt 
produktionsledarna ökar sårbarheten då artiklar har en tendens att försvinna. Artikeln 
behöver då tillverkas på nytt och förseningar i produktionen uppstår. Förseningar 
riskerar spridas nedströms i flödet. Artiklar som försvinner i lager är ett återkommande 
problem på grund av bristande material- och lagerhantering och avrapportering till 
affärssystemen. Det konstateras att för en ökad tillverkning mot order så måste truck- 
och plocksystem utvecklas ytterligare samtidigt som viss omorganisering i verkstaden 
behöver utföras. Genom ökad tillverkning mot order och bättre logistik tror 
produktionsledarna/planeraren att utrymme i lagret skulle kunna frigöras eftersom de 
tror att lagret idag innehåller onödigt höga kvantiteter av olika artiklar. Då sårbarheten 
mot stopp i produktionen ökar vid tillverkning mot order skapas ett behov av att inrätta 
någon form av efterkontroll över kritiska produktionssteg. 
 
Tillverkning enligt kundorderproduktion skapar ett lägre materialutnyttjande då en plåt 
i lägre utsträckning blir maximalt utnyttjad till skillnad från tillverkning mot lager då 
likartade lagerorder samordnas till samma plåt. Detta blir ett direkt slöseri i de fall då 
det överblivna materialet inte går att återanvända. Det material som skulle kunna 
återanvändas för med sig logistiska utmaningar vid hantering och förvaring då måtten 
av det överblivna materialet inte överensstämmer med de förvaringsutrymmen som 
finns upprättade för råmaterial.  
 
Vid tillverkning mot order anser verksamheten att det är svårt att hålla en hög 
produktivitet, produktionen kan inte längre samköra artikelorder i batcher och maskiner 
behöver ställas om oftare. Produktionsledarna tror att ökad tillverkning mot order 
kräver att vissa tillverkningsgrupper behöver mer personal för att plocka av och på 
material samt för att kunna hinna manövrera den dagliga kölistan.  
 
En övergripande fördel med att tillverka mot order anses vara att fler anställda skulle 
tvingas ta ett större ansvar och skapa ordning och reda i företaget. Det beskrivs även att 
verksamheten på så vis skulle kunna harmoniera bättre och arbeta mer enhetligt. Flera 
produktionsledare nämner att det är fullt möjligt att lyckas men att det är en stor 
utmaning. 
 

4.4.2 Senareläggning 
Problemet produktionsledarna ser med senareläggning av artiklar mot kundorder istället 
för att tillverka mot lager är att det blir svårt att utjämna produktionen. Artiklar är idag 
bestämda till en viss produktionsdag men produktionen kan flytta och samordna artiklar 
på order vid behov, den möjligheten skulle minska vid senareläggning påstår 
produktionsledarna. En senareläggning kräver även mer personal på produktionsdagen 
till att fylla på med råmaterial till maskinen, hantera kölistan och plockar ur färdiga 
artiklar, samt att det gör produktionen mer sårbar för stopp då säkerhetsledtiden minskar 
med senareläggning. 
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Produktionsplaneraren ser en större möjlighet till senareläggning och produktion mot 
kundorder ifall systemen utvecklas med mer detaljerad information om egenskaperna 
hos artiklarna. Planeringssystemet behöver också göras om för att göra det möjligt för 
planerarna att planera i mindre enheter än heldagar. I Figur 14 visas hur efterföljande 
operationer i dagsläget planeras och utförs på separata dagar. Det nämns att planeringen 
behöver mer resurser för att klara av att planera på mer detaljerad nivå. Planeraren 
behöver information om i vilka maskiner varje enskild artikel kan tillverkas och vilket 
material artiklarna tillverkas av. Både planeraren och produktionsledarna anser att det 
finns för många olika råmaterial till artiklarna. De nämner att variationen av material 
behöver minskas och standardiseras i en större utsträckning. Problemet med flertalet 
olika material anses vara att det resulterar i fler ställ och en komplicerad produktion. 
Det verkar även finnas en osäkerhet hos planeringen i hur lång tid vissa artiklar tar att 
tillverka och den tiden det tar att transportera artiklar. Utökad information om detta 
nämns vara en förutsättning för att kunna senarelägga produktionen. 

 
Figur 14: Planering uppdelad i heldagar 

4.4.3 Produktionsprocessen 
För att arbeta mer enligt tillverkning mot kundorder anser verksamheten att 
produktionsdagarna måste struktureras och planeras mer detaljerat. Planeringen skulle 
till exempel vilja kunna schemalägga artiklarnas färdigtider till varje timme istället för 
varje dag. Planeringen skulle även vilja ha större kunskap om vilka artiklar som kan 
köras i vilken maskin. Det finns artiklar som kan köras både i “maskin A” och i “maskin 
C”. Ifall alla dessa artiklar endast schemaläggs till “maskin A” så uppstår en flaskhals. 
Och de artiklar som endast kan produceras i A fastnar i kön. Det hade alltså varit 
fördelaktigt att utjämna produktionen av vissa artiklar till “maskin C” i de fall det är 
möjligt. Skulle dagen planeras per timme blir det enligt produktionsplaneraren viktigt 
att detaljplanen för artiklarna görs noggrant så två produktionsenheter inte krockar med 
varandra. Vidare påstås en risk uppstå med att schemalägga per timme då tillverkningen 
skulle bli mer sårbar vid maskinstopp, stoppet kan då i högre utsträckning påverka 
produktionen nedströms. Ge utrymme för säkerhetsledtid nämns vara en viktig aspekt 
i produktionen för att skapa möjligheter för samtliga tillverkningsprocesser att utföra 
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planerat arbete under planerad tid. Utan säkerhetsledtid uppstår risken att en station inte 
blir försedd med material i rätt tid och flödet genom värdekedjan avstannar. 

4.4.4 Variation 
Genom att standardisera artiklarna och minska ner variantfloran tror företaget att 
produktionen skulle kunna bli mer effektiv och förbättra flödet. Verksamheten nämner 
att effektiviteten skulle öka av att fler artiklar består av samma material och därmed kan 
tillverkas samtidigt. Vidare skulle effektiviteten öka av att göra artiklarna kompatibla i 
fler än en utav verksamhetens maskiner. Med en bättre effektivitet och ett bättre flöde 
tror företaget att mindre lager skulle krävas och ledtiden för artiklar hade kunnat kortas 
ned. Företaget tror också att mängden stopp i produktionen skulle minskas ifall 
variantfloran minskade. Operatörerna hade fått mindre variation i sina arbetsuppgifter 
och det skapar enligt produktionsledarna förutsättningar för att lättare lära upp nya 
operatörer och minska antalet felproducerade artiklar.  
 
Följden av en minskad variantflora skulle bli att kunden får färre valmöjligheter som 
påverkar produktionen på artikelnivå. Genom att istället placera kundorderpunkten på 
komponentnivå i allt större utsträckning tror produktionsledarna att variationen minskar 
för artikeltillverkningen. Samtidigt tycker produktionsledarna att det är svårt att veta 
om antalet varianter är överflödiga för att uppfylla kundbehoven eller om verksamheten 
kan minska utbudet utan att tappa kunder. Sänka antalet varianter anses dock vara en 
lösning till att bli mer flexibla och öka effektiviteten.
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5 Analys 
I kapitlet ställs insamlad empiri mot det teoretiska ramverket och en analys genomförs. 
Kapitlets avsnitt är uppdelat utefter studiens teoretiska områden. Analysen utgör 
grunden för att besvara studiens frågeställningar.  

5.1 Lean 
Enligt Modig & Åhlström (2012) bör verksamheter som arbetar enligt Lean prioritera 
flödeseffektivitet framför resurseffektivitet. Den genomförda fallstudien visar att 
verksamheten i många avseenden prioriterar resurseffektiviteten. Komponenter och 
produkter tillverkas visserligen mot order med en stor del av artiklarna tillverkas mot 
lager. Produktionsledarna för tillverkning av artiklar nämner att de arbetar för att ha 
en hög utnyttjandegrad av maskinerna och använda produktionsgruppens egna 
resurser på ett effektivt sätt. Det visar på en tydlig prioritering av resurseffektivitet 
och risk för suboptimering sinsemellan grupperna.  
 
Flödeseffektiviteten försämras ytterligare i fallföretagets produktion då 
färdigtillverkade artiklar från en produktionsgrupp placeras på mellanlager innan 
artiklarna förflyttas till nästkommande grupp. Artiklar ligger därmed lång tid på lager 
i förhållande till faktisk operationstid.  
 
För att produktionen ska åstadkomma en högre flödeseffektivitet krävs förändringar i 
produktionen.  Varje enskild produktionsgrupp tillverkar idag efter egna köplaner och 
tar därmed inte full hänsyn till övriga produktionsgrupper i produktionsflödet, vilket 
påverkar flödeseffektiviteten negativt. Om verksamheten ska få en produktion som 
prioriterar flödet krävs en förändring i hur verksamheten schemalägger sin produktion 
dels inom grupperna men också i flödet som helhet. 

5.1.1 Just in time 
Verksamheten tillhandahåller särskilt komplexa produkter ur produktionssynpunkt 
eftersom komponenterna dels har många ingående artiklar men också för att de till viss 
grad kan skräddarsys efter varje unik kund. Komponenterna orderläggs även sporadiskt 
och är svåra att prognostisera. Därför tillverkas de ingående komponenterna mot order 
i ett försök att åstadkomma JIT. Genom att tillverka mot order kan verksamheten 
leverera, rätt komponent, på rätt plats, vid rätt tid (Steyn & Du Toit, 2010) och därtill 
minska uppkomsten av lager. 
  
JIT är en grundpelare för att kunna skapa ett effektivt flöde samt minska bundet kapital 
i lager. För att åstadkomma JIT i fallföretagets måste produktionen planeras på 
annorlunda sätt jämfört med idag så att material inte hamnar på lager mellan 
operationerna. Vidare är senareläggning av produktionen genom hela flödet ett måste 
om fallföretaget ska tillverka mer enligt JIT. Det för att korta ned ledtiden från 
produktionsstart till leverans ut till kund och därmed minska PIA för hela flödet.   

5.1.2 Variationer 
Efterfrågan av komponenter och artiklar varierar mycket i verksamheten och enligt 
Modig och Åhlström (2012) påverkar variation ledtiden så att den blir längre. Hög 
variation i fallföretagets produktion gör att de tvingas ställa om maskiner ofta och det 
blir komplext att genomföra köplaner. Variation gör samspelet mellan olika processer 
mer komplicerat, samtidigt som arbetet i en enskild process också försvåras vilket 
styrks av Efthymiou et al. (2016) samt Closs et al. (2009). Davila & Wouters (2007) 
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skriver att lagren ökar i takt med att efterfrågan på kundanpassade produkter, 
komponenter och artiklar ökar. I studien visar det sig att fallföretaget skyddar sig mot 
komplexiteten som uppstår av variationen genom att frikoppla processer från varandra 
med lager och säkerhetsledtid. Variationen som uppstår vid kundanpassning kan 
fallföretaget förhindra genom att använda sig av allt fler generiska artiklar. Det för att 
skydda den interna produktionen mot variationer och minska kapitalbindningen utan att 
minska kundens utbud. 
  
Vidare upplever produktionsplaneraren att det är svårt att planera produktionen på en 
mer detaljerad nivå (mindre enheter än heldagar) vid hög variation. Det beror på att det 
finns en bristande kunskap om samtliga produkters, komponenters och artiklars 
egenskaper eftersom det är väldigt många att hålla reda på. I fallföretaget blir 
planeringen tidskrävande när variationen är så pass hög. I teorin nämns att variation 
bidrar till ökad osäkerhet i att prognostisera samt att kravet på att vara flexibel 
intensifieras (Efthymiou et al. 2016; Closs et al. 2009). Osäker prognos och begränsad 
flexibilitet skyddar sig produktionen från med att bygga lager. 

5.2 Ledtid 
Verksamheten påverkar till stor del sin ledtid från startad produktion till färdig produkt 
då artiklar, komponeter och produkter tillverkas internt. I studiens kommande avsnitt 
analyseras verksamhetens ledtid för ingående artiklar och komponenter i fallspecifikt 
utvald produkt med hjälp av en ledtidskartläggning. 

5.2.1 Ledtidskartläggning 
Ledtidskartläggningen visualiserar när produktion utförs i förhållande till 
kundorderpunkten (röd pil till vänster i Figur 15), samt när och under hur lång ledtid 
artiklar, komponenter och produkter tillverkas. Produktionen för Prime visar att 
komponenter tillverkas med marginal innan de ska ingå i monteringen för slutprodukten 
(röd pil till höger i Figur 15 är tidpunkten för färdig produkt). Samtidigt ser vi att 
komponenterna i någon mån är senarelagda då en komponent endast påbörjas samma 
dag som kundorder inkommer. Det finns, om man enbart ser till ledtider, möjlighet att 
senarelägga många utav komponenterna.  
  
För utvald komponent syns att den görs tidigt i processen i förhållande till övriga 
komponenter (orangemarkerad ledtid inom omringat område i Figur 15). Det finns 
tidsmässigt utrymme från det att komponenten är klar tills den ska monteras. 
Ledtidskartan visar också de ingående egentillverkade artiklarna (grönmarkerade 
ledtider i Figur 15) i komponenten. Om artiklarna tillverkades enligt JIT skulle de 
rymmas innanför kundorderpunkten. För verksamheten skulle det innebära att artiklar 
som i dagsläget tillverkas enligt MTS skulle kunna tillverkas enligt MTO och därmed 
minska bundet kapital i lager. Produktionsledarna ser potentiella risker med att byta till 
MTO då verksamheten skulle bli sårbar mot stopp och felproduktion. Ledtidskartan 
visar samtidigt att ledtiden för samtliga förutom en artikel är kortare än ledtiden från 
kundorder till start av produktion av utvald komponent. Det betyder att verksamheten 
hade kunnat börja tillverka artiklarna direkt när kundorder inkommer och då ändå ha 
säkerhetsledtid fram tills att artiklarna ska ingå i komponenten.  
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Figur 15: Utvald komponent med ingående artiklar 

5.3 Frikopplingspunkt 
I verksamheten separerar kundorderpunkten artikel- och komponenttillverkningen, se 
Figur 16. Bäckstrand et al. (2013) anser att kundorderpunkten alltid befinner sig i ett 
lager, i fallföretaget är detta mellanlagret. Då artiklar ibland kundanpassas och 
tillverkas mot order så är kundorderpunkten ändock rörlig. Vid MTO av artiklar är 
kundorderpunkten i råvarulagret, se Figur 16. Kundorderpunkten ska vara placerad 
tillräckligt långt nedströms i flödet att ledtiden som kunden önskar går att uppfylla 
(Bäckstrand et al. 2013). Verksamheten tillverkar artiklar mot lager vilka, om man 
enbart tittar på ledtider, skulle rymmas nedström om kundorderpunkten och därav 
kunna tillverkas mot order. Artiklar och komponenter har olika förutsättningar och 
därför tillverkas de efter olika strategier, vilket är i enlighet med (Bäckstrand et al. 
2013).  
  
Kundanpassningspunkten förflyttas också i verksamheten. Kundanpassningspunkten är 
generellt sett efter komponenttillverkningen då monteringen gör produkten 
kundorderunik, men då artiklar och komponenter kan vara kundanpassade så kan 
punkten vara i mellanlagret, kittningslagret eller råvarulagret.  
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Kundanpassade artiklar och komponenter är enligt Closs et al. (2009) mer komplexa 
och dessa gör de svårare att uppfylla kundens behov. Produktionsledarna nämner att 
kundanpassade artiklar är svåra att hålla reda på och ifall de försvinner finns inget 
säkerhetslager att plocka ifrån. Flera av intervjuobjekten nämner också att det finns 
problem med verksamhetens infackning i lager vilket gör att kundanpassade artiklar lätt 
kan försvinna. För att ge verksamheten förutsättningar att tillverka kundanpassade 
artiklar och samtidigt motverka att artiklar försvinner anser en utav produktionsledarna 
att truck- och plocksystemen för lagerarbetarna måste utvecklas, vilket stämmer 
överens med (Bäckstrand et al. 2013) påstående att kundanpassning kräver mer kontroll 
över verksamhetens processer. 
 

 
 

Figur 16: Frikopplingspunkterna i verksamheten i relation till produktionen 

5.4 Senareläggning 
Fallstudien har genererat i data angående senareläggning av produktion gällande form, 
tid och plats. I följande avsnitt analyseras hur fallföretaget förhåller sig till 
senareläggning. Vidare beskrivs hur verksamheten påverkar kapitalbindningen i och 
med sitt förhållningssätt till senareläggning. 

5.4.1 Form 
Davila & Wouters (2007) skriver att genom standardisering av produkter, komponenter 
och artiklar samt senareläggning i produktionen så kan lagerbindning motverkas. 
Fallstudien visar på att verksamheten har höga variationer av material som tillverkas. 
Fallföretaget tillämpar formsenareläggning för komponenter och produkter då 
tillverkning inte initieras för ens KOP infaller. Samtidigt visar det sig att verksamheten 
har ytterligare möjlighet att formsenarelägga efter att KOP passerats. Vid 
formsenareläggning bibehålls materialet generiskt och det öppnar upp för 
standardisering. Generiskt material gör verksamheten mer flexibel, minskar lager, 
säkerhetslager och ledtiden samt ökar leveransprecisionen (Graman & Magazine, 2006; 
Davila & Wouters, 2007).  Genom att senarelägga form det vill säga behålla materialet 
som går genom flödet kundgeneriskt längre nedströms samtidigt som varianterna 
minskar tror verksamhetens produktionsledare lagret skulle kunna minskas. Vidare 
nämns att formsenareläggning i kombination med färre varianter skulle innebära att 
verksamheten kan tillverka kundanpassade artiklar snabbt, vilket är i samklang med 
Yang et al. (2004) som skriver att responsen mot kunder förbättras vid senareläggning. 
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5.4.2 Tid 
Både produktionsplaneraren och produktionsledarna tror sårbarheten i produktionen 
vid stopp och förseningar skulle öka med tidssenareläggning då säkerhetsledtiden 
mellan operationer skulle minska. Rabinovich & Evers (2003) trycker ändå på vikten 
av att tidssenarelägga när efterfrågan är osäker. För att lyckas tillämpa 
tidssenareläggning påstår produktionsplaneraren att affärssystemet måste utvecklas så 
att det går att planera i mindre enheter än dagar. Planeringen skulle kräva mer resurser 
i form av personal för att kunna planera mer detaljerat. Samtidigt tror 
produktionsledarna att tidssenareläggning skulle minska möjligheten till utjämnad 
produktion och behovet av personal skulle variera mer.  

5.4.3 Plats 
Mellanlagret fungerar idag som en platssenareläggning. Färdigtillverkade artiklar 
levereras inte nedströms i värdekedjan för ens komponentgruppen initierat ett behov, 
vilket stämmer in på Davila & Wouters (2007, s. 2247) definition av 
platssenareläggning. Plats-, form- och tidssenareläggningen anser Yang et al. (2004) 
ska placeras uppströms i flödet eftersom ju mindre artiklarna är förädlade desto mindre 
kostar artiklarna att lagerföra. I verksamheten finns det, med hänsyn till ledtid, 
möjlighet att senarelägga plats, form och tid.  

5.4.4 Form, tid och plats 
De olika typerna av senareläggning överlappar varandra i verksamheten. 
Tidssenareläggning påverkar plats- och formsenareläggning i alla aspekter medan 
form- och plastsenareläggning nödvändigtvis inte alltid är direkt kopplade till varandra, 
se Figur 17. Förändringar i någon typ av senareläggning påverkar därför troligtvis de 
övriga aspekterna då de tills stor del flyter ihop med varandra. 

 
Figur 17: Senareläggning 

5.5 Make-to-stock 
Tillverkning mot lager sker efter prognos och lämpar sig för verksamhetens mer 
standardiserade artiklar och produktion i större batcher (Akinc & Meredith, 2015). En 
svårighet för verksamheten är att förutse det framtida behovet då det är allmänt känt att 
prognoser alltid är felaktiga (Womack & Jones, 2003) vilket är en bidragande orsak till 
periodvis förhöjda lagernivåer.  
  
Teorin och empirin återger att tillverkning mot lager generellt bidrar till högre lagernivå 
och därmed oönskad kapitalbindning. Verksamheten argumenterar ändå för att 
producera artiklar vilka har hög åtgång mot lager för att säkerställa tillgänglighet i rätt 
tid, argument som styrks av Wikner & Johansson (2015) och Bäckstrand et al. (2013). 
Tillverkning mot lager är en trygghet mot oväntade stopp i produktionen och 
svängningar i behov. En följd är även trygghet mot felproduktion. Om en artikel är 
defekt kan den snabbt ersättas om den finns lagerförd.  
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En fördel fallföretaget ser med MTS är att produktionen har möjlighet att samköra 
artiklar vilket genererar ett högre resursutnyttjande. Nackdelen de ser med MTS är dels 
att det i verksamheten uppstår förhöjda kostnader för att lagerföra dessa artiklar (Akinc 
& Meredith, 2015) men också att möjligheten att skräddarsy artiklar minskar då 
kundorderpunkten tidigareläggs vid MTS (Bäckstrand et al. 2013) jämfört med MTO. 
Relativt kort ledtid (15 dagar) samt en osäker efterfråga gör att verksamheten väljer att 
tillverka mot lager och därmed höjs lagerkostnader och risken att ineffektivitet och 
andra kostnader gömmer sig blir ett faktum (Fienberg, Hartmann, & Hattingh, 2016). 
Ett exempel verksamheten nämner är att artiklar har förmågan att försvinna under tiden 
de ligger på lager.  

5.6 Make-to-order 
Tillverkning mot order sker för verksamhetens alla produkter och ingående 
komponenter. Några av de stora fördelarna med att tillverka mot order är för att det 
hjälper verksamheten att hålla lagren på en acceptabel nivå och för att på ett ekonomiskt 
vis svara på variation i efterfrågan (Altendorfer, 2014). Produkter och komponenter har 
ett högre värde än enskilda artiklar samtidigt som de är mer skrymmande, därför vill 
verksamheten inte lagerföra dessa. Ytterligare en anledning till att inte lagerföra dessa 
beror på att produkterna är kundorderunika och ingående komponenter är kundunika.  
Tillverkning mot order, där flödet prioriteras är en styrka i verksamheten mot kund 
(Modig & Åhlström, 2012) men kommer enligt produktionsledarna bidra till lägre 
resursutnyttjande vilket annars prioriteras hos verksamheten. Andra konsekvenser med 
tillverkning mot order är att det inte går lika snabbt att förse olika behov nedströms i 
kedjan jämfört med när en artikel är lagerförd, samtidigt som det kräver mer avancerat 
planeringsarbete (Akinc & Meredith, 2015). Från insamlade data finns också belägg för 
att fallföretaget har potential och behov av att utvecklas. 

5.7 Hur påverkar produktion- och materialstyrning bundet kapital i 
lager? 

Det visar sig att produktionsstyrning i form av MTS och MTO i kombination med hur 
JIT efterlevs i verksamheten påverkar nivån av bundet kapital. Hur en verksamhet 
planerar sin produktion är avgörande för hur mycket kapital som kommer bindas i 
lager. 
 
I analysen visar sig verksamhetens förmåga att prioritera flödeseffektivitet framför 
resurseffektivitet påverka nivån av bundet kapital i lager. Vilken flödeseffektivitet en 
verksamhet kan uppnå beror på hur stora variationer som finns en verksamhets 
tillverkning. I studiens kapitel 6.1.1. beskrivs produktion- och materialstyrningens 
påverkan på bundet kapital i lager närmre. 

5.8 Vilken eller vilka åtgärder kan vidtas för att minska bundet kapital i 
lager? 

En detaljerad produktionsplanering som tar hänsyn till JIT ger verksamheten 
förutsättningar för att minska bundet kapital i lager. Ju närmre JIT produktionen 
genomförs desto mindre kapital binder en verksamhet. Därav kan verksamheten vidta 
åtgärder gällande produktionsplaneringen som syftar till att tillverka närmre JIT.  
 
Med minskad variation inom verksamhetens tillverkning ges förutsättningar att sänka 
bundet kapital i lager. Variationer kan minskas med standardisering av material samt 
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genom att öka antalet kundgeneriskt material samtidigt som kundunikt och 
kundorderunikt material minskas. 
 
Hur en mer detaljerad planering för produktionen och minskad variation i 
tillverkningen kan bidra till att minska bundet kapital i lager samt hur dessa åtgärder 
kan vidtas presenteras i kapitel 6.1.2.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet innehåller studiens resultat. Vidare beskrivs studiens implikationer och 
begränsningar. Dessutom presenteras studiens slutsatser och rekommendationer. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet är uppdelat utifrån studiens 
frågeställningar där respektive fråga besvaras enskilt.   

6.1.1 Hur påverkar produktion- och materialstyrning bundet kapital i ett lager? 
Produktion- och materialstyrningen sätter förutsättningarna för hur mycket kapital i 
lager verksamheten binder. I dagsläget styr verksamheten produktion och material 
annorlunda beroende på om det är produkter, komponenter eller artiklar som tillverkas. 
Verksamheten utgår från två övergripande strategier vilka är MTS och MTO. Båda 
strategierna påverkar verksamhetens bundna kapital där MTS binder mer kapital än 
MTO. Det visar sig att MTS och resurseffektivitet respektive MTO och 
flödeseffektivitet är starkt relaterade till varandra. 
 
Verksamhetens tillverkning av egentillverkade artiklar sker till stor del enligt MTS och 
resurseffektivitet prioriteras. Då tillverkning sker enligt MTS och i batcher efterlevs 
inte JIT. När verksamheten inte utövar JIT för artiklarna binder verksamheten kapital i 
lager. Detta kapital i lager uppstår dels i form av ett mellanlager av färdigtillverkade 
artiklar men också av buffertar med icke färdigtillverkade artiklar mellan olika 
operationsgrupper i flödet. 
 
Produkter och komponenter tillverkas enligt MTO och för dessa prioriterar 
verksamheten flödeseffektivitet. Med tillverkningsmetoden uppnås kortare ledtid och 
ingen uppbyggnad av färdigställda produkter och komponenter i lager såvida JIT 
efterlevs. Om MTO tillämpas men JIT inte uppfylls binds kapital i lager i form av PIA 
mellan operationer, vilket leder till längre ledtid.  
 
Planeringen av produktionen är en stor orsak till att verksamheten binder lager. 
Artiklarnas PIA mellan operationerna styrs av planeringen. Sättet som verksamheten 
planerar på skapar längre ledtider för artiklarna än nödvändigt och orsakar därför 
lagerbindning. Ju längre nedströms artiklarna lagerförs mellan operationerna desto mer 
kostar de att ha på lager vilket också påverkar kapitalbindningen. 
 
Det råder stora variationer i verksamhetens produktion vilket bidrar till att det blir mer 
problematisk att uppnå ett högt resursutnyttjande. Variationen gör det också svårt att 
bli flödeseffektiv. Låg resurseffektivitet i kombination med låg flödeseffektivitet, 
resulterar i att verksamheten blir ineffektiv. Effekten av variationen påverkar hela 
verksamheten till att bli mer komplex. Komplexiteten mynnar ut i att verksamheten 
skyddar sig med buffertar och lager. Variationerna leder inte bara till högre lager på 
grund av komplexiteten. Variationerna av artiklar gör också att fler artiklar tvingas 
lagerföras. 

6.1.2 Vilken eller vilka åtgärder kan vidtas för att minska bundet kapital i ett 
lager? 

De åtgärder som studiens andra frågeställning har resulterat i är Minska variationer och 
Detaljerad planering, dessa visualiseras i Figur 18. Det är två åtgärder som delas in i 
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ett respektive två tillvägagångssätt. Åtgärderna utgår från Teori och en Metod i hur de 
ska kunna åstadkommas, åtgärderna leder till ett Utfall vilket mynnar ut i minskat 
bundet kapital i lager. Efterföljande kapitel i Resultat kommer att följa strukturen i Figur 
18. Först beskrivs båda åtgärderna var för sig och avslutningsvis knyts åtgärderna ihop 
i Utfall.   
 

 
Figur 18: Åtgärdsförslag 

 

6.1.2.1 Minska variationer och Formsenareläggning 

Minska variationer - För att minska bundet kapital i lager bör verksamheten minska 
variationen som en av åtgärderna till andra frågeställningen, se Figur 18. 
Verksamhetens tillverkning skulle bli mindre komplex och arbetet skulle förenklas, 
vilket ger förutsättningar att sänka bundet kapital i lager.  
Formsenareläggning - För att åstadkomma lägre variation kan verksamheten 
formsenarelägga. Formsenareläggning resulterar i att de artiklar som lagerförs har ett 
lägre värde eftersom värdeadderande operationer görs vid ett senare skede. 
Formsenareläggning leder till nästa steg i Figur 18, vilket är en standardisering i form 
av:  

• Fler kundgeneriska artiklar 
 

Fler kundgeneriska artiklar:  
• Tillhandahålla färre antal artiklar 

• Minska utbudet av råvarumaterial för artiklar  
• Ge kunden mindre inflytande i utformningen av artiklar   

 
Genom att tillhandahålla färre artiklar och/eller minska utbudet av råvarumaterial för 
artiklarna så kommer variantfloran att minska och verksamheten går från sitt “nuläge” 
till “minskad variation”, se Figur 19. Minskad variation innebär att färre artiklar 
behöver tillgodose lika många produkter som tidigare. För att det ska vara möjligt 
behöver de kvarvarande artiklarna vara mer generiska, det vill säga att en artikel är 
kompatibel med flera komponenter. Verksamheten kan antingen göra de kvarvarande 
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artiklarna mer generiska, alternativt skapa nya artiklar som är mer generiska, se 
“Generisk artikel” i Figur 19. 
 

 
Figur 19: Generiska artiklar 

 
Vid tillhandahållande av fler kundgeneriska artiklar och bibehållandet av de längre 
nedströms i flödet kan KAP tillkomma vid ett senare skede. Det innebär att 
verksamheten inte behöver lagerföra lika många varianter av artiklar. Om kundens 
inflytande i utformandet av artiklar minskas skapas förutsättning att införa fler 
kundgeneriska artiklar. Verksamheter kan standardisera artiklar för att göra de mer 
generiska men den möjligheten begränsas om kunden själv får bestämma utförandet. 
Skapas fler kundgeneriska artiklar samtidigt som artiklar tas bort ur sortimentet så 
minskar variationen. Det bidrar till att verksamheten kan minska bundet kapital i lager. 

6.1.2.2 Detaljerad planering 
För att minska kapitalbindningen som uppstår mellan och efter operationer i form av 
lager kan verksamheten planera sin produktion mer detaljerat. Ett tillvägagångssätt är 
att planera i mindre tidsenheter än heldagar, se Figur 20. Det skulle göra att 
verksamheten kan utföra fler än en operation per dag vilket skulle minska ledtiderna. 
Om planeringen delas in i halvdagar, skift eller timmar så skulle verksamhetens 
tillverkning närma sig JIT. Flödeseffektiviteten och möjligheten till MTO skulle öka då 
verksamheten eliminerar mycket väntetid mellan operationer. Det skapar 
förutsättningar för att utnyttja större andel av ledtiden till värdeadderande aktiviteter 
eftersom artiklar och komponenter ligger kortare tid som PIA. En direkt konsekvens är 
att det bundna kapitalet minskar.  
 
I Figur 20 syns effekten av att planera i olika tidsenheter för en artikel som genomgår 
fyra operationsgrupper. “Planering heldag”, “Planering halvdag”, “Planering tre-
skift” och “Planering timme”. Figur 20 visar att ledtiden förkortas mer ju mindre 
enheter planeringen utförs i. Skulle operationen ta längre tid än den enhet verksamheten 
planerar i så bör operationen planeras under två eller fler enheter så att 
operationsgruppen hinner färdigställa operationen. 
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Figur 20: Alternativ planering 

 
Tidssenareläggning - En mer detaljerad planering möjliggör en minskning av ledtider 
i verksamheten. Med kortare ledtider blir verksamheten mer flexibel för hur produktion 
kan planeras före och efter kundorderpunkten. För att se effekterna av genomförandet 
av en mer detaljerad planering samt se möjligheterna för att byta från tillverkning enligt 
MTS till MTO föreslås ledtidskartan vara ett lämpligt verktyg. Ledtidskartan 
visualiserar möjligheterna till och effekterna av en tidssenareläggning samt förkortad 
ledtid och fungerar därför som ett underlag till förändringen. 
 
Senarelagd starttid - Genom att utföra planeringen mer detaljerat möjliggörs en 
tidssenareläggning av starttiden för komponenter och artiklar. Resultatet av den 
detaljerade planeringen är att artiklar inte längre befinner sig i PIA under en hel 
arbetsdag för varje operationssteg. Den totala tid, under vilken en artikel binder kapital 
i form av PIA, beror på den tid produktionen planeras efter. Genom att minska enheten 
för planering från dagar till halvdagar halveras alltså den tid en artikel binder kapital 
från produktionsstart till färdigtillverkad artikel. Planeras produktionen till att utföras 
under första halvan av en dag kan artikeln genomgå nästa operation i förädlingen andra 
halvan av samma dag. Verksamheten minskar därmed väntetiden och bundet kapital i 
lager.  
 
I Figur 21 visualiseras utfallet av att placera samtliga egentillverkade artiklar efter KOP, 
vilket innebär att artiklarna tillverkas enligt MTO och är ett steg mot JIT.  Genom att 
senarelägga starttiden för artiklar efter KOP kan verksamheten undvika produktion 
enligt MTS och därmed sänka kapitalbindning i lager. Figur 21 visar också att samtliga 
artiklar (förutom “Artikel 4”) efter en tidssenareläggning har utrymme för 
säkerhetsledtid efter dem blivit färdigställda tills de ska ingå i komponenten. Detta är 
utfallet om planeringen är som i nuläget, skulle planeringen exempelvis vara indelad i 
halvdagar hade det skapat än mer utrymme för säkerhetsledtid. 
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Figur 21: Placering av egentillverkade artiklar efter KOP 

Senarelagd sluttid - Figur 22 påvisar ett scenario för senareläggning där artiklar 
färdigställs enligt JIT mot komponenten. Senareläggning av sluttiden är intressant 
eftersom den tid artikeln är färdigställd och befinner sig i lager i väntan på nästa 
operationsstart, är den tid artikeln kostar som mest att lagerföra. Denna tid kan 
minimeras med hjälp av senarelagd färdigtid. 
 

 
Figur 22: Placering av egentillverkade artiklar efter KOP enligt JIT 

 
Utfall - Sammantaget leder de båda åtgärderna i Figur 18 till att flödeseffektiviteten 
ökar vilket leder till att det finns förutsättningar för att minska bundet kapital i lager 
(Modig & Åhlström, 2012). Åtgärderna går att tillämpa var för sig eller tillsammans för 
att uppnå en sänkt kapitalbindning i lager. Den åtgärd som ska prioriteras är dock den 
som verksamheten tror kommer förbättra flödeseffektiviteten mest (Modig & Åhlström, 
2012). Till skillnad från nuläget där verksamheten uppger att resurseffektiviteten 
prioriteras vilket är en av anledningarna till nulägets lagernivåer. Åtgärderna ökar 
möjligheterna till att övergå till produktion enligt MTO och JIT för egentillverkade 
artiklar. 



 

44 

6.2 Metoddiskussion 
Studien har genomförts i samarbete med tilldelad handledare samt personal från 
fallföretaget. Detta har resulterat i att arbetet överblickats regelbundet samtidigt som 
konsolidering med fallföretag och handledare alltid varit nära till hands för att på ett 
effektivt sätt uppnå studiens syfte.  
 
Studien grundas i en deduktiv ansats och författarna har utgått ifrån befintliga teorier 
från vetenskapliga databaser, böcker och uppsatser. Detta arbetssätt har skapat bredd i 
litteratursökningen och möjliggjort utformandet av det teoretiska ramverket. 
Författarna har genom hela studien varit medvetna om risken vid en deduktiv ansats att 
färgas av det teoretiska ramverket då fallstudien genomförs. För att motverka denna 
risk har författarna analyserat insamling av empiri successivt under den period empiri 
samlats in och undersökt om det finns möjliga kompletterande eller rivaliserande 
teorier.  
 
Utvalda metoder samt studiens processer är beskrivna men studiens reliabilitet är trots 
det svår att styrka då studiens resultat och slutsatser påverkats av data från fallspecifika 
intervjuobjekt. Intervjuer med andra individer hade kunnat styra studien mot alternativa 
analyser, resultat och slutsatser.  
 
Intervjuobjekt har valts ut i samråd med fallföretaget i syfte att öka sannolikheten för 
att rätt personer intervjuats för insamling av olika data, vilket ökar författarnas 
möjligheter att få trovärdiga intervjusvar. Dock kvarstår en risk att föreslagna 
intervjuobjekt var felaktigt utvalda. Intervjuernas öppna karaktär har främjat 
möjligheten för intervjuobjekt att belysa aspekter som annars kan förbises av 
författarna. Intervjuerna har utförts med förberedda frågeformulär för att samtliga 
intervjuer ska följa samma röda tråd och beröra samma teoretiska områden för att 
minska risken att sväva iväg från ämnet eller att färga intervjuobjektet. De har också 
genererat i flera svar på specifika frågor för att fånga in olika aspekter och perspektiv 
från olika intervjuobjekt. Detta är ett arbetssätt som styrker studiens trovärdighet. 
 
Observationer har genomförts med avsikt att förstå fallföretagets flöden. Detta utfördes 
på ett kvalitativt men icke deltagande vis i verksamhetens processer med en 
kommunicerad närvaro. På detta vis gavs författarna möjligheten att ställa frågor om 
enskilda moment eller processer. Observationerna har bidragit med att skapa en god 
förståelse av verksamhetens flöden.  
 
Studiens insamlade sekundärdata är tagna från verksamhetens interna affärssystem. Det 
finns alltid risk att det inte råder nollavstånd mellan affärssystemet och verkligheten. 
Samma risk finns att intervjuobjekt och observationer ger avvikande data gentemot 
verkligheten. Risken att förlita sig på felaktiga data har motverkats genom triangulering 
av insamlade data mellan sekundärdata, intervjuer och observationer. Genom detta 
arbetssätt har studiens trovärdighet styrkts.  
 
I syfte att hålla studien generaliserbar har studiens insamlade data främst varit 
kvalitativ. Det har uppfyllts genom att studien innehåller en utvald produkt som enbart 
exemplifierar en rådande situation men där intervjuobjekten låtits svara för 
verksamheten i helhet. Studiens observationer har också fokuserats på övergripande 
förståelse för verksamheten och dess flöden och processer.  Metodvalet har gjort att 
studiens resultat kan appliceras på verksamhetens samtliga produkter samt i andra 
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likartade verksamheter. Författarna anser att ett mer kvantitativt arbetssätt med mer 
inriktat fokus på en unik produkt endast hade bidragit till att studien blivit mer 
fallspecifik och de rekommenderade åtgärderna hade blivit svåra att replikera inom 
eller i andra verksamheter. 
 
Efter utförd studie är problemfrågorna besvarade och syftet uppfyllt. Orsaken till 
varför lager bildas har identifierats och studien har två tydliga åtgärdsförslag. Dessa 
åtgärder är baserade på utfallet av första frågeställningen. Dock finns det fler orsaker 
till lagerbindning än vad som lyfts upp i studien och därav hade svaret på första och 
följaktligen andra frågeställningen kunnat se annorlunda ut. 

6.3 Implikationer 
Studiens resultat har en deduktiv ansats och resultatet har visat sig stämma överens med 
befintliga teorier. Studien bidrar därför inte till någon ny teori men verifierar tidigare 
forskning. De presenterade åtgärdsförslagen med dess kombination är studiens bidrag 
till inspiration av icke beforskade områden.  
 
Variationer har i tidigare forskning visat sig spela en stor roll för komplexiteten i 
verksamheter (Efthymiou et al. 2016; Closs et al. 2009) vilket påverkar hur hög 
effektivitet en verksamhet kan uppnå. I både teori och studiens empiri anses variationen 
vara ett hinder mot effektivisering och en orsak till kapitalbindning vilket även 
verifieras i studiens resultat.  
 
Tidigare forskning tyder på att om resurseffektivitet prioriteras finns risk att 
flödeseffektiviteten hämmas (Modig & Åhlström, 2012), i studiens fall kan samma 
kausalitet styrkas. Flödeseffektivitet och MTO har visat sig vara starkt 
sammankopplade och hindret mot att införa MTO kan därför bero på att 
flödeseffektiviteten inte prioriteras. 
 
Vid åtgärder måste förändringens konsekvenser utredas och ofta innan förändringen 
sker. I studien har ledtidskartläggning använts som ett verktyg för att visualisera 
åtgärderna innan de är utförda. Detta verktyg är generaliserbart och går att applicera i 
flera andra verksamheter. Nackdelen kan vara att verktyget enbart ger en överblick över 
ett fall och inte tillhandahåller detaljerad information om en möjlig åtgärd och därav 
finns uppenbara brister av att använda sig av ledtidskartläggning. Ledtidskartan ger 
ingen information om hur förändringar påverkar resurser och kapacitet. Studien visar 
ändock upp ett exempel på hur en ledtidskarta kan användas i fallstudier då syftet är att 
vidta åtgärder som minskar bundet kapital i lager. 
 
Studiens resultat påvisar principerna för tillverkande verksamheter med höga 
variationer och komplexa förhållanden att genomföra åtgärder vilka har som syfte att 
minska bundet kapital i lager, även om det kan krävas en mer detaljerad studie för att 
praktiskt genomföra åtgärderna. 

6.4 Begränsningar 
Då studien har utförts med en deduktiv ansats finns en risk att utförandet kan ha blivit 
färgat av tidigare teorier och därför missat viktiga aspekter. Orsaken kan bottna i att 
författarnas fokus lätt hamnar i att försöka se likheter mellan teori och empiri men 
förbiser avvikande eller rivaliserande empiri och teori.  
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Studiens åtgärdsförslag har styrts mot förändrad produktionsplanering och minskad 
variation. Samtliga effekter av att förändra planeringen och minska variationen kan inte 
konstateras genom studiens åtgärdsförslag och utgör därmed en begränsning. Studien 
behandlar inte heller hur åtgärderna på detaljerad nivå ska kunna genomföras. 
 
Det författarna själva ser som en begränsning är det faktum att studien genomförts med 
stor grad av generalisering av nuläget vilket avspeglas genom de olika kapitlen empiri, 
analys och resultat. Studiens åtgärdsförslag är inte anpassade för att åstadkomma en 
åtgärd för en specifik produkt, komponent och/eller artikel. Verksamheten behöver 
därför ytterligare och/eller fördjupad studie för att tillämpa åtgärderna.  
 
Hela studien innehåller låg grad av matematiska beräkningar. Utelämnandet av 
beräkningar anses skapa brist i att fullständigt konstatera konsekvenser och effekter av 
åtgärdsförslagen och resultatet blir svårt att mäta och jämföra. Orsaken till att studien 
hålls övergripande och innehåller få matematiska uträkningar anses vara tidsbrist. 
 
Studien riktar sitt fokus mot den ekonomiska hållbarhetsaspekten men tar liten hänsyn 
till miljö- och samhällsaspekterna. Samtidigt anser författarna att de ekonomiska 
aspekterna indirekt påverkar de två övriga aspekterna ur ett långsiktigt perspektiv då 
ekonomisk hållbarhet kan skapa förutsättningar för att utvecklas och prestera utifrån 
samtliga hållbarhetsaspekter. 

6.5 Slutsatser och rekommendationer 
Syfte med studien är att finna orsaken till varför lager bildas. Det har besvarats genom 
första frågeställningen. Vidare skulle en eller flera åtgärder vilka minskar bundet kapital 
presenteras. Studiens andra frågeställning har genererat i två åtgärder med tillhörande 
förslag på hur de ska genomföras. 

6.5.1 Hur påverkar produktion- och materialstyrning bundet kapital i lager? 
Resultatet påvisar att produktion- och materialstyrning sätter förutsättningarna för hur 
mycket kapital en verksamhet binder i lager. MTS konstateras binda ett större bundet 
kapital i lager jämfört med MTO. Det är en följd av att artiklar produceras efter prognos, 
till skillnad från tillämpning av MTO då produktion sker efter att faktiskt behov uppstår 
i form av kundorder och är närmre JIT. MTS konstateras även vara nära sammanlänkat 
med resurseffektivitet samtidigt som verksamheter i allmänhet borde sträva mot att först 
uppnå hög flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2012) varpå studien andra 
frågeställning styrts mot att undersöka möjligheten att producera mer enligt MTO och 
JIT. 

6.5.2 Vilken eller vilka åtgärder kan vidtas för att minska bundet kapital i lager? 
Minskad variation – I verksamheten leder det till minskad komplexitet. Med en 
mindre komplex produktion kan i sin tur en ökad flödeseffektivitet uppnås. Den ökade 
flödeseffektiviteten innebär att uppkomsten av bundet kapital i lager minskar. 
 
För att minska variationen återfinns följande åtgärd vilken berör standardisering: 

• Ökad nivå av kundgeneriska produkter, komponenter och artiklar. 
 
Detaljerad planering - Ju närmare JIT en verksamhet bedriver sin produktion desto 
kortare blir den ledtid då artiklar förvaras i lager, vilket resulterar i sänkt bundet kapital 
i lager. Studien har påvisat att en mer detaljerad planering är ett sätt att sänka bundet 
kapital i lager. Den ledtid som förkortas är den kötid som finns mellan operationer och 
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som inte är värdeadderande för en verksamhet och är därmed ett slöseri. Slöserier är 
något en verksamhet bör eliminera vilket innebär att detaljplanering är en lämplig 
åtgärd.  

6.5.3 Rekommendationer 
Vid ett förändringsarbete rekommenderas att utföra en ledtidskarta för att visualisera 
nuläget för ledtiderna i produkter med ingående komponenter och artiklar. Det ger en 
fingervisning om vilka förändringar som är möjliga för en verksamhet att genomföra 
angående ledtider och senareläggning så att effekten av en eventuell åtgärd kan 
bedömas. Dessa beslut kan sedan kan få stor effekt på bundet kapital i lager ifall 
metoden appliceras på samtliga nivåer i verksamheten, det vill säga artikel-, 
komponent- och produktnivå. 

6.6 Vidare forskning 
För vidare forskning inom problemområdet är det av intresse med en mer ingående 
analys och värdering av effekterna om åtgärderna skulle vidtas i en verksamhet. För att 
få en mer noggrann analys och värdering kan ett fördjupat pilotprojekt utföras på en 
specifik komponent med ingående egentillverkade artiklar. Pilotprojektet kan i så fall 
innehålla samordnade möten där inblandade parter i verksamheten se över hinder, 
utmaningar och möjligheter med åtgärdsförslagen. Mötena kan skapa samsyn där de 
inblandade gemensamt kan lägga upp en projektplan med målsättningar som beskriver 
hur åtgärderna ska åstadkommas.  
 
Ur ett mer generellt forskningsperspektiv hade det varit intressant att undersöka de 
hinder och det motstånd som finns mot att genomföra förändringarna som studiens 
åtgärder lyfter. Forskningen skulle kunna svara på om det är interna eller externa 
orsaker som till största del hindrar verksamheter från att minska variationerna samt en 
fördjupad förståelse varför MTO inte används när de sett till ledtider är möjligt. Vidare 
är det intressant att undersöka kombinationen av de två åtgärdsförslagen studien lyfter. 
Hur dessa två åtgärder påverkar varandra, möjligheterna, hindren och utmaningarna 
med att utföra båda parallellt är ett potentiellt forskningsområde.  
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