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Abstract 

 

Abstract 
Huskvarna Prototyper AB started as a producer of prototypes, but has, during the 
latest years also started producing small series of products. This development of 
becoming a batch producer has brought about new strategies for material supply and 
for controlling inventory. The need for new strategies is also what initiated this work. 
The purpose of the work is to analyze the company’s material supply methods, and 
study if there are any possibilities to improve the methods that are used in the present 
situation, to reduce the cost of the raw material inventory.  
 
A general mapping of the company, and a more profound mapping of customers and 
items, generates a helicopter view of the company and its flows and processes. From 
the description of the current situation, an analysis of the customers and items is 
carried out. In the analysis, the customers and items are divided into groups through 
ABC-analysis. A profound analysis is made on a few items to find similarities 
considering throughput time, cost of material, frequency of delivery and volume.  
 
The items related to the customers Preciform AB and Henjo Plåtteknik AB have been 
analyzed further, and cover times have been calculated for the materials. The cover 
time analysis of the items of Preciform AB shows stock levels for the years of 2007 
and 2008, which are considerably higher than required. An apparent problem in the 
methods of materials supply is shown and a proposal of a method for controlling stock 
levels and materials supply is using cover time. Using this also requires batch sizing 
methods, and the method periodic order quantity, is recommended. In this method of 
batch sizing, the time between the orders is calculated, and the quantity of each order 
is based on the demand of the period. One important aspect is continuous follow-up of 
the stock levels, to control the cover time not being exceeded.  
 
Analysis of Henjo Plåtteknik AB’s materials shows stock levels which are not 
securing more cost of inventory than necessary in most stock-taking intervals. The 
raw material of this item is also used for producing other items, which have not been 
analyzed. Thus, the analysis of this material is not absolute.  
 
Inventory control using cover time is applicable for other items within the same group 
as Preciform AB’s items, but also for items in other groups. Conclusions have been 
made for low frequency materials and low value materials as well. Low frequency 
material with high or medium high value should be controlled with lot for lot batch 
sizing, to avoid tying up capital in stock. Low value materials are appropriately 
controlled using fixed order quantity. An important issue of this group is to not 
spending too much time working with different methods of batch sizing, since the low 
value of materials does not provide a significant contribution to cost of inventory. 
 
The simplicity of the methods of material supply is considered important by the 
authors. Visualization of stock levels, and how cover time and cost of inventory is 
affected by actual actions, is important for the acknowledgement of the methods from 
the employees. 
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Sammanfattning 
Huskvarna Prototyper AB har gått från att endast tillverka prototyper till att nu även 
arbeta med småskalig serieproduktion. Utvecklingen har inneburit att nya 
arbetsmetoder krävs för råmaterialanskaffning och lagerstyrning. Denna utveckling är 
också grunden till detta arbete. Syftet med arbetet är att analysera företagets 
materialanskaffningsmetoder och undersöka om möjlighet finns att förbättra dessa för 
att reducera kapitalbindningen i råmateriallager. 
 
Genom en övergripande kartläggning av företaget och en djupare kartläggning av 
kunder och dess artiklar, skapas ett helikopterperspektiv för företaget och dess flöden. 
Nulägesbeskrivningen genererar en nulägesanalys där företagets kunder och artiklar 
delas in i olika klasser genom ABC-analys. Ett fåtal utvalda artiklar djupanalyseras 
för att finna likheter mellan artiklarna med avseende på ledtider, materialkostnader, 
leveransfrekvens och volym.  
 
För artiklar till kunderna Preciform AB och Henjo Plåtteknik AB har täcktidsanalyser 
genomförts. Täcktidsanalysen för Preciform AB:s artiklar visar att lagernivåerna 
under år 2007 och början på år 2008 varit betydligt högre än nödvändigt. Ett tydligt 
problem med anskaffningsmetoden uppvisas och ett förslag till hur 
materialanskaffning och lagernivåer ska styras, är att använda sig av täcktid. 
Partiformningsmetoder som kan användas för denna metod är periodic order quantity. 
Genom denna metod räknas tiden mellan beställningar ut, och kvantiteten som 
beställs anpassas till kommande periods efterfrågan. Det är viktigt att löpande följa 
upp lagernivåerna genom täcktidsanalyser för att kontrollera att täcktiden inte 
överskrids.  
 
Analys av Henjo Plåttekniks AB:s råmaterial visar att inte binds mer kapital än 
nödvändigt vid de flesta inventeringsintervall. Råmaterialet till denna artikel används 
också till andra artiklar, som i detta arbete inte har analyserats. Därför är analysen av 
detta material inte fullständig.  
 
Metoden med täcktid passar även för andra artiklar inom samma artikelklass som 
Preciform AB:s artiklar, men också för artiklar i andra klasser. I analysen har också 
slutsatser dragits för lågfrekvensmaterial och lågvärdesmaterial. Lågfrekvensmaterial 
med högt eller medelhögt värde på direkt material ska styras enligt behov (LFL) för 
att undvika kapitalbindning i lager. Lågvärdesmaterial styrs lämpligen genom fast 
orderkvantitet (FOQ). För denna grupp gäller det att tidsödande arbete med 
partiformning ej ska läggas på artiklarna, då de låga materialkostnaderna inte har 
någon stor bidragande effekt på kapitalbindningen.  
 
Enkelheten med materialanskaffningsmetoderna anses av författarna vara viktigt. 
Visualisering av lagernivåerna, och hur täcktid och kapitalbindning påverkas av 
faktiska händelser, är viktigt för att arbetssättet ska accepteras av de anställda. 

 

Nyckelord:   Materialanskaffning, inköp, partiformning, 
        artikelklassificering, kundklassificering, täcktid
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1 Inledning 
Det projekt som genomförts beskriver arbetet på Huskvarna Prototyper AB, ett 
svenskt företag som har utvecklats från att vara en del av Electrolux AB till att bli ett 
eget företag. Huskvarna Prototyper AB har gått från att enbart bedriva 
prototyptillverkning till att nu även bedriva småskalig serietillverkning. Det är denna 
förändring som ligger till grund för detta arbete med att undersöka och anpassa 
metoder för materialanskaffning till serietillverkning. Studier av nuläget tillsammans 
med litterära studier ska generera en lämplig lösning på dagslägets problem med 
materialanskaffning och kapitalbindning. 
 

1.1 Bakgrund 
Huskvarna Prototyper AB (i fortsättningen kallat HP) har under många år arbetat med 
prototyptillverkning. Som ägare till två av Sveriges fyra Quintuspressar har HP ett 
mycket fördelaktigt utgångsläge som en av få aktörer på marknaden. Quintuspressens 
speciella egenskaper gör att endast en verktygshalva, som kan tillverkas i billigt 
material, kan användas istället för två halvor i dyrare material som krävs för andra 
typer av pressar. Detta gör Quintuspressen attraktiv för tillverkning av prototyper och 
småserier. HP har under åren konkurrerat med företag som använder andra typer av 
pressar och har sedan några år tillbaka börjat med småskalig serietillverkning för 
bredda sin tidigare verksamhet. Serietillverkningen innebär att en ny sorts planering 
krävs, både för materialanskaffning och för produktion. Den sortens strategiska 
planering som krävs i samband med detta har tidigare inte förekommit och är därför i 
behov av utveckling.  
 
I koppling till ett VD-byte har omorganisation i produktionen påbörjats med syftet att 
generera bättre produktions- och materialflöden. 2S, sortera och systematisera, 
används i förbättringsarbetet med avsikt att sortera bort överflödigt material och 
verktyg som förvaras i produktion och lager. Ett systematiskt arbetssätt kring 
omställningar av maskiner, materialhantering i förbindelse med denna omställning 
samt förvaring av ingående detaljer ska införas i samband till arbetet med 2S. Arbetet 
förväntas leda till möjligheten att kunna producera mer enligt Just-In-Time, med 
mindre batcher, kortade ställtid och bättre produktionsplanering. Detta ska i sin tur 
leda till kortare ledtider, bättre utnyttjandegrad och högre kundtillfredställelse. 
 
I anknytning till detta arbete önskade HP ändra i sitt sätt att göra material-
beställningar. Enligt uppdragsgivaren fanns en önskan att minska lager och produkter 
i arbete. En föraning från VD:n om att inköpen skulle kunna genomföras mer effektivt 
och på det sättet kunna bidra till förbättringen i produktionsstrategin genererade detta 
arbete. 
 

1.2 Syfte  
Syftet är att analysera företagets materialanskaffningsprocess och de material som 
används och utifrån det ta fram en modell för att förenkla materialanskaffningen. 
Genom detta ska kapitalbindningen i råmateriallager minskas. 
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1.3 Avgränsningar 
I arbetet ingår en analys av materialflöden. För att arbetets omfattning ska vara rimligt 
i förhållande till tidsplanen har en avgränsning gjorts till att endast behandla 
materialflödet från anskaffning till råmateriallager. Resterande del av flödet, från 
råmateriallager till leverans till kund, kommer inte att behandlas. 
  
På företaget drivs både prototyp- och serietillverkning. I detta arbete kommer endast 
serietillverkningen att behandlas i analysdelen. Anledningen till att denna avgränsning 
gjorts, är att prototyptillverkningen och dess materialflöden inte är huvudproblemet 
för företaget. I kartläggningen som görs av hela företaget kommer dock prototyp-
tillverkningen kort att beskrivas för att ge en helhetsbild av hur företaget fungerar.  
 
I analysen av serietillverkade artiklar och dess materialanskaffning kommer inte alla 
företagets serietillverkade artiklar att behandlas, då detta kräver mer tid än vad som 
finns förfogande till i detta projekt. Genom uppdelning av artiklarna kommer endast 
en mindre grupp artiklar att analyseras och jämföras. 
 
Förslagen till materialanskaffningsmetoder som utarbetas kommer att vara anpassade 
till rådande produktionsförhållande. De kommer att vara utformade så att möjlighet 
finns till att följa utvecklingen av produktion mot Just In time.  
 

1.4 Disposition 
Rapporten är uppbyggd efter Jönköpings Tekniska Högskolas mall för examens-
arbeten. Efter det inledande kapitlet följer metoden för det genomförda arbetet, en 
nulägesbeskrivning och efter det teoretiskt bakgrund. Metoden beskriver hur arbetet 
går tillväga. Här finns information om intervjumetoder, analysmetoder, litteratur-
studier samt metodkritik. I metoden förklaras också hur och varför olika artikel-
grupper analyseras.  
 
I nulägesbeskrivningen beskrivs företagets verksamhet ur ett helikopterperspektiv för 
att få en god inblick i hela företaget. Kunder, leverantörer, produktions- och 
materialflöden behandlas kort. Den följande teoretiska bakgrunden är uppbyggd på 
litteraturstudier och innefattar begrepp och metoder som rör den typen av logistik som 
behandlas i rapporten. Nulägesbeskrivningen placeras i kapitlet före den teoretiska 
bakgrunden med anledning av att nulägesbeskrivningen känns mer relevant att läsa 
direkt efter inledning och metod än efter teorikapitlet. Dock innebär ordningen att 
vissa begrepp i nulägesbeskrivningen beskrivs först i efterföljande kapitel.   
 
I nulägesanalysen och resultatet presenteras både analyser av kunder och artiklar samt 
ett resultat. Analysen är också en form av genomförande, men också en metod, för hur 
liknande artikelanalyser kan genomföras i framtiden. Analysen är baserad på den 
nulägesbeskrivning som genomförts samt de teoretiska studier som bedrivits. I 
avslutningen av nulägesanalysen ges förbättringsförslag på andra problem som stötts 
på under arbetets gång, problem som behöver åtgärdas innan de förslag som getts för 
materialanskaffning kan genomföras. I slutet av nulägesanalysen finns en 
sammanställning av de resultat som genererats av analysen. 
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Därefter följer diskussion och slutsatser för genomförandet och resultatet. Rapportens 
avslutande kapitel behandlar referenser, sökord och bilagor.
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2 Metod 
Resultatet är grundat på en omfattande kartläggning av företagets processer och 
flöden, med särskild fördjupning i materialflöden. Kartläggningen påbörjades i 
februari 2008 och sträckte sig fram till april 2008. Den är baserad på intervjuer med 
anställda på företaget, informationsinsamling från företagets MPS-system samt 
rundvandringar på företaget. För att nå det mål som satts upp för arbetet krävdes en 
god inblick i, inte bara hur inköpsavdelningen på företaget fungerar, utan hur 
företaget fungerar som helhet. Kontaktpersonen i respektive företagsfunktion har varit 
en viktig källa för informationsinsamlingen för kartläggningen.  
 
För att genomföra en grundlig analys av materialflödena krävs en djupare 
kartläggning av företagets kunder, dess artiklar och vilka material som ingår i 
artikelstrukturen. Den största delen av den information som behövs har hämtats från 
företagets MPS-system Monitor. Informationen som erhållits har sedermera använts 
för att identifiera en mindre grupp artiklar som en djupanalys genomförts på. 
Kompletterande information har under analysarbetets gång erhållits från företagets 
anställda.   
 
Tillgången till Monitor är betydande för att genomföra arbetet på ett bra och effektivt 
sätt. Möjligheten att arbeta i Monitor vid en egen arbetsplats skulle ha underlättat 
arbetet. Tyvärr fanns inte resurser till detta. Problemet löstes genom en genomgång av 
Monitor tillsammans med inköpsansvarig samt lån av dennes arbetsplats för egna 
efterforskningar.  
 
Kartläggningen resulterar i en nulägesbeskrivning med tillhörande nulägesanalys med 
avsikten att få en förståelse för företagets arbetssätt och krav på materialhantering. För 
att analysera den information som framkommit under kartläggningen krävdes också 
litteraturstudier på existerande teorier kring de behandlade områdena. 
 

2.1 Undersökningsmetodik 

2.1.1 Intervjuer 

De intervjuer som till stor del ligger till grund för nulägesbeskrivningen har till största 
del skett på företaget, i de intervjuades arbetsmiljö. Intervjuerna har både varit 
strukturerade, med förbestämda frågor, men också spontana där intervjuobjektet fått 
berätta om situationer och historia.  
 
De personer som bidragit med mest information och hjälp samt fungerat som 
kontaktpersoner under arbetets gång är inköps-/logistikansvarig, kund/marknadsstöd 
samt produktionsplaneraren. I en första övergripande kartläggning genomfördes 
intervjuer baserade på frågor som sammanställt i ett gruppmöte innan företagsbesöket. 
(Frågorna presenteras på nästa sida.) Frågorna baserades på information om företagets 
problem, vilken erhölls vid det första mötet på företaget i oktober 2007. En del av 
frågorna ställdes till fler än en person för att skapa möjligheten att jämföra svaren och 
på så sätt stärka validiteten i arbetet samt att skapa en uppfattning om hur olika 
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avdelningar tolkar olika frågor. Frågor angående företagets organisation ställdes till 
företagets VD. 
 
Frågor för grund till kartläggning av nuläge 

 Hur ser ägarstrukturen ut på Huskvarna Prototyper? 
 Vilka produkter finns och hur ser dess strukturer ut? 
 Vilka råmaterial och eventuella ingående komponenter används? 
 Hur ser produktionsflödena ut? 
 Vilka leverantörer används? 
 Vilka kunder finns till Huskvarna Prototyper? 
 Hur många är dessa, lokalisering? 
 Hur mäter Huskvarna Prototyper kapitalbindning? 
 Vilken lagerränta används, om någon används? 
 Finns det någon inventeringsstrategi, hur fungerar den? 
 Hur ser företagets lagerhållning och säkerhetslager ut? 
 Hur ser anskaffningsprocessen ut?  
 Hur görs beställningar? 
 Hur används MPS-systemet? 
 Hur formas orderkvantiteter? 
 Hur ser kundernas efterfrågan ut? 
 Används prognoser? 
 PIA – hur mycket finns i hela flödet? 

 
Efter sammanställning av intervjuerna har nya frågor dykt upp och allt eftersom 
arbetet fortgått har intervjuerna blivit mer informella och spontana. Ett bra samarbete 
med inblandade genom mailkontakt, telefonkontakt och möten har underlättat arbetet 
avsevärt.  
 
En intervju med företagets tidigare VD Stefan Lindblad genomfördes också för att få 
information om företagets historia. Intervjun genomfördes via telefon som en öppen 
intervju där vederbörande bads berätta om företagets historia och utveckling. 
 
Svaren till frågorna redovisas i nulägesbeskrivningen i kapitel 3. 

2.1.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett dels genom Monitor, där listor på artiklar, lager, 
leveransloggar, faktureringsloggar och liknande har exporterats till Excel, i vilken 
informationen sedan vidarebehandlats. En mängd data har också erhållits från 
kontaktpersonernas dagliga arbete, med exempelvis inventeringslistor, inköpslistor, 
materialdokumentation och så vidare. 
 
Under arbetets gång studerades litteratur för att basera analyser och resultat på 
trovärdiga och sedan tidigare beprövade teorier. Det material som användes hämtades 
från bibliotekets facklitteratur och artiklar från databaser samt kurslitteratur. 
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2.1.3 Analys 

De data som samlats in har studerats för att därefter avgränsas till den mindre grupp 
av artiklar som sedermera djupanalyserats.  
 
Kunderna har delats upp i olika klasser med hänsyn till deras bidrag till företagets 
omsättning. Vid kunduppdelningen har information erhållits från 2007 års 
försäljningsstatistik (se bilaga 3). Uppdelningen i kundgrupper ger en enklare 
utgångspunkt för analysmöjlighet av artiklarna. För att förenkla ytterligare, delas 
också de artiklar som hör till den valda kundgruppen upp i olika artikelklasser 
(artikelklassificering i frekvens, omsättning, volym samt direkt material).  
 
Beslutet om att artikelklasserna skulle analyseras, diskuterades fram genom att 
fokusera på målet med projektet. Eftersom målet är att minska kapitalbindning ansågs 
det viktigt att ta reda på vilka artiklar som står för den största delen av omsättningen 
och hur dessa artiklar binder kapital genom direkt material. De artiklar som framstår 
som mest bidragande i de specificerade fallen är den grupp som analyseras djupare 
med avsikten att finna likheter mellan artiklarna. Eventuellt uppenbaras brister i 
nuvarande anskaffningsmetod och i detta fall ska en metod utvecklas för hur 
beställning av material ska genomföras för respektive artikelgrupp. 
 

2.2 Frågeställning 
Under arbetet med kartläggningen formades en frågeställning för att ha ett stöd och en 
ram för den djupare kartläggningen med kunder och dess artiklar. Frågeställningens 
huvudfråga, ”vilken/vilka metoder lämpar sig bäst för materialanskaffning”, användes 
som bas och resterande frågor togs fram genom nedbrytning av huvudfrågan. Arbetet 
med att finna information och data för att svara på huvudfrågan genomfördes genom 
att följa frågeställningen. 
 

 Vilken/vilka metoder lämpar sig bäst för materialanskaffning? 
 Vilka kunder finns? 
 Hur väl stämmer prognoser överens med verkställda utleveranser? 
 Hur viktig är respektive kund för företaget? (Vem bestämmer hur viktig 

kunden är?) 
 Vilka gemensamma faktorer finns hos kunderna? 
 Vilka kundgrupper finns? 
 Vilka produkter finns i den fokuserade kundgruppen? 
 Vilka material hör till respektive produkt? 
 Antal enheter? 
 Hur lång är tillverkningsledtiden för respektive produkt? 
 Hur lång är den krävda leveransledtiden för respektive produkt? 
 Hur ser beställningsfrekvens och repetitivitet ut för respektive produkt? 
 Vilka gemensamma faktorer finns hos produkterna? 
 Vilka produktgrupper finns? 
 Vilka partiformningsmetoder ska användas? 
 Ska olika partiformningsmetoder användas på olika produktgrupper? 
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2.3 Metodkritik  
För att resultatet av arbetet ska vara tillförlitligt gäller det att validiteten och 
reliabiliteten är hög. Valid information innebär att relevanta metoder och mätningar 
används i arbetet. Informationens reliabilitet innefattar hur tillförlitligt mätningar 
genomförs och hur noggrann informationsbearbetningen är. En hög reliabilitet 
genereras då flera oberoende mätningar utförs på ett objekt och ger samma resultat 
(Holme & Solvang, 1997).  
 

2.3.1 Validitet 

För att stärka validiteten används välkända metoder från litteraturen som ett flertal 
forskare förordar. I det första steget i arbetet genomfördes en nulägesbeskrivning på 
företaget för att erhålla ett helikopterperspektiv över materialflödet. För att identifiera 
problem i materialanskaffningsprocessen har intervjuer med involverade 
nyckelpersoner inom området genomförts med avsikt att finna svagheter respektive 
problem i processen. 
 

2.3.2 Reliabilitet 

Den verbala informationen till rapporten har en hög reliabilitet då flera identiska 
frågor besvarats av flera relevanta personer. Den största delen av underlaget till 
resultatet kommer från företagets MPS-system Monitor. Den informationen och 
statistiken klassas som mycket tillförlitlig då endast företagets personal har tillgång 
till systemet. De oklarheter i den information som hämtats från Monitor har verifierats 
av relevant personal. De delar från den teoretiska bakgrunden som är hämtad från 
Internet klassas som reliabel då källorna är från tillförlitliga organisationer.  
 
 
 

 



Nulägesbeskrivning 

 8

3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Företagsbakgrund 
HP startades år 1989 i Electrolux koncernen efter att bolaget genomfört en 
marknadsundersökning där ett behov av dubbelkrökt plåt uppvisades. Skillnaden 
mellan enkelkrökt och dubbelkrökt plåt är antalet riktningar plåten är krökt i. För att 
möta behovet upprättade Electrolux en verkstad och anskaffade en Quintuspress, 
vilken enkelt kan forma plåt i komplexa geometrier. Efterfrågan på pressade 
plåtdetaljer svarade inte mot det prognostiserade behovet från marknads-
undersökningen, vilket resulterade i att företaget var tvunget att vända sig mot externa 
kunder för att verksamheten skulle gå med vinst. Under de första åren kom endast 10-
20 % av omsättningen i prototypverkstaden från interna kunder i koncernen, vilken 
blev orsaken till att Electrolux år 1997 beslutade att lägga ner prototypverksamheten. 
De anställda såg ett ökat behov av plåtprototyper från marknaden, främst från 
bilindustrin, och sökte efter finansiärer för att genomföra ett uppköp av verksamheten. 
Den första april år 1998 blev de 17 anställda tillsammans med tre investerare, varav 
två företag, delägare i HP. Från början var HP ett rent prototypföretag vars 
verksamhet endast bestod av tillverkning och försäljning av prototyper till 
verkstadsindustrin, men efter ett par år började även småserier att tillverkas. 
 
I dag har HP 45 anställda och ingår, tillsammans med systerbolagen Prototal AB och 
Prototal Fastigheter AB, i koncernen Prototal Industrier AB. Prototal AB ägnar sig åt 
tillverkning av plastprototyper och var likt HP en gång Electrolux-ägt. Prototal 
Fastigheter AB är ett bolag som äger alla byggnader som koncernen har verksamheter 
i. Under år 2007 uppgick den gemensamma omsättningen till 140 MSEK, varav 68 
MSEK från HP. Av HP:s omsättning från år 2007 kom 20 % från rena prototyporder 
och resterande 80 % från serietillverkning. Beroende på den ökande efterfrågan av 
mindre serietillverkade volymer anställdes Sven Larsson, med tidigare erfarenhet av 
serietillverkning, att ta över efter Stefan Lindblad som varit VD för företaget sedan 
övertagandet från Electrolux år 1998. HP har under de senaste åren expanderat i 
småserieproduktion och de konkurrerar främst med företag inom plastindustrin, t ex 
med hörnskärmar på truckar. Trenden är att designen går mot rundare former, vilket 
passar bra för HP, vars Quintuspress är exemplarisk för runda pressningar. 

 
Figur 3.1, Prototal Industrier AB verksamhetsstruktur 
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Fördelar med att producera prototyp- och småserieproduktion i en Quintuspress är 
dels den snabba ledtiden för en detalj och dels den kostnadsbesparing som genereras 
då Quintuspressen endast behöver en verktygshalva. Hur Quintuspressen fungerar 
presenteras med hjälp av bilderna nedan (figur 3.2). 

 
Figur 3.2, Quintuspressens pressningsprocess, (bildkälla: Huskvarna AB, 2008)  

 
1. En plåt (röd) placeras i pressen över verktygshalvan (mörkgrå). 
2. Ett gummimembran placeras över plåten. Upp till fyra kubikmeter ricinolja pumpas 
in ovanför gummimembranet vilket maximalt kan skapa ett tryck på 93 000 ton (ca 
14 000 bar) som blir jämt fördelat över plåten. 
3. Membranet lyfts upp och detaljen är färdigpressad.  
 

3.2 Organisationsstruktur 
Koncernens ägarskap är uppdelat på en huvudägare och 17 delägare. Huvudägaren är 
Nävrabäcken i Mullsjö vilka har majoritet på företagsandelarna, ca 55 %. Resterande 
45 % ägs av de 17 delägare som arbetade på HP vid övergången från Electrolux.  
 
Företagets organisationsstruktur är relativt enkel med styrelse, VD och underliggande 
företagsfunktioner. Marknad, försäljning, teknik/prototyper, produktion, underhåll och 
kvalitet finns alla på plats i Jönköping, medan ekonomistyrningen sker från 
Nävrabäcken i Mullsjö. Efter sammanslagningen med Prototal AB ska HP:s VD Sven 
Larsson även tillträda samma post på Prototal AB. Målet är att organisations-
strukturen ska vara som så enkel som möjligt.  
 
Företagsfunktionerna samverkar när en kund gör en förfrågan på en detalj. Försälj-
ningsavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen och inköpsavdelningen tar 
fram en offert. När offerten accepterats skapas en order och ett verktyg till Quintus-
pressen konstrueras för att användas i produktionen. Stödfunktionerna kvalitet och 
underhåll arbetar tillsammans med verktygskonstruktionen och produktionen för att 
förebygga kvalitetsproblem och produktionsstopp. När orden är färdigtillverkad 
levereras den till kunden. Flödet visualiseras i nedanstående bild (figur 3.3). 
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Figur 3.3, Företagsfunktionernas samverkan 

3.3 Aktörer 

3.3.1 Leverantörer 

Huskvarna Prototyper AB har ett flertal leverantörer varifrån inköp görs regelbundet. 
För plåtinköp används fyra leverantörer: Tibnor AB, Ruukki AB, GA Industri AB 
samt Outokumpu AB. År 2006 anskaffade HP 960 ton stålplåt och 120 ton rostfri plåt. 
80-90 % av volymen anskaffades från huvudleverantören Tibnor AB, och procent-
satsen förväntas öka i framtiden. 
 
I nuläget finns ett halvårsavtal mellan HP och Tibnor AB som innefattar fasta 
prisnivåer beroende på beställd vikt. Order över 1000 kilogram ger fraktfria 
leveranser, avtalet gäller fram till sommaren. En svårighet med att hitta alternativa 
leverantörer är att Tibnor AB nästintill har monopol på rostfri plåt i Sverige. HP 
använder både rostfri plåt, som är ett dyrare alternativ, och stålplåt i produktionen. 
Båda materialen beställs även med flera specialutföranden, vilket medför extra 
kostnader. Exempelvis: Pris för plåt + pris för legeringstillägg. 

3.3.2 Kunder  

År 2007 registrerades 81 kunder, vilka tillsammans bidrog med 64 327 183 kr till 
omsättningen. Utav kunderna stod de 15 största för 53 742 810 kr av omsättningen. 
Av dessa kunder är de flesta återkommande beställare av serietillverkade produkter. 
Den största kunden, Preciform AB, som enbart beställer serietillverkade produkter 
stod år 2007 för ca 23 % av omsättningen. Fullständig lista över kunderna år 2007 ges 
i bilaga 3. 
 

3.3.2.1 Efterfrågan och prognoser 
Både efterfrågan och prognoser skiljer sig mycket mellan kunderna. För några av de 
största kunderna gäller enligt tabell 3.1 nedan: 
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Tabell 3.1, Storkunder till Huskvarna Prototyper AB 

Kund Efterfrågan Prognos 
Preciform AB Jämn Osäkra 
BT Products Jämn Bra 
Ruukki Hässleholm Jämn Bra 
Husqvarna AB Väldigt varierande Dålig 
Volvo Truck Corporation Umeå Varierar inom ett intervall Bra 
 
Preciform AB:s produkter hos HP är ett listpar, Scuffplate, till en av Volvos bilar (se 
figur 3.4). Tillverkningen av produkten sker i en takt på 120 par i veckan. Ett listpar 
består av höger innerlist, höger ytterlist, vänster innerlist och vänster ytterlist. 
Snittbehovet beräknas till 120 par i veckan, och för att ingen brist ska uppstå 
lagerhålls två veckors behov i säkerhetslager. Preciform AB:s prognostiserade behov 
för kommande veckor är osäkert och svårt att planera. En order innefattar vad HP ska 
leverera de kommande fyra veckorna. Beställningar kan registreras på multiplar av 40 
produkter. Preciform AB är en underleverantör till Volvo Personvagnar och får från 
Volvo långsiktiga prognoser. HP har tidigare inte fått möjlighet att ta del av Volvos 
prognoser men under våren år 2008 har prognoserna skickats vidare till HP, vilket har 
underlättat planeringsarbetet.  

 
Figur 3.4, Scuffplate, en artikel till Preciform AB (bildkälla: Preciform AB, 2008) 

BT Products produkter hos HP är skyddskåpor till industritruckar. BT:s efterfråga är 
jämn och ligger på 270 par skyddskåpor per vecka och styrs av kanban. Innan 
produkterna når BT skickas skyddskåporna till en legotillverkare som lackerar 
kåporna. För att minska antalet transporter sker leverans till BT Products direkt från 
legotillverkaren. Produktionen av skyddskåporna sker genom aggregerade behov, tre 
veckors behov tillverkas vid samma tillfälle, batchen är satt till 900 par kåpor. Hos 
legotillverkaren finns ett säkerhetslager på ungefär 400 par kåpor, en och en halv 
veckas behov. 

3.3.2.2 Kundgruppering 
Företagets kunder kan delas upp i olika grupper baserat på om kunden beställer 
prototyper eller serietillverkade artiklar. Enligt två avdelningar delas kunderna upp 
enligt följande:  
Definition av tillverkningsgrupper enligt inköpsavdelningen 
Prototyper: En ny produkt som tillverkas i ett exemplar, förbättringar görs tills 
kundens specifikationer är uppfyllda. 
Nollserie: Prototyp som tillverkas i fler än ett exemplar, första serien efter prototyp. 
Serietillverkning: Återkommande tillverkning 
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Definition av tillverkningsgrupper enligt kundavdelningen 
Prototyper: Går endast till kunden, ej vidare till kundens kunder. Kan vara upp till 
cirka 30 stycken. Används till tester av kunden. Kan vara återkommande beställning. 
Nollserie: Den första serie som tillverkas efter prototyptillverkning. 
Serietillverkning: Återkommande tillverkning 
 
Eftersom produktions- och materialflöden skiljer sig mellan serietillverkning och 
prototyptillverkning behandlas dessa områden i två separata avsnitt. 
 

3.4 Flöden – serietillverkning 

3.4.1 Produktionsflöde  

Produktionsprocessen för serietillverkning är en blandning av MTO och MTS då 
produktionsflödet initieras med en förfrågan från kund men delvis planeras på 
prognoser. Efter förfrågan från kund genomförs en offertberedning av personal på 
marknadsstöd i samråd med produktionsansvarig/produktionsplaneraren, vilket 
genererar en offert med uppskattat pris och leveranstid som skickas till kunden. Om 
kunden accepterar offerten och vill göra en affär skickar denne en beställning till HP:s 
marknadsstöd. Beställningen registreras i Monitor samtidigt som det kontrolleras att 
tillgänglig kapacitet finns. Ett ordererkännande skickas sedan tillbaka till kunden. I 
detta läge har en order genererats med ett unikt ordernummer som 
produktionsplaneraren sedan får tillgång till i Monitor. 
 
På HP används nettobehovskörning, MRP, vilket innebär att ordern kontrolleras mot 
tidigare försäljning och systemparametrar på respektive artikel (körtider, ställtider 
mm). I nästa steg skapas ett tillverkningsorderförslag som sedan frisläpps i rätt starttid 
gentemot kundens krävda leveranstid. En tillverkningsorder (TVO) genereras. Efter 
detta steg finplaneras körordningen för TVO i en körplaneringsmodul i Monitor och 
färdigplanerade TVO sätts sedan ut i verkstaden. I samband med detta skapas 
automatiskt inköpsförslag i Monitor. Detta förslag används inte i material-
anskaffningsprocessen, mer information om detta i kommande avsnitt. 
 
Varje TVO innehåller X antal operationer, beroende på vad det är för artikel, där varje 
operation har ett blad med ett rapportnummer som ska användas vid inrapportering i 
Monitor. TVO-”mappen” följer produktens steg genom produktionen och efter varje 
utförd operation byts blad i mappen som sedan sätts i ett fack i väntan på nästa 
operation. (För varje operation finns ett fack.)  När sista operationen är avslutad 
placeras mappen i ”avslutat korgen”. Där kontrolleras innehållet i mappen, dels för 
kontroll av att allt är rätt rapporterat samt om det finns speciella noteringar gjorda om 
produktionsförloppet. Först i detta steg inrapporteras händelserna i Monitor. 
 
Det vanligast förekomna produktionsflödet ser ut som följer: 
OP10 Ämnesklipp 
OP20 1’a Pressning 
OP30 Lasertrimning 
OP40 2’a Pressning 
OP50 Laserskärning (slutskärning) 
OP60 Eventuellt bänkarbete (såsom kragning av hål eller dylikt) 
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Orderbatcher och tillverkningsbatcher utformas efter diskussion med kund genom 
systemparametrar såsom EOQ, minsta kvantitet och säkerhetslager. 

3.4.1.1 Artikelklassificering  
De artiklar som tillverkas är uppdelade i fyra volymklasser, A- högvolym, B- 
mellanvolym, C- småvolym och Z- slaskartiklar. Denna klassificering finns i Monitor 
och är baserad på omsättningen. Grupp A står för 80 % av totala omsättningen, grupp 
B för 15 %, grupp C för 4 % och grupp Z för 1 % av totala omsättningen. 

3.4.2 Materialanskaffningsprocessen  

HP:s inköp grundas dels på uppskattningar gjorda från tidigare års efterfrågan dels på 
prognostiserat behov från kunder. Utifrån detta utformas en avropsplan för kommande 
kvartal som skickas till leverantören. Vid ändringar i efterfrågan från kund kan 
justeringar göras i avropsplanen inom planeringstidsgränserna för leverantören. Om 
inga ändringar från HP rapporteras, genomförs leveranser utifrån den ursprungliga 
kvartalsplanen.  
 
Planeringstidsgränser för när ändringar kan göras är olika beroende på vilket material 
det syftar till. För standard svartplåt gäller att ändringar i avropsplanen kan göras 
senast sex arbetsdagar före leverans. För rostfritt och specialbeställningar måste 
ändringarna rapporteras fyra till fem veckor innan leveransen ska ske, då materialen i 
dessa fall ofta är specialbehandlade. Avropsplanen justeras allt eftersom en kundorder 
fastställs. I vissa fall sker ändringar i efterfrågan som inte går att justera i 
avropsplanen. Detta leder till att lagernivåer bli högre än planerat alternativt att 
materialbrist uppstår. I nuläget ligger en kvartalsplan för inköp fram till semestern, i 
maj kommer en plan för nästkommande kvartal att läggas.  
 
Det ingående råmaterial som används är svartplåt och rostfri plåt. Den rostfria delas 
upp i syra- och icke syrabehandlad plåt. Oberoende av syrabehandlingen kan flera 
specialvarianter förekomma; plastad på en eller två sidor, klippt i olika format, olika 
tjocklekar etc. Svartplåten kan likaså beställas med olika specialbehandlingar, till 
exempel zinkad. HP strävar efter att enbart beställa färdigklippta format samt den 
kvantitet det finns behov för. Färdigklippta format ger mindre spill och skrot i 
produktionen.  
 
I vissa fall köps eller levereras plåten direkt från kunden. Siemens, Saab och Volvo 
arbetar på detta sätt. I Siemens fall innebär det att Siemens köper upp ett stort parti 
specialplåt från USA som sedan skeppas till Siemens i Sverige. Denna plåt är svår att 
få tag på, därför köps det ofta i stora partier. Efter leverans till Siemens klipps plåten 
till i mindre format och skickas till de leverantörer som ska färdigställa produkten. 
Materialet är dyrt (6000 kr/ämne) och levereras ofta i stora partier. I de flesta fall 
kommer produktionsorderna långt i förväg och materialet några månader senare, först 
då fastställs ordern. HP är inte nöjda med upplägget utan siktar på att i framtiden 
sköta materialanskaffningen av plåten och kräva ersättning för 
lagerhållningskostnaderna. 
 
Volvo och Saab använder ofta detta sätt att distribuera plåt till sina underleverantörer 
vid framtagning av nya bilmodeller då mycket experimenterande med material pågår.  
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De otillförlitliga lagersaldon som ligger i Monitor bidrar till att MPS-systemet inte 
används i den mån det skulle vara möjligt. I ideala fall skulle Monitor ge en signal när 
behov uppstår då en tillverkningsorder läggs in och material inte räcker till, men i 
nuläget används inte denna funktion i inköpsarbetet.   
 

3.5 Lager - serietillverkning 

3.5.1 Kapitalbindning 

Kartläggningen visar att det finns problem med användandet av det MPS-system, 
Monitor, som används på företaget. Detta genererar merarbete inom lagerstyrningen, 
då lagersaldot i Monitor inte stämmer överens med verkligt lager och PIA. 
Inventering av lager sker manuellt en gång per månad, efter varje månadsskifte, för att 
uppdatera verkliga lagernivåer.  
 
I februari 2008 hade HP enligt inventeringen en kapitalbindning på ca 4,7 MSEK. Av 
detta stod råmateriallagret för ca 1,4 MSEK (10 artiklar fanns i råmateriallagret vid 
denna inventering). Kapitalbindningen på HP har minskat drastiskt de senaste sex 
månaderna. I augusti 2007 hade HP en kapitalbindning på ca 9 MSEK, orsakat av ett 
dubbelinköp samt en halvering i efterfrågan från en kund.  
 
Det förbättringsarbete med 2S som sedan november 2007 har pågått i lager och 
produktion har också bidragit med att 0,5 MSEK har kunnat avföras från 
inventeringslistorna. Förbättringsarbete ska fortgå under våren och sommaren med 
syftet att minska kapitalbindningen ytterligare. 
  
För råmateriallager, PIA och färdigvarulager räknas kapitalbindningen ut som:  
Kapitalbindning = Antal artiklar * (förädlingsvärdet * 0,6) * färdigkvot +  
antal artiklar * råmaterialvärdet 
 
Vinstmarginal har lagts på förädlingsvärdet, därav multiplikation med 0,6. 
Färdigkvoten beskriver hur långt i processen artikeln har kommit och representeras 
med 0 (råmateriallager), 0,33 (pressning), 0,66 (skärning) och 1 (artikel klar). När 
färdigkvoten är 0, det vill säga i råmateriallagret, ger detta:  
kapitalbindning = antal artiklar * råmaterialvärdet. 

3.5.2 Lagerhållning/säkerhetslager  

Det finns inga uttalade säkerhetslager på HP men det finns ofta en buffert för både 
råmaterial och färdigvaror trots att strävan är att inte ha några.  
 
För vissa specifika kunder som kräver korta leveranstider hålls alltid färdigvarulager 
för att klara av kraven. Husqvarna AB är ett exempel på detta, de har relativt många 
artiklar och sällan prognoser för de varierande behoven. För BT Products har det 
tidigare hållits säkerhetslager i råmaterial för tre veckors behov, vilket motsvarar 20 
ton plåt. Detta har minskats efterhand med målet att undvika säkerhetslager helt för 
detta material.  
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De buffertar som hålls används både som säkerhet vid eventuella orderändringar, det 
vill säga om det ska tillverkas större kvantiteter av någon produkt, och för att kunna 
arbeta av framtida tillverkningsorder vid de tillfällen Quintuspressarna står 
outnyttjade. Leveranser av råmaterial är pålitliga och det är sällan det uppstår brist på 
material på grund av försenade leveranser. 
 

3.6 Flöden - prototyptillverkning 

3.6.1 Produktionsflöde  

Prototyptillverkningen sker enligt ETO. En förfrågan från kund initierar start på 
samma sätt som för serietillverkningen. HP:s konstruktörer arbetar ofta tillsammans 
med kundens konstruktörer för att ta fram en modell som uppfyller kundkrav 
samtidigt som prototypen blir enkel och billig att tillverka för HP. När rätt 
konstruktion tagits fram tillverkas ett pressverktyg och laserfixturprogram för den nya 
artikeln. Verktygen tillverkas dels av HP men också av externa företag, till exempel i 
de fall det gäller stora verktyg som måste gjutas.  
 
Repetitiviteten på det som tillverkas är det som skiljer prototyptillverkning från 
serietillverkning. I vissa fall vill kunden bara beställa en prototyp, i andra fall leder 
detta till en nollserie som senare också kan leda till serietillverkning. Startarbetet med 
att utveckla ett verktyg är alltså detsamma för serietillverkning som för 
prototyptillverkning. 
 

3.6.2 Materialanskaffningsprocessen  

Inköpen av material till prototyptillverkning är svårplanerat och många gånger måste 
större kvantiteter än nödvändigt beställas då problem med tillverkningen av 
prototypen kan leda till att arbetet måste göras om flera gånger. När dessa problem 
uppstår finns inte tid att vänta på att en ny leverans ska ankomma, därför beställs extra 
material från början. 
 

3.7 Lager - prototyptillverkning 

3.7.1 Lagerhållning/säkerhetslager  

Material till prototyptillverkningen lagerhålls aldrig då materialet är specifikt för varje 
nytt projekt. Eftersom materialet inte lagerhålls utan specialbeställs, uppstår ibland 
förseningar från leverantören som i sin tur genererar en försenad leverans till kund. 
 
Vid de tillfällen det blir restmaterial efter prototyptillverkningen läggs detta i lager 
men registreras ej i inventeringslistorna. Anledningen till varför detta material inte 
värderas är oklar. Det är sällan restmaterial används till andra projekt då uppmärkning 
av restmaterialet är ett problem. Det är alltså oklart vilket material som ligger i hyllan 
och därför kan det inte användas igen.  
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3.8 Pågående förbättringsarbete i produktionsmiljön 
Under hösten år 2007 påbörjades ett förbättringsarbete i produktionsmiljön med syftet 
att minska kapitalbindningen i lager och PIA samt att få ett bättre och snabbare 
genomflöde. Arbetet påbörjades med hjälp av två inhyrda konsulter, vilka startade 
med 2S (sortera och systematisera) i det yttre lagret (färdigvarulagret) (se bilaga 1), 
där diverse material, verktyg, maskiner och detaljer som inte används lagerhålls. 
Målet var att frigöra utrymmet för ett framtida dedicerat färdigvarulager. Lagret blev 
granskat av konsulterna i samarbete med anställda på HP och det som fanns i lagret 
sorterades i A, B, C och X, vilket uppvisade vilken status detaljen hade.  

• A – används frekvent 
• B – används mindre frekvent 
• C – används aldrig eller sällan men behöver sparas 
• X – skrot 

Resterande lagerplatser och produktion ska genomgå samma sortering med avseende 
att skrota det som inte används, placera A-märkta verktyg och material i nära 
anslutning till var de används, B-detaljer lite längre ifrån och C-detaljer, oftast 
verktyg som använts vid ett enstaka tillfälle, ska skickas tillbaka till kunden eller 
förvaras på HP mot en hyresavgift för lagerhållningen som kunden själv får stå för. 
Vill kunden ej förvara verktyget själv eller inte betala avgift för att förvara det på HP 
ska verktyget skrotas.  
 
När sorteringen är genomförd ska flödet i verkstaden förändras så att produkten ska gå 
från ena sidan till andra. Ett rakare flöde än i dagsläget är målet. Detta innebär att 
råmateriallagret ska placeras i hörnet där flödet tar sin början och färdigvarulagret ska 
placeras i motstående hörn (se bilaga 2). Råmateriallagret ska vara utmärkt med en 
viss golvyta, om den golvytan är slut, det vill säga, om det är fullt med pallar på denna 
yta får inget mer material beställas. I nuläget är lagerplatser för råmaterial, PIA, 
slutprodukter och verktyg utspridda i verkstaden. Se bilaga 1 och 2 för verkstads-
layout. 
 
Ytterligare organisatoriska förändringar kommer också att påbörjas. Målet är att 
minska den totala kapitalbindningen i företaget genom att anpassa produktionen efter 
Just In Time, vilket ska nås genom att minska ställtider och batcher. 
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4 Teoretisk bakgrund 

4.1 Logistikens syfte och mål 
 
Logistikens syfte är att öka effektiviteten i företag för att prestera ett bättre resultat. 
Ett viktigt mål för alla företag är att långsiktigt upprätthålla hög total avkastning på 
investerat kapital, vilket innebär att logistiksystemet likaså ska generera en hög 
avkastning. Avkastningsgraden är en mått på vinsten i förhållande till det totala 
kapital som är placerat företaget. Genom att förlänga denna sats med företagets 
omsättning skapas möjligheten att beräkna avkastningsgraden av produkten mellan 
vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten. Vinstmarginalen är en procentsats 
av vinstens storlek i förhållande till omsättningen och kapitalomsättningshastigheten 
visar hur många gånger kapitalbindningen omsätts under en period. DuPontmodellen 
nedan är en grafisk modell, vilken visar samspelet mellan omsättning, kostnader och 
tillgångar för att beräkna avkastningsgraden genom vinstmarginalen och 
kapitalomsättningshastigheten (Jonsson & Mattsson, 2005; Olhager, 2000).  

 
Figur 4.1, DuPontmodellen, Jonsson och Mattsson (2005) 

Logistiksystemet har tre faktorer som påverkar avkastningsgraden. Kundservice och 
kostnader som inverkar på vinsten, och företagets kapitalbindning i tillgångar som 
påverkar totalt kapital. 
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4.2 JIT/lean – Just In Time/Resurssnål produktion 
Just In Time – JIT  
Under 60- och 70-talet uppvisade den japanska industrin, framförallt biltillverkaren 
Toyota, en utveckling mot enklare och effektivare produktionssystem. Den japanska 
produktionsfilosofin JIT, kräver att systemet är öppet för ständiga förbättringar, har 
korta ställ- och ledtider, små lager och partformningsstorlekar, decentraliserat 
kvalitetsarbete, flödesorienterat produktionssystem samt flexibel personal (Olhager, 
2000). Målet med JIT är att skapa en högre lönsamhet genom att producera rätt antal 
av rätt artikel vid rätt tidpunkt för kunden (Srinivasan, 2004). En ytterligare fördel 
med JIT-produktion är möjligheten att reducera PIA vilket påverkar lönsamheten 
positivt genom en minskad kapitalbindning (Olhager, 2000). 
 
Lean production – resurssnål produktion 
Lean production en utveckling av JIT-filosofin som påbörjades under 1990-talet. 
Målet är att eliminera alla de aktiviteter i företaget som inte skapar något värde för 
kunden. Genom att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter kan ledtider reduceras 
och frigöra resurser som kan omplaceras i företaget. Detta medför att företag blir mer 
flexibla, pålitliga och snabbare att svara på kundens behov. En annan fördel är att 
produktionen blir jämnare, vilket gynnar materialanskaffningsprocessen då 
planeringen av inköp och lagernivåer blir enklare att styra (Srinivasan, 2004).  

4.2.1 Materialförsörjningsstruktur i JIT-produktion 

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) har materialanskaffningsprocessen och 
leverantörsstrukturen stor påverkan på hur konkurrentkraftigt ett företag är på 
marknaden. De traditionella materialanskaffningsmetoderna grundas i att inköp 
bestäms av marknadens lägsta priser då råmaterial och komponenter ofta står för 
minst 50 % av produktens självkostnad. Bristerna med denna metod är att till exempel 
kvalitetsaspekter och leveransservice inte beaktas. I samband med utvecklingen mot 
JIT och resurssnål produktion, vilket innefattar produktion med effektiva flöden, 
krävs ett starkare samarbete med leverantörer. Kostnader för starka samarbeten ökar i 
förhållande till mindre starka samarbeten, vilket i sin tur gör att företag strävar efter 
att reducera antalet leverantörer. Vidare är leverantörsavståndet en viktig aspekt i JIT- 
filosofin då leveranstiden kan reduceras med leverantörer som är placerade inom ett 
kort geografiskt avstånd. Detta medför lägre transportkostnader och skapar en 
möjlighet för mer frekventa leveranser i mindre kvantiteter. Avståndet stärker även 
samarbetet då möten mellan företagen kan ske oftare.  
 

4.3 Lager 

4.3.1 Kapitalbindning  

Företags tillgångar binder kapital. Tillgångarna delas upp i omsättningstillgångar, 
vilka kortvarigt finns i företaget, och anläggningstillgångar, vilka nyttjas under en 
lägre period. Omsättningstillgångar är material i förråd, produkter i arbete, 
färdigvarulager, transporter och kundfordringar, medan anläggningstillgångar 
omfattar exempelvis byggnader, maskiner och datorsystem (Jonsson & Mattsson, 
2005; Olhager, 2000). 
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Förråd är den lagringsplats där råmaterial och komponenter förvaras innan produktens 
förädlingsprocess startar. När behov uppstår lämnar materialet förrådet för att försörja 
tillverkningen av en produkt. Produkten förädlas i takt med att den bearbetas av 
värdeadderande aktiviteter. Tillståndet för dessa produkter benämns produkter i 
arbete, PIA. Färdigvarulager är lagringsplats för slutprodukter vilka är 
färdigbearbetade och väntar på leverans eller att bli knutna till en specifik kundorder. 
Olhager presenterar hur kapitalbindningen ökar allt eftersom material förädlas. När 
material bearbetats av en resurs ökar värdet på kapitalbindningen. När materialet har 
förädlats till en slutprodukt är kapitalbindningen som högst (Olhager, 2000). 

 
Figur 4.2, Kapitalbindningskurva, Olhager (2000) 

För att mäta ett potentiellt resultat för ett effektiviseringsförslag eller en 
implementerad lösning måste kapitalbindningen kunna beräknas. Ett rättvist mått på 
kapitalbindningen genereras när det genomsnittliga bundna kapitalet beräknas för en 
period. Kapitalbindningen kan både beräknas på en enskild produkt och för hela 
företaget. En annan anledning för att beräkna kapitalbindningen kan vara att jämföra 
företaget, avdelningen eller en produkt med en annan (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
En mer rättvis jämförelse visas dock om företaget istället jämför omsättningshastighet 
i lagret. Lagrets omsättningshastighet visar hur många gånger lagrets genomsnittliga 
kapitalbindning omsätts under en period. För att beräkna omsättningshastigheten är 
det viktigt att värdera både omsättningen och det totala kapitalet med samma 
värderingsprincip (Jonsson & Mattsson, 2005). Mest rättvisande resultat genereras när 
omsättningen (baserat på antal sålda enheter* tillverkningskostnad per enhet) 
divideras med lagrets värde i tillverkningskostnad (Lumsden, 2006). Enligt Andersson 
(2001) utgör tillverkningskostnaden summan av direkta materialkostnader (DM), 
materialomkostnader (MO), direkta lönekostnader (DL), tillverkningsomkostnader 
(TO) och speciella direkta kostnader. 
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4.3.2 Logistikkostnader 

Jonsson & Mattsson (2005) menar att kostnader har en direkt påverkan på 
avkastningsgraden. De kostnader som påverkar logistiksystemet är: 

 Transport- och hanteringskostnader 
 Emballeringskostnader 
 Lagerhållningskostnader 
 Administrativa kostnader 
 Orderkostnader 
 Kapacitetsrelaterade kostnader 
 Brist- och förseningskostnader 
 Miljökostnader 

 
Vidare följer djupare teori om de kostnader som berör anskaffningsprocessen i 
logistiksystemet; lagerhållningskostnader, orderkostnader samt administrativa 
kostnader. 

4.3.2.1 Lagerhållningskostnader 
Lagerhållningskostnaden bestäms av kvantiteten av lagerförda varor. Jonsson och 
Mattsson (2005) presenterar tre komponenter som påverkar lagerhållningskostnaden; 
kapitalkostnad, förvaringskostnad och osäkerhetskostnad.  
 
Kapitalkostnad 
När företag binder kapital i tillgångar uppstår kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden 
motsvarar den alternativa intäkten som skulle uppstå om företaget istället placerat 
kapitalet för förräntning (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
Förvaringskostnad 
Förvaringskostnaden uppstår när företag lagerför varor. De är relaterade till 
lagerlokalen och de aktiviteter som krävs för att lagerföra varor. Exempel på faktorer 
som påverkar förvaringskostnaden är avskrivningar på anläggningar, lagerpersonal, 
interna transporter och lageradministration (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 
Osäkerhetskostnad 
Osäkerhetskostnaden är relaterad till den osäkerhet och det risktagande som uppstår 
genom att lagerföra varor. Vid lagring av högre volymer ökar risken för kassationer 
på grund av ökad materialhantering. Hållbarheten kan försämras vid längre 
lagringstider vilket kan leda till ökade reklamationskostnader. En annan risk är att 
varan blir inkurant och måste säljas till reducerat pris eller kasseras, vilket resulterar i 
reducerade försäljningsintäkter eller ökade kassationskostnader. Övriga osäkerhets-
kostnader är kostnader för felande leveranser och lagersaldo vilka leder till extra 
fraktkostnader och plockhantering, svinn och försäkringskostnader för lagerförda 
varor (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 

4.3.2.2 Orderkostnader 
Orderkostnaden uppkommer i samband med inköps- och tillverkningsorder Dessa 
orderkostnader är ofta inkluderade i andra större kostnader inom företag. Till exempel 
är orderadministrationen inkluderad i administrativa kostnader och transportkostnaden 
inkluderad i totala transportkostnader. Anledningen till att identifiera dessa kostnader 
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är att underlätta beräkningarna för partiformning. Vid partiformning är det endast 
ordersärkostnaden som är väsentlig. Ordersärkostnaden är den kostnad som uppstår 
vid varje beställningstillfälle. Jonsson och Mattsson (2005) delar upp ordersär-
kostnaden i fyra komponenter: 

 Omställnings- och nedtagningskostnader 
 Kostnader för kapacitetsförlust 
 Materialhanteringskostnader 
 Orderhanteringskostnader 

 
Omställnings- och nertagningskostnader är kostnader som uppstår vid stillestånd i 
produktionen på grund av omställning mellan två produktionsorder. En ytterligare 
kostnad är hastighetsförlusten vid inkörning av en ny serie. Kostnader för 
kapacitetsförlust är beroende av beläggningsgraden hos inköpsorganisationen och 
produktionsprocessen. När processerna är fullbelagda måste organisationen ”stjäla” 
tid från de värdeadderande aktiviteterna för att förbereda en ny order. När ledig 
kapacitet finns uppstår inte kostnaden. Materialhanteringskostnaden omfattar 
kostnader för interna transporter av material anknutet till ordern samt godsmottagning, 
godskontroll, inlagring och materialuttag. Orderhanteringskostnader uppstår i 
samband med att en order planeras, beställs och överförs till leverantören, eventuell 
fraktkostnad läggs också till (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 

4.3.2.3 Administrativa kostnader 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) är administrativa kostnader de kostnader som 
uppstår i samband med långsiktig planering och operativ styrning av materialflödet. 
Hit räknas exempelvis kostnader för administrativ personal, drift och anskaffning av 
logistiska kommunikationssystem. 

4.3.3 Lagrets täcktid 

Lagrets täcktid är en term som införts för att komplettera den fysiska lagerkvantiteten 
med mer information (Olhager, 2000). Lagrets täcktid kan även benämnas lagrets 
genomsnittliga genomlopps- eller liggtid (Jonsson & Mattsson, 2005). En 
täcktidsanalys kan genomföras på förråd, PIA och färdigvarulager för att beräkna hur 
länge inneliggande lager kan förväntas tillfredställa efterfrågan (Olhager, 2000). 
Täcktiden anges vanligtvis i antal veckor och beräknas genom att dividera 
genomsnittligt lager med efterfrågan/vecka (Jonsson & Mattsson, 2005). Täcktiden 
kan variera från noll till oändligheten. Är täcktiden noll produceras produkten mot 
kundorder, vilket innebär att produkten inte lagerförs alternativt är artikeln 
bristnoterad. Är täcktiden oändlig kan produktens omsättning tänkas vara mycket låg 
(Olhager, 2000). Nedan presenteras ett exempel på en täcktidsberäkning hämtat från 
Jonsson & Mattsson (2005):  
 
”Efterfrågan av en produkt är 150 stycken per vecka. Efterfrågan är jämn och 
innehåller inga säsongsmässiga, eller andra, variationer. Tillverkarens produktionstakt 
är samma som efterfrågan, dvs. 150 stycken per vecka. Tillverkningen av de aktuella 
produkterna sker kontinuerligt, dvs. med lika stora kvantiteter varje dag. Ett 
säkerhetslager motsvarande två veckors efterfrågan hålls i färdigvarulagret. Uttag ur 
färdigvarulagret sker med 600 stycken produkter var 28:e dag. Produktens värde i 
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färdigvarulagret är 200 kr. Hur stora är medellagret, den genomsnittliga 
kapitalbindningen och genomsnittliga liggtid (täcktid) i lagret.” 
 

 
Figur 4.3, Exempelbild lager,(Jonsson & Mattsson, 2005) 

Medellager = säkerhetslager + 
2

ekseriestorl  = 300 + 
2

600 = 600 st 

Genomsnittlig kapitalbindning = 600 * 200 kr = 120 000 kr 

Genomsnittlig liggtid (täcktid) = 
nefterfråga
rmeddellage = 

veckast
st

150
600  = 4,0 veckor 

 
 

4.3.4 Materialbehovsplanering, MRP 

Materialbehovsplanering, MRP, är en metod för hur artiklar med beroende likväl 
oberoende behov kan planeras (Jonsson & Mattsson, 2005). Beroende behov betyder 
att behovet av antal ingående artiklar beror på önskat antal av den färdigställda 
slutprodukten (Olhager, 2000). Planeringsmetoden bygger på att leveranser ska 
inplaneras där ett negativt nettobehov uppstår. Nettobehov betyder att behovet har 
stämts av med redan inplanerade inleveranser och vad som finns i lager. Ett MRP-
system består bl.a. av en huvudplan, där behov av slutartiklar planeras, samt 
nettobehovsplanering av ev. ingående material på lägre strukturnivåer (Jonsson & 
Mattsson, 2005). 

4.3.5 Produktstruktur 

Produktstrukturen visualiserar hur produkten är uppbyggd, från ingående råmaterial 
och komponenter till halvfabrikat för att till sist bli en slutprodukt. Slutprodukten 
placeras alltid överst i strukturträdet och inköpsartiklar befinner sig på den lägsta 
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nivån (Olhager, 2000). Nedan (figur 4.4) presenteras en enkel produktstruktur av en 
produkt med ett halvfabrikat och tre råmaterial. Här är A slutprodukt, C är 
halvfabrikat och B, D och E är inköpskomponenter. Det visar även att det går två 
stycken E-komponenter på en C-komponent.  
 

 
Figur 4.4, Illustration av en enkel produktstruktur 

4.3.6 Planeringstidsgräns 

När en order ska inplaneras i ett MRP-systemet är det nödvändigt att identifiera 
ledtiden för respektive komponent i produktstrukturen. I figur 4.4 ovan finns ledtiden 
för respektive komponent beskriven inom parentes. För komponent B, D och E 
motsvarar ledtiden den leveranstid leverantören har. För komponent C och A 
motsvarar ledtiden inom parentes den tid det tar att montera komponenten. I detta fall 
blir den längsta kumulativa ledtiden för att tillverka en A-komponent 11 dagar (A + C 
+ E = 2 + 3 + 6 = 11 dagar). Detta innebär att komponent E måste beställas 11 dagar 
innan komponent A ska vara färdigtillverkad. I MRP systemet finns en 
planeringshorisont där tillverkningsorder inplaneras. Den kortaste möjliga 
planeringshorisonten motsvarar den längsta kumulativa ledtiden för en produkt. 
Gränsen benämns planeringstidsgräns. Vanligtvis använder företag en längre 
planeringshorisont, vilket skapar en bättre synlighet i systemet samt möjlighet att 
undvika framtida kapacitetsproblem (Arnold, Chapman & Clive, 2008). 

4.3.7 Lageruttag - backflushing 

JIT-produktion innebär att styra produktion med utjämnad efterfrågan genom fler och 
mindre orderkvantiteter för att undvika lageruppbyggnad. Denna produktionsmetod 
resulterar i fler transaktioner i materialflödet mellan råmaterial, PIA och 
färdigvarulager. En metod för att reducera icke-värdeadderande tid vid 
återrapportering av material är backflushing. Backflushing kan ske vid en eller flera 
punkter i materialflödet. När en orderkvantitet ska tillverkas registreras den först i 
PIA. När tillverkningen är avklarad avrapporteras ordern mot lagret genom att 
multiplicera antalet slutprodukter med ingående artiklar enligt produktstrukturen 
(Arnold et al., 2008). Har någon avvikelse under tillverkningen uppstått kan även en 
avvikelserapportering genomföras (Olhager, 2000). En förutsättning för att systemet 
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ska fungera är att parametrar för ingående komponenter till slutprodukten är riktigt 
införda och att tillverkningsledtiderna är korta (Arnold et al., 2008).   

4.3.8 Inventering 

Ett lagersystems lagersaldo uppdateras genom registrerade inleveranser och uttag i 
systemet. Trots detta kan differenser i antal lagerförda artiklar uppstå mellan systemet 
och det fysiska lagersaldot. Möjliga orsaker kan vara brister i inrapporteringsrutiner 
eller svinn (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
Genom att inventera det fysiska lagersaldot kan företag korrigera eventuella skillnader 
mellan systemets lagersaldo och det fysiska lagersaldot. Vid inventeringen räknas 
lagerförda kvantiteter för respektive artikel för att sedan stämmas av med systemets 
lagersaldo (Jonsson & Mattsson, 2005). Olhager (2000) beskriver tre inventerings-
metoder. 

 Volymvärdebaserad inventering 
 Cyklisk inventering 
 Nollpunktsinventering 

 
Volymvärdebaserad inventering innebär att artiklar med högt volymvärde inventeras 
oftare än artiklar med lågt volymvärde. Anledningen är att artiklar med högt 
volymvärde binder mer kapital.  
 
Cyklisk inventering innebär att artiklar i samma artikelklassificeringsgrupp inventeras 
vid samma tillfälle. Metoden medför att olika inventeringsintervall kan användas för 
respektive klassificeringsgrupper. Artikelklassificering beskrivs i kommande kapitel.  
 
En alternativ metod är nollpunktsinventering. Metoden innebär att fysiska lagersaldon 
inventeras vid en inleverans. Detta är en enkel metod då det fysiska lagersaldot ofta är 
lågt vid detta tillfälle.    
 
 

4.4 ABC-analys och artikelklassificering  
För att analysera nuläget i ett företag behöver företagets flöden och processer 
kartläggas (Jonsson & Mattsson, 2005). I ett logistiksammanhang kan det till exempel 
vara att kartlägga var kapitalbindningen i företaget finns och vilka kunder, 
leverantörer och artiklar som har störst inflytande på kapitalbindningen. Artiklar och 
kunder grupperas ofta i olika grupper, eller familjer, för att logistikarbetet enklare ska 
kunna påverkas och styras (Jonsson & Mattsson, 2005; Olhager, 2000).  
 
Ett bra sätt att genomföra en differentiering är genom en så kallad ABC-analys. ABC-
analys är när kunderna eller produkterna delas in i grupper baserat på till exempel 
volymvärde per artikel, omsättning per kund, volym, behovsfrekvens, 
anskaffningsledtid eller annan kritisk faktor som är viktig för företaget (Jonsson & 
Mattsson, 2005; Olhager, 2000). Meningen är att finna likheter mellan artiklarna eller 
kunderna för att kunna styra dessa effektivt. 
 
Det är relativt vanligt att genomföra en ABC-analys avseende volymvärde eller 
omsättning. Ett exempel på detta visas i figur 4.5 nedan.  
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Figur 4.5, Pivotdiagram för ABC-analys 

 
Vid analys av denna typ framgår ofta att 80/20 principen gäller. Det vill säga att 20 % 
av artiklarna eller kunderna står för 80 % av volymvärdet eller omsättningen. Denna 
princip kallas också minoritetsprincipen. Artiklarna eller kunderna brukar delas in i 
klasser efter denna princip vid en ABC-analys. A-kunderna står typiskt för ca 80 % av 
omsättningen, B kunderna för ca 15 % och C-kunderna för resterande omsättning. 
Eftersom 20 % av kunderna står för 80 % av omsättningen råder också omvänd 
ordning, att B och C kunderna tillsammans gör 80 % av kunderna och står för 20 % av 
omsättningen (Jonsson & Mattsson, 2005; Olhager, 2000).  
 
Avsikten med att göra denna klassificering kan vara möjligheten att planera olika för 
de olika grupperna. Till exempel är artiklar med hög volym vanligtvis lättare att 
prognosstyra än artiklar med låg volym. Likaså kan det vara lämpligt att producera 
artiklar med hög volym mot lager, medan lågvolymsartiklar finnes lämpligare att 
producera mot kundorder (Olhager, 2000).  
 

4.4.1 Integrerad artikelklassificering 

I vissa fall är det inte tillräckligt att styra artiklar eller kunder endast med avseende på 
enstaka variabler som volymvärde eller behovsfrekvens. I dessa fall kan det vara 
lämpligt att samköra dessa variabler för att ta hänsyn till dem båda (Olhager, 2000). 
Exempelvis kan två artiklar som har samma volymvärde skilja sig mycket i 
behovsfrekvens, uttagsintervall och kvantitet. Då kan en integrerad artikel-
klassificering genomföras. 
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Tabell 4.1, exempel på integrerad artikelklassificering, Olhager (2000) 

 Uttagsfrekvens: 
Volymvärde: Hög Låg 
Högt A B 
Lågt C D 

 

4.5 Partiformning 
Materialstyrning handlar om att i tid och kvantitet bestämma de order som ska 
avropas för produktion eller till leverantör (Jonsson & Mattsson, 2005). Kvantiteten i 
varje inköpsorder är vad som ska behandlas i detta avsnitt. För att bestämma 
kvantiteter används olika typer av partiformningsmetoder vilka kommer att beskrivas 
längre ned.  
 
I ett idealt flöde är partiformningen lika med det behov som finns i just det 
behovsögonblicket (Jonsson & Mattsson, 2005). Detta kräver att det inte finns några 
förbehåll för hur mycket eller lite som får beställas från leverantören, att det inte blir 
några kassationer eller förseningar under leveranstiden och att ordern kan levereras 
just i behovstillfället, ett scenario som skulle leda till att lager inte skulle vara 
nödvändigt alls. Sådana ideala flöden finns och fungerar sällan i verkligheten och vid 
varje ordertillfälle måste därför hänsyn tas till ordersärkostnader och 
lagerhållningskostnader förutom till det behov som finns för den kommande 
tidsperioden (Jonsson & Mattsson, 2005). Syftet med partiformning är just att utföra 
en avvägning mellan ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. Se figur 4.6 
(Olhager, 2000; Jonsson & Mattsson, 2005).  

 
Figur 4.6, Samband mellan lagerhållningskostnader och ordersärkostnader, Olhager (2000) 

Partiformningsmetoder skiljer sig i avseende på om det finns en konstant- eller 
varierande efterfrågan för produkten. I detta sammanhang kommer fokus att ligga på 
partiformning utifrån varierande efterfrågan, men den vanligaste metoden för 
partiformning för konstant efterfrågan, EOQ, kommer kort att förklaras då den ingår i 
metoder som beskrivs för varierande efterfrågan.  
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4.5.1 Partiformning utifrån konstant efterfrågan 

EOQ – Ekonomisk orderkvantitet/Wilsonformeln – Ekonomisk orderkvantitet kan 
beskrivas som en avvägning mellan två logistikkostnader: ordersärkostnad samt 
lagerhållningskostnad, enligt figur 4.6 ovan (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Den formel som används för beräkning av EOQ är: EOQ = 
H
KD2    

Krav som måste vara uppfyllda: 
 Efterfrågan (D) är känd och konstant  
 Inleverans sker momentant, varje parti anländer i sin helhet 
 Inköpspriser per enhet är känd och konstant 
 Ordersärkostnaden (K) är känd och konstant 
 Lagerhållningskostnaden (H) per enhet och tidsenhet är känd och konstant  
 Ingen brist får förekomma  

 (Lumsden, 2006; Olhager, 2000) 
 
Från formeln framgår den kvantitet där den totala ordersärkostnaden är lika stor som 
lagerhållningskostnaden (vilket också minskar den totala kostnaden). Denna kvantitet 
kan avvikas från utan att påverka totalkostnaden nämnvärt, om det inte görs i för stora 
kvantiteter, vilket bevisas av den flacka delen på totalkostnadslinjen (Olhager, 2000). 
 
Fördelarna med EOQ i förhållande till andra partiformningsmetoder är att den kan 
läggas in i företagets affärsdatasystem och på så sätt automatiskt räkna ut 
orderkvantiteter även om vissa variabler ändras (Jonsson och Mattsson, 2005). 
 

4.5.2 Partiformning utifrån varierande efterfrågan 

Bedömd orderkvantitet – Orderkvantiteten bedöms utifrån kännedom om uppskattad 
årsförbrukning, pris, hur resurskrävande orderprocessen är etc. Metoden bygger på 
erfarenhet och kännedom om materialen och produktionen och är en manuell metod 
för att forma orderkvantiteter (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 
Lot for lot  – LFL – Arnold et al., (2008) skriver: ”..order exactly what is needed- no 
more- no less.” Beställningskvantiteten ändras efter det behov som finns, och 
beställning görs endast när ett behov finns. Kravet är att en tidsfasning finns för att 
skapa planer för materialinköp. Metoden används med fördel för A-artiklar (avseende 
omsättning/volymvärde) och i JIT-miljö (Arnold et al., 2008). 
 
Periodic order quantity – POQ – POQ beskriver det antal perioder som EOQ-
modellen i genomsnitt täcker (Olhager, 2000). POQ baseras på Wilsonformeln (EOQ) 
och tiden mellan order kan räknas fram genom EOQ dividerat med medelefterfrågan, 
d . I stället för att som i Wilsonformeln (EOQ) använda konstanta orderkvantiteter, 
används här istället fasta perioder mellan order med varierande orderkvantiteter som 
täcker periodens behov. Kravet är att ordertäckningstiden måste omfatta hela perioder, 
därför testas att avrunda POQ både uppåt och nedåt till närmaste heltal innan POQ 
bestäms. Därefter jämförs de olika alternativens totalkostnader med avseende på total 
lagerhållningskostnad och total ordersärkostnad för prognostiserad period (Lumsden, 
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2006). POQ ger i de flesta fall lägre lagerhållningskostnader än EOQ, men den totala 
ordersärkostnaden är ofta densamma (Olhager, 2000).  
 
Fixed order quantity – FOQ – I FOQ används en på förhand bestämd kvantitet som 
beställs när behov uppstår. Denna kvantitet är vanligtvis en godtycklig summa, t ex 
2 000 kg eller 200 stycken, baserad på leverantörens leveransstorlekar eller det kärl 
artikeln beställs i (Arnold et al., 2008).  
 
Fördelen med FOQ är att det är lätt att förstå och använda, nackdelen är att 
kostnaderna inte bli minimerade på samma sätt som med EOQ (Arnold et al., 2008). 
 
Beställningspunktsystem – En alternativ metod till FOQ är att använda ett min-max 
system, ett såkallat beställningspunktsystem. I denna metod läggs en beställning när 
lagernivån nått en viss min-gräns som initierar order (Arnold et al., 2008). 
Orderkvantiteten blir skillnaden mellan maxvärdet och det värde som finns i lager vid 
beställningstillfället. Ett exempel på detta system: Minsta nivån är 100 enheter, max-
nivån är 300 enheter. När beställningspunkten 100 enheter är nådd ges en signal. Om 
den nivå som finns i lagret när beställningen läggs är 75 enheter, beställs 225 enheter. 
 
 

4.6 Kundorderpunkt  
För att säkerhetsställa att en produkt kan levereras till kunden inom krävd leveranstid 
är det viktigt att identifiera genomloppsledtiden och den överenskomna leveranstiden 
till kunden (Olhager, 2000). Kundorderpunkten (KOP) utmärker den position som 
skiljer de aktiviteter som kan produceras under kundens krävda leveranstid och de 
aktiviteter som måste prognostiseras fram till KOP. Enligt Olhager (2000) är KOP den 
punkt där en order kopplas till en specifik artikel. De vanligaste förekommande 
positioner på kundorderpunkten är: (Se figur 4.7) 
 

4.6.1 Tillverkning mot lager, Make-To-Stock, MTS  

När kunden efterfrågar en mycket kort leveranstid är det nödvändigt att tillverka mot 
lager, vilket innebär att hela produktionen måste prognostiseras för att företag ska 
kunna uppfylla kundens leveranskrav. Typiska karaktärsdrag för MTS är en mycket 
kort leveranstid, stora produktionsvolymer och låg produktvariation (Jonsson & 
Mattsson, 2005).  

4.6.2 Montering mot kundorder, Assembly-To-Order, ATO  

Enligt Jonsson & Mattsson (2005) har företag, som erbjuder flertal produktvarianter 
som kunden kräver en relativ kort leveranstid på, ofta KOP placerad strax innan 
slutprodukten. Det kräver att materialanskaffning och standardiserade komponenter 
tillverkas mot prognostiserat behov. Slutprodukten monteras sedan från halvfabrikat. 
Typiska karaktärsdrag för ATO är kort leveranstid, medelstora produktionsvolymer 
och flertal produktvarianter. 
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4.6.3 Tillverkning mot kundorder, Make-To-Order, MTO 

Kunden lägger en order på en produkt vars konstruktion är klar. Eventuell 
materialanskaffning och beredning tillsammans med tillverkning och verklig 
leveranstid svarar mot kundens krävda leveranstid (Olhager, 2000). Typiska 
karaktärsdrag för MTO är medellång leveranstid, små produktionsvolymer och en hög 
produktvariation (Jonsson & Mattsson, 2005).  

4.6.4 Konstruktion mot kundorder, Engineer-To-Order, ETO  

Vid ETO utformas produkten efter kundspecifikationer. Konstruktion, 
materialanskaffning, beredning, tillverkning och leverans sker mot kundens krävda 
leveranstid. Typiska karaktärsdrag för ETO är lång leveranstid, mycket små 
produktionsvolymer och en mycket hög produktvariation (Jonsson & Mattsson, 2005).   
 

 
Figur 4.7, Fyra typiska kundorderpunkter, Wikner och Rudberg (2005) 

4.7 Prototyp och serietillverkning  
Nationalencyklopedin (2008) definierar prototyp enligt följande: 
 
“originalmodell, som följande former baseras på. Inom industriell produktutveckling 
avses försöksmodell som är riktig i funktion, konstruktion och utseende men inte i 
tillverkningsmetod.” 
 
Stig-Arne Mattsson och PLAN Föreningen för Produktionslogistik (2004) definierar 
serietillverkning enligt följande: 
 
”Serietillverkning är en tillverkningstyp som karaktäriseras av att produkter tillverkas 
vid enstaka tillfällen eller vid upprepade tillfällen med oregelbundna intervall vid 
behov alternativt med kända intervall för att täcka en kontinuerlig efterfrågan.” 
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4.8 5S – förbättringsarbete 
5S är en japansk disciplin i Total Quality Management. Den används för att skapa och 
bibehålla en god, kvalitativ miljö på arbetsplatsen, men kan appliceras på vilken miljö 
som helst, exempelvis hemmiljön (Ho & Cicmil, 1996). Namnet 5S står för de fem 
ord som beskriver de olika delmoment, eller aspekter, som ingår i disciplinen. I tabell 
4.2 nedan översätts och beskrivs dessa japanska ord. 
 
En mer utförlig beskrivning ges för de två begrepp som är aktuella i samband med det 
arbete som bedrivs på HP, sortera och systematisera. 
Tabell 4.2, 5S aspekter, Ho och Cicmil (1996) 

Japanska Svenska  Typexempel 
Seiri  Sortera Släng det som ej används 
Seiton Systematisera 30-sekunder för att hämta ex ett dokument 
Seiso Städa Individuellt ansvar för renhållning 
Seiketsu Se till Transparens i förvaringsutrymmen 
Shitsuke Standardisera Genomför 5-S varje dag 

 
Sortera – dela upp och rensa bort sådant som är oviktigt från det som är viktigt. 
Placera de viktiga sakerna på lämplig plats. Vid denna rensning sorteras saker ofta i 
olika kategorier efter hur ofta det används. Låg användning, medel användning och 
hög användning (Ho & Cicmil, 1996). Det som ej använts det senaste året räknas som 
låg användning och ska antingen slängas eller förvaras på avstånd. Medel användning 
definieras som saker som endast använts en gång de senaste 2-6 månaderna eller det 
som används mer än en gång per månad, och det ska förvaras på en central plats på 
arbetsplatsen. Det som används ofta, alltså en gång per vecka eller oftare ska placeras 
i nära anslutning till den plats där det används.  
 
Reglerna för hur det ska sorteras och var det ska placeras används för att skapa 
ordning och reda och på så sätt elimineras onödiga föremål. Det medför att det dagliga 
arbetet kan genomföras snabbare då behovet av att leta efter eller hämta föremål kan 
undvikas (Ho & Cicmil, 1996; Mysigma, 2008).  
 
Systematisera – flödet av de föremål som används analyseras och utvärderas för att 
ett systematiskt arbetssätt ska kunna tas fram för varje aktivitet. Det handlar om att 
effektivisera arbetet och göra det snabbare. I arbetet måste det analyseras om varför 
något hämtas och varför det tar så lång tid. Först då kan arbetssätt tas fram som gör 
arbetet snabbare (Ho & Cicmil, 1996). Systematiseringen kan visa sig genom att 
platsen där till exempel ett verktyg ska hängas märks ut. På så sätt syns det tydligt när 
det blir fel eller när något saknas (Mysigma, 2008). Arbetssätten ska utformas så att 
alla kan förstå, följa och bibehålla (Ho & Cicmil, 1996).  
 
Resultatet av att implementera och arbeta med 5S är hög kvalitet och produktivitet, 
låga kostnader, hög säkerhet och högre arbetsmoral (Ho & Cicmil, 1996). Alla 
anställda på företaget ska vara involverade i arbetet för att ett bra resultat ska erhållas.  
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4.9 Monitor – ett MPS-system 
Monitor är ett svenskt affärssystem för material och produktionsstyrning, inriktat till 
små och medelstora tillverkande företag. Programvaran är Windows-baserad, 
moduluppbyggd med flera funktioner. Monitors medföljande moduler är tillverkning, 
inköp, försäljning, lager, verkstadsinformation med tidrapportering samt redovisning, 
vilka täcker de flest förekommande aktiviteter hos det tillverkande företaget. Monitor 
har även tilläggsfunktioner till vissa specificerade verksamheter. Idag finns drygt 
1000 installerade system varav majoriteten är installerade i svenska organisationer 
(Monitor, 2008).  
 
”Monitor användare hittar vi idag inom de mest skilda branscher; såväl företag med 
kundorderstyrd tillverkning, med få- eller enstyckstillverkning, som företag med 
prognosstyrd tillverkning i stora serier.” (Monitor, 2008) 
 

4.10 Inköp 
Inköpsprocessen kan beskrivas som en process med ett antal aktiviteter som alla 
bidrar till att skaffa fram varor eller tjänster till produktionsenheten (Persson & 
Virum, 1996). Processen genomförs av det köpande företaget och i samband med 
detta initieras en kundorderprocess hos det säljande företaget (Jonsson & Mattsson, 
2005). Under processens gång sker ett utbyte av information mellan köpande och 
säljande företag (se figur 4.8).  
 
Arnold et al. (2008) beskriver ett antal mål med inköpsfunktionen, som delas in i fyra 
kategorier;  

 Anskaffa gods och tjänster till erforderlig kvantitet och kvalitet. 
 Anskaffa gods och tjänster till lägsta kostnad. 
 Fastställa att bästa möjliga leveransvillkor erhålles från leverantören/säljaren. 
 Utveckla och upprätthålla goda relationer till leverantören. 

 
För att dessa mål ska kunna tillfredställas, måste vissa faktorer och aktiviteter 
tillgodoses och genomföras. De beskrivs i kommande stycken. 

4.10.1 Aktörer 

Inköpsprocessen är en bred process i avseendet att, i stort sett alla företagets 
avdelningar är inblandade i arbetet med att framställa inköpsorder. Det handlar om att 
uppnå en nivå av rätt material i rätt kvantitet, med rätt leverans i tid och plats, från rätt 
källa och till rätt pris (Arnold et al., 2008). Dessa faktorer involverar hela företaget; 
Att välja rätt material är en aktivitet som lämpligast genomförts i ett samarbete mellan 
marknadsavdelning (kundkrav), konstruktionsavdelning, produktionsavdelning och 
inköpsavdelning. Materialkvantiteter och när beställning av material måste ske, styrs 
av hur behovet på marknaden ser ut, material- och produktionsplaneringen tar 
hänseende till detta när de planerar produktionen, så att kunderna kan få sina behov 
tillfredställda. Därför är det också denna avdelning som måste bestämma när 
beställning av material ska ske. När detta är bestämt är det inköpsavdelningen som 
ansvarar för att ordern blir lagd (Arnold et al., 2008). Det är även denna avdelning 
som har huvudansvaret för att lämpliga leverantörer lokaliseras och utvärderas inför 
nyskrivandet av leverantörskontrakt. Även här är dock fler avdelningar inblandade för 
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att utvärdera kvalitet och för att hjälpa till med förhandling av priser (Arnold et al., 
2008). 

4.10.2 Aktiviteter 

De aktiviteter som ingår i inköpsprocessen beskrivs enligt Persson & Virum (1996) 
som; identifiera behov, välja leverantör, förhandla fram priser, specificera 
betalningsrutiner, skapa kontrakt eller order samt uppföljning av order/leveranser. 
Andra författare har också liknande modeller, men något mer specificerade. En 
generell modell av inköpsprocessen som är sammanställd från både Jonsson & 
Mattssons (2005) och Arnold et al. (2008) modeller visas i figur 4.8 nedan. 
 
Anskaffningsprocessen skiljer sig för olika artikeltyper, beroende på om det är 
komponenter, råmaterial eller förnödenheter (Jonsson & Mattsson 2005). Råmaterial 
är en enklare artikeltyp att köpa in än vissa andra artikeltyper, med avseende på 
kvalitetskontroller och kravspecifikationer. Ofta köps stora volymer vid samma 
inköpstillfälle, för att ta del av kvantitetsrabatter eller vid spekulation att priserna 
kommer att stiga. Hanteringsfrågorna blir då en stor del av inköpsprocessen, hänsyn 
till lageruppbyggnad är till exempel något som bör beaktas.  
 
Vid inköp av råmaterial är priset en stor del av beslutsunderlaget vid val av leverantör. 
Ofta finns det ett flertal leverantörer på marknaden, vilket innebär att mycket tid kan 
behövas för att ta in offerter för att finna ett lägsta pris bland de leverantörer som 
uppfyller de krav företaget ställer (Jonsson & Mattsson 2005). 

 
Figur 4.8, inköpsprocessen, Jonsson och Mattsson (2005); Arnold et al. (2008) 
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5 Nulägesanalys och resultat 

5.1 Kundklassificering 
En första uppdelning av kunderna gjordes som; kunder som beställer prototyper och 
kunder som beställer serietillverkade produkter. Dessa grupper benämns i 
fortsättningen prototypkunder och seriekunder. Prototyp- och serietillverkning har 
definierats som: 
 
Prototyp - En ny produkt med beställaren som slutkund. Kan vara i ett eller flera 
exemplar. Kan också vara återkommande beställning med förbättringar av produkten.  
Nollserie - Den första serie som tillverkas efter prototypstadiet. I detta arbete kommer 
nollserie att räknas till prototyptillverkning. 
Serietillverkning - Återkommande tillverkning där beställaren inte behöver vara 
slutkund. 
 
Av de 81 kunder som var registrerade under år 2007 räknas enligt denna definition 28 
stycken som prototypkunder och 53 stycken som seriekunder.  
 
Seriekunderna har grupperats enligt ABC-klassificering avseende omsättning. Detta 
kan avläsas ur det Pivotdiagram som tagits fram (figur 5.1).  

 
Figur 5.1, Pivotdiagram, omsättning seriekunder 

Pivotanalysen visar att 10 kunder står för 81 % av serietillverkningens omsättning. 
Avläsning av kundlistan (se bilaga 4) visar att dessa 10 kunder motsvarar 18,8 % av 
seriekunderna, vilket följer 80/20 principen väl.  
 
I detta läge har tre kundgrupper identifierats. Prototypkunder, seriekunder A och 
seriekunder B. Seriekunder A representeras av de 10 kunder som står för 81 % av 
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omsättningen från serietillverkning. Resterande seriekunder klassas seriekunder B. 
Vidare analys kommer endast att beröra seriekunder A. 
 
Tabell 5.1, Kundgrupp A, 80/20-regel 

Kund Kategori
Preciform AB A 
BT Products A 
Ruukki Hässleholm AB A 
Husqvarna AB A 
Volvo Truck Corporation (Umeå) A 
Norcot Engineering Ltd A 
Alfa Laval AB A 
Henjo Plåtteknik AB A 
Siemens Industrial Turbomachinery A A 
SKF Sverige AB A 

   
 
För att identifiera de kunder som är av betydelse för fortsatt analys utesluts kunder 
med speciella villkor för materialanskaffningen samt kunder som ska avveckla sin 
produktion hos HP. Siemens och Norcot Engineeing Ltd som har speciella villkor för 
material räknas därför bort från analysgruppen. Ruukki Hässleholm AB utgår under 
maj 2008 och BT Products utgår under september 2008. Den slutliga kundgrupp som 
formas framgår i tabell 5.2 nedan. 
 
Tabell 5.2, Kundgrupp A, justerad 

Kund Kategori
Preciform AB A 
Husqvarna AB A 
Volvo Truck Corporation (Umeå) A 
Alfa Laval AB A 
Henjo Plåtteknik AB A 
SKF Sverige AB A 
 
 

5.2 Artikelklassificering 
En artikelklassificering avseende omsättning/volymvärde, direkt material, frekvens 
samt tillverkad volym genomfördes för att identifiera kundgrupp A:s artiklar. Genom 
artikelklassificeringen ska en mindre grupp artiklar identifieras för att i ett senare 
skede djupanalyseras för att finna likheter mellan artiklarna.  
 
Först klassificerades artiklarnas del av omsättning som redan fanns att tillgå i Monitor 
(se kapitel 3.4.1.1). Klassificering i direkt material baserades på inventeringslistor där 
direkt material framgår för varje artikel. Frekvens- och volymklassificeringen är 
baserad på leveransloggar från Monitor där beställningsfrekvens och volym framgår.  

5.2.1 Omsättningsklassificering 

I ett första steg sorterades kundgrupp A:s artiklar enligt ABC-klassificeringen 
avseende omsättning som fanns att tillgå i Monitor. De artiklar som klassificeras som 
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Z-artiklar, vilka räknas som slaskartiklar, togs bort då de inte ansågs intressanta för 
vidare analys. Kvar i listan fanns då A-, B-, och C-artiklar som beställts av kundgrupp 
A under år 2007, se bilaga 5. Dessa artiklar går vidare för fortsätt analys, vilken 
beskrivs i kommande stycken.  

5.2.2 Klassificering i direkt material 

Kostnaderna för direkt material ställdes upp för respektive artikel, och en ABC-
klassificering framställdes baserat på tre kostnadsgrupper: Grupp I ≥ 400; 100 < 
Grupp II < 400; Grupp III ≤ 100. Beslut om gruppernas storlek har grundats på att ca 
20 % av artiklarna har ett direkt materialvärde mellan 2000 SEK och 408 SEK, detta 
bildar grupp I. Ett beslut togs att sätta en ytterligare gräns vid 100 SEK vilket skapar 
gränsen mellan grupp II (ca 50 % av artiklarna) och III (ca 30 % av artiklarna) (se 
bilaga 6). Numreringen i tabell 5.3 har genererats för att underlätta vidare analys. 
Numreringen är baserad på artiklarnas ingående material. 
 
Tabell 5.3, artikelnumrering 

Nr Kund Benämning Nr Kund Benämning 
1 Alfa Laval AB Slamränna 18 SKF Sverige AB Cage (893,5mm) Press 
2 Alfa Laval AB Slamränna utan hål 19 SKF Sverige AB Cage (893,0mm) Press 
3 Alfa Laval AB Slamränna Slodge Drain,  Hål 20 SKF Sverige AB Cage  Pressning 
4 Husqvarna AB Deck Shell, 61" 21 Preciform AB Scuffplate V Innerstruktur 
5 Husqvarna AB Cowl panel 22 Preciform AB Scuffplate H Innerstruktur 
6 Henjo Plåtteknik  Överdel, Motorhuv 23 Husqvarna AB Plugg 122 Kpl Combi 
7 Husqvarna AB Klippkåpa CT122 (Laserskur.) 24 Husqvarna AB Targa, vänster 
8 Husqvarna AB Klippkåpa Bio122 Combi, Kompl 25 Husqvarna AB Targa, höger 
9 Husqvarna AB Klippkåpa Bio122 Combi  26 Husqvarna AB Fender (Right) 
10 Husqvarna AB Klippkåpa (A1) 27 Husqvarna AB Fender (Left) 
11 Volvo Truck Corp. Lastbilstak Vänster 28 Husqvarna AB Skip Plate 
12 Volvo Truck Corp.  Lastbilstak Höger 29 Husqvarna AB Sheet, cowl panel 
13 Alfa Laval AB Kåpa 30 Husqvarna AB Heat Protector 
14 Husqvarna AB Mulch Plugg 61"kpl (Zinkad) 31 Husqvarna AB Fäste Vänster 
15 Husqvarna AB Mulch Plugg 52" kpl (Zinkad) 32 Husqvarna AB Fäste Höger 
16 Preciform AB Scuffplate V Ytterplåt 33 Husqvarna AB Fäste HÖ+VÄ 
17 Preciform AB Scuffplate H Ytterplåt    

 

5.2.3 Klassificering i frekvens 

Frekvens i detta fall definieras som antal planerade leveranser till kund, alltså de 
order kunden lagt under året, här gäller år 2007. För de 33 artiklar som valts ut 
hämtades frekvensen från försäljningsstatistik i Monitor. Precis som för tidigare 
variabler, direkt material och omsättning, framställdes en tabell och ett Pivotdiagram 
(figur 5.2) varifrån resultatet av frekvensklassificeringen kan utläsas (se bilaga 7). 
Resultatet visade enligt Pivotdiagrammet nedan att 28 %, nio stycken, av artiklarna 
stod för 82 % av leveranserna. Detta innebär att första klassen, klass A, gäller för; A ≥ 
20 leveranser. Resterande grupper framkom relativt tydligt som 20 > B ≥ 3 samt C < 
3. B och C står för 27 % respektive 45 % av artiklarna. 
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Figur 5.2, Pivotdiagram frekvens – antal planerade leveranser  

5.2.4 Klassificering i volym 

Artiklarna rangordnades efter den totala volymen (antal artiklar) de levererats i under 
år 2007 (Se bilaga 8). Därefter framställdes ett Pivotdiagram (se figur 5.3) för att utse 
de olika grupperna A, B och C. Endast 12 % av artiklarna, fyra stycken, står för 80 % 
av den totala volymen. Nästa 15 % av volymen, som motsvarar B artiklar, 
representeras av ytterliga fyra artiklar, de återstående 25 artiklarna räknas som C 
artiklar i volymavseende.  

 
Figur 5.3, Pivotdiagram volym 
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5.3 Integrerad artikelklassificering 
I nedanstående tabeller visas sammanställningen av de ovan nämnda klassifice-
ringarna. Varje klass; frekvens, omsättning samt volym, har integrerats med direkt 
material i en artikelklassificering. Direkt material har valts som huvudklassificering 
med anledning av den kapitalrationalisering som arbetet syftar till. Direkt material är 
en avgörande faktor när metoder för materialanskaffning ska tas fram. De integrerade 
artikelklassificeringar som görs är viktiga för analysarbetet i avseende att se vilka 
likheter som finns mellan artiklarna. I tabellerna används artikelnumreringen för att 
överskådliggöra dess placering.  
 
 
Tabell 5.4, Integrerad artikelklassificering avseende direkt material och frekvens 

 

 

 

 

 

 
 
Tabell 5.5, Integrerad artikelklassificering avseende direkt material och omsättning 

 Direkt Material: 
Omsättning: I II III 
A 2, 4, 6, (3) 8, 11, 12, 16, 17, 

21, 22, (9) 
23 

B 5, (1) 13, 14, 20,  
(7, 15, 19) 

 

C  10, (18) 26, 27, (24, 25, 
28, 29, 30, 31, 
32, 33) 

 
Tabell 5.6, Integrerad artikelklassificering avseende direkt material och volym 

 Direkt Material: 
Volym: I II III 
A   16, 17, 21, 22  

B  6 8, 12, 11 23 

C  2, 4, 5, (1, 3) 10, 13, 14, 20, 
(7, 9, 15, 18, 19) 

26, 27, (24, 25, 
28, 29, 30, 31, 
32, 33) 

 
 

 Direkt Material: 
Frekvens: I II III 
A 6 8, 11, 12, 16, 17, 

21, 22 
23 

B 2, 4, 5 10, 13, 14, 20 26, 27 

C 1, 3 7, 9, 15, 18, 19 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 
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5.4 Analys av artiklar 
Av de artiklar som klassificerats enligt metoder ovan var avsikten att finna eventuella 
mönster och likheter som kan utgöra basen för hur artiklarna ska styras. Av de 
grupper som formades, var planen att genomföra en djupare analys på artiklar som 
kan vara problematiska att styra med avseende på kapitalbindning. På resterande 
grupper anses styrningen vara en mer självklar lösning som inte behöver 
vidareanalyseras. I de två först följande styckena kommer de självklara grupperna kort 
analyseras, därefter fortgår en djupanalys på ett fåtal av för företaget betydande 
artiklar. 

5.4.1 Analys av lågfrekvensartiklar 

Det C-klassificerade fältet i tabell 5.4 ovan, visualiserar de artiklar som kunder 
beställt vid maximalt två tillfällen under år 2007. Dessa artiklar valdes bort från 
fortsatt analys då anskaffningsmetoden för dessa artiklar framkom tydligt. Då 
frekvensen är mycket låg bör lageruppbyggnad av råvaror ej ske. De bör därför styras 
som inköp och tillverkning mot kundorder. Särskilt viktigt är det för de artiklar som 
befinner sig i fält C-I i tabell 5.4, då det innebär att de har högt direkt materialvärde 
och därmed binder mycket kapital i lager. Därför ska beställning av material 
genomföras endast då behov uppstår, med partiformning - lot for lot, och inleverans 
ska ske så nära inpå produktionstillfället som möjligt. Vid problem med att 
leveransledtider från leverantör inte överensstämmer med krävd kundledtid, behöver 
prognoser arbetas fram både från kund och till leverantör för att minska ledtider till 
leverans. Artiklarna i fält C-III, låg frekvens och lågt materialvärde, styrs som 
lågvärdesmaterial. 

5.4.2 Analys av lågvärdesmaterial 

I kolumn III för alla tabeller har de artiklar som inte redan behandlats i tidigare stycke 
likaså valts bort från djupanalysgruppen. De artiklarna har lågt direkt materialvärde 
och binder därmed inte några stora värden i råmateriallager (förråd). Därför ses 
lagerhållning av materialet inte som ett stort bidrag till kapitalbindningen.  
 
För de behandlade artiklarna befann sig ingen i fält A-III i tabell 5.6 – volym. I det 
fall någon av artiklarna hade befunnit sig i fält A-III, hade en annorlunda analys fått 
genomföras då detta inneburit att den höga volymen kunde ha påverkat 
kapitalbindningen och materialanskaffningen. Generellt gäller att artiklar med lågt 
värde på direkt material inte behöver tillägnas lika mycket tid till att styras som 
artiklar med ett högre värde. Detta kan dock ifrågasättas om det är mycket stora 
volymer som ska tillverkas.  
 
För dessa typer av material kan partiformningsmetoden FOQ – fast orderkvantitet och 
beställa när en viss lagernivå underskrids. För FOQ kan leverantörserbjudanden som 
volymrabatter då utnyttjas. 

5.4.3 Analys av fokuserad artikelgrupp 

För de artiklar som återstår har fem artiklar valts ut för en djupare analys. För att 
skapa kännedom om hur artiklarnas ingående material anskaffas i förhållande till 



Nulägesanalys och resultat 

 39

efterfrågan, har diagram över manuellt inventerade lagervärden och faktiska 
utleveranser till kunder skapats. Förutom de inventerade värdena finns information 
om lagernivåer i Monitor, dock anses dessa värden ej användbara då uppdateringen av 
värdena i Monitor har varit bristfällig. En enkel jämförelse mellan värdena i Monitor 
och de inventerade värdena har gjort i samband med analysarbetet. Denna jämförelse 
beskrivs kort i kapitel 5.6.  
 
Inventeringen av lager har skett i början av varje månad. Nackdelen med att skapa 
diagram baserat på denna information är osäkerheten i lagernivån. Det finns en 
möjlighet att lagret inventerats dagarna före en eller flera stora inleveranser, vilket då 
skapar en felaktig bild av lagret. En mer tillförlitlig bild skulle kunna skapas om 
tillgång till lagernivåer fanns under fler tillfällen under månaden.  
 
Från diagrammen (5.4, 5.5 samt 5.6) nedan kan utläsas: Hur många artiklar det funnits 
material till i råmateriallager i början av varje månad, detta värde är uträknat på hur 
många kilogram det funnits i råmateriallager dividerat med hur många kilogram varje 
plåt väger. Det går alltid åt en plåt till varje artikel. Vidare kan efterfrågan utläsas 
specificerat i verkställda utleveranser månad för månad. Ett genomsnittligt 
medelvärde på efterfrågan för varje kvartal har också tagits fram på månadsbasis. 
Detta värde har beräknats på bestämda perioder för att ge ett trovärdigt medelvärde 
för efterfrågan. Under juli månad har inga leveranser skickats till kund. Anledningen 
till att genomsnittlig medelefterfrågan tagits med i diagrammet är osäkerheten för 
diagrammets tillförlitlighet. Orsaken är att det som levererades under aktuell månad 
kan ha tillverkats under föregående månad om tillverkningsledtiden är lång. En 
förskjutning mellan lager och levererade artiklar, som inte framgår i diagrammet, 
finns alltså.  

Scuffplate, artikel 16, 17, 21, 22 
De första artiklar som analyseras är fyra artiklar som består av två olika material. 
Preciform AB är kund, och artikeln Scuffplate består av en inner- och en ytterdel, 
båda i höger och vänsterformat. Inner- och ytterdel har olika råmaterial men 
tillverkningsprocessen är densamma. Anledningen till att dessa artiklar valts för 
djupanalys är att de placerats cell A-II i samtliga integrerade artikelklassificeringar. 
Cell A-II innebär hög omsättning, hög frekvens, hög volym samt medelhögt värde på 
direkt material. 
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Figur 5.4, Lager och efterfrågan Scuffplate innerdel 

Figur 5.4 ovan, Scuffplate innerdel, visar att lagernivån ligger högt över efterfrågan 
under hela år 2007. Efterfrågan under år 2007 är relativt jämn med vissa toppar under 
året. Den kvartalsmässiga medelefterfrågan för sista kvartalet år 2007 och första 
kvartalet år 2008 är stabil på 1360 artiklar/månad. Trots detta har lagernivåerna 
varierat väldigt, vilket kan utläsas i diagrammet. Detta kan också vara en missvisning 
beroende på att inleveranser registrerats dagarna efter inventering. Undersökning av 
inleveranslogg (se bilaga 9) visar att för februari och mars år 2008 har inleverans 
kommit i mitten av månaden vilket då kan förklara de låga lagernivåerna vid 
inventeringen.  
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Figur 5.5, Lager och efterfrågan Scuffplate ytterdel 



Nulägesanalys och resultat 

 41

Figur 5.5 ovan, Scuffplate ytterdel, uppvisar mycket varierande lagernivåer under hela 
år 2007 och år 2008. Kontroll har gjorts mot inleveranslogg även för detta material (se 
bilaga 10) och det visar att inleveranser inkommit i mitten av månaderna under början 
av år 2007. Loggen uppvisar också att inleveranser inkommit med olika frekvens, 
vissa månader har leverans inkommit under flera dagar. Augusti år 2007 är ett av 
dessa fall, då material levererats in två stora batcher med bara en dags mellanrum. 
Denna stegring i lager uppvisas också i diagrammet ovan (se figur 5.5).  

Eftersom frekvensen för inleveranser varit oregelbunden och ej sammanfallit med 
inventeringen under flera månader finns en viss osäkerhet med diagrammet. Dock 
uppvisas stora variationer i inköpen trots att efterfrågan är jämn. I juni och augusti 
beställdes 23 respektive 29 ton i jämförelse med tidigare månader som ligger mellan 7 
och 15 ton, undantag januari år 2007 då beställningar på 20 ton gjordes. I slutet av år 
2007 har beställningarna minskat i storlek vilket också visar sig i lagernivåerna i 
diagrammet. 
 
Ett påtagligt problem med kvantiteter och frekvens vid beställning av material 
framträder och en tydligare plan för hur beställningar ska genomföras för dessa 
material bör utformas. 
 
För att få en tydligare bild av hur mycket kapital som binds i lager har en täcktid för 
materialet räknats ut baserat på värdena från inventering. Täcktiden beskriver hur 
många veckors medelefterfrågan det material som finns i lager skulle räcka till. Under 
år 2007 kan höga värden utläsas för täcktiden på materialet till innerdelen (tabell 5.7).  
 
Tabell 5.7, Täcktid innerdel Scuffplate 
Datum för 
inventering 

Inventerat 
råmaterial 
i styck 

Genomsnittlig 
medelefterfrågan 
/vecka (uträknat 
kvartalsvis) 

Täcktid 
i 
veckor 

Differens mot 
rekommendera
d täcktid 

Kapitalbind
ning för 
onödig 
täcktid  

2007-01-02 5 555 516 10,76 5,76 310 464 
2007-02-01 3 475 516 6,73 1,73 93 272 
2007-03-01 4 497 516 8,71 3,71 200 052 
2007-04-02 3 607 434 8,31 3,31 149 974 
2007-05-02 2 637 434 6,07 1,07 48 632 
2007-06-01 4 111 434 9,47 4,47 202 643 
2007-07-02 4 270 434 9,84 4,84 219 261 
2007-08-01 3 753 400 9,38 4,38 183 080 
2007-09-04 5 290 400 13,22 8,22 343 691 
2007-10-01 3 989 340 11,73 6,73 239 100 
2007-11-01 4 009 340 11,79 6,79 241 220 
2007-12-03 2 604 340 7,66 2,66 94 386 
2008-01-02 2 497 340 7,34 2,34 83 273 
2008-02-01 981 340 2,88 -2,12 0 
2008-03-03 1 924 340 5,66 0,66 23 377 
  Medelvärde 8,64   
 
Medelvärdet för täcktiden är 8,64 veckor, vilket betyder att det ligger material i lagret 
som täcker drygt 8,5 veckors behov. Plåt till innerdelen köps in var fjärde vecka enligt 
nuvarande metod. Detta påvisar att lagernivåerna för detta material täcker drygt 
dubbelt så stor efterfrågan som behövs. Utifrån detta skulle kapitalbindningen för 
detta material kunna reduceras till hälften genom att minska inköpen och därmed 
lagernivåerna. Rimlig täcktid för detta material är fem veckor med en veckas 
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säkerhetskvantitet inräknad. I tabellen ovan presenteras differensen mellan verklig 
täcktid och föreslagen täcktid, samt hur mycket kapital den onödiga täcktiden binder. 
Tabell 5.8, Täcktid ytterdel Scuffplate 

Datum för 
inventerin
g 

Inventerat 
råmaterial 
i styck 

Genomsnittlig 
medelefterfrågan 
/vecka (uträknat 
kvartalsvis) 

Täcktid 
i 
veckor 

Differens mot 
rekommendera
d täcktid 

Kapitalbind
ning för 
onödig 
täcktid 

2007-01-02 4 187 520 8,05 4,05 379 458 
2007-02-01 3 103 520 5,96 1,96 184 096 
2007-03-01 2 815 520 5,41 1,41 132 198 
2007-04-02 2 092 469 4,46 0,46 38 987 
2007-05-02 409 469 0,87 -3,13 0 
2007-06-01 205 469 0,44 -3,56 0 
2007-07-02 3 888 469 8,29 4,29 362 587 
2007-08-01 5 336 385 13,88 9,88 685 504 
2007-09-04 8 700 385 22,63 18,63 1 292 592 
2007-10-01 7 137 333 21,41 17,41 1 044 993 
2007-11-01 6 798 333 20,39 16,39 984 015 
2007-12-03 6 485 333 19,46 15,46 927 642 
2008-01-02 5 084 341 14,90 10,90 670 207 
2008-02-01 3 061 341 8,97 4,97 305 760 
2008-03-03 1 496 341 4,39 0,39 23 684 
  Medelvärde 10,63   
 
I tabell 5.8 ovan visas täcktiderna för materialet till Scuffplates ytterdel. 
Medeltäcktiden är 10,63 veckor, med en topp på 22,63 veckor under september månad 
år 2007, men det finns också låga värden på under en vecka för vissa månader. Denna 
plåt köps in var tredje vecka, vilket innebär att de lagernivåer som uppvisas är för 
höga. I förhållande till den frekvens vilken plåten anskaffas borde fyra veckors täcktid 
vara mer rimligt. Det skulle svara mot medelefterfrågan samt ett säkerhetslager på en 
veckas efterfrågan. I tabellen ovan (tabell 5.8) presenteras, likt föregående material, 
differensen mellan verklig täcktid och föreslagen täcktid, samt hur mycket kapital den 
onödiga täcktiden binder. 
 
För artiklar som utgör en stor del av omsättningen, med hög frekvens och volym samt 
består av relativt dyrt direkt material skulle en låg täcktid och inköpsfrekvens föredras 
för att minska kapitalbindningen. För Scuffplate sker produktionen kontinuerligt och 
likaså inleveranser av material. Om en minskning av inköpskvantiteter och 
inköpsfrekvens sker skulle kapitalbindningen minskas ytterligare. 

5.4.3.1 Metod för lagerstyrning av ingående material - Scuffplate 
Baserat på den relativt jämna efterfrågan skulle mindre och tätare materialinköp 
föredras för att minska kapitalbindningen. Nackdelen med denna typ av inköpsstrategi 
är att ordersärkostnaderna ökar när kapitalbindningen minskar. Av den orsaken bör ett 
avvägande göras mellan de två faktorerna. Hänsyn måste också tas till leverantörens 
leveransförmåga och priser. Eftersom det är ett relativt dyrt material, klass II för 
direkt material, bör en avvägning mellan leverantörens priserbjudande för stora 
kvantiteter sättas i förhållande till kapitalbindningen och lagerhållningskostnader som 
genereras vid stora inköp. Även om kapital sparas på att köpa in stora partier, kan 
detta alltså kosta mer i kapitalbindning än vad som sparas i mängdrabatt på varje parti.  
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Med avseende på de höga lagervärden som observerats för de två material som 
används till Scuffplate bör någon form av maxvärde i lager införas. Ett tydligt och 
enkelt arbetssätt är att styra med täcktid. Det skulle innebära att lagernivåerna 
kontrolleras så att det aldrig finns mer än tillåtet material för att täcka en given period. 
För ovannämnda artiklar, där anskaffningsfrekvensen är var fjärde och var tredje 
vecka, skulle det innebära ett maxvärde på fem veckor för Scuffplate innerplåt 
respektive 4 veckor för Scuffplate ytterplåt. Baserat på den senaste kvartalsmässiga 
efterfråga per vecka under år 2008, skulle Scuffplate innerplåt maximalt binda 
177’599 SEK (5 veckor * 340 st * 104,47 kr) i råmateriallager respektive 245’847 
SEK (4 veckor * 341 st * 180,24 kr) för Scuffplate ytterplåt.  
 
Att styra inköpen efter täcktid kräver att prognoserna från Precisform AB förbättras. 
Den genomsnittliga medelefterfrågan fungerar också att styra efter, i de fall 
prognoserna från Preciform AB är otillräckliga. Det viktiga är att inga inköp får 
genomföras så att täcktiden överskrids. Inköpen måste därför planeras för att passa till 
både efterfrågan och leveransledtiden från leverantör.  
 
För att lagernivåerna inte ska stiga till de nivåer de legat på under år 2007 krävs en 
löpande uppdatering, kontroll och dokumentation av lagernivåerna. Denna 
dokumentation går att genomföra på samma sätt som beskrivet ovan, med analys av 
lagernivåer, efterfrågan och täcktid. Analysen skulle gå att genomföra på enklare sätt, 
och bli mer trovärdig, om värden i Monitor kan användas istället. Detta kräver viss 
utveckling av användandet av Monitor vilket också tas upp i kapitel 5.6, analys av 
problemområden på företaget, nedan. Att visualisera lagernivåerna i tabeller och 
diagram bidrar till att tydliggöra problem med lagernivåer så fort de uppstår. Eftersom 
det är viktigt att styrningen ska vara enkel och tydlig, anses detta vara ett bra 
arbetssätt. 
 
Övriga artiklar som är placerade i samma fält i tabell 5.4, frekvens A-II, styrs enligt 
denna metod för materialanskaffning. 
 

5.4.3.2 Överdel motorhuv, artikel 6 
Denna artikel beställs av Henjo Plåtteknik AB och är placerad i cell A-I i två fall av 
tre. För både frekvens och omsättning finns artikeln med i klass A, volymmässigt 
ligger den i klass B. Artikeln har hög frekvens, hög omsättning, medel volym och 
högt värde på direkt material. Dessa samband gör artikeln intressant för djupanalys.  
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Överdel motorhuv år 2007-2008

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2007-01-02

2007-02-01

2007-03-01

2007-04-02

2007-05-02

2007-06-01

2007-07-02

2007-08-01

2007-09-04

2007-10-01

2007-11-01

2007-12-03

2008-01-02

2008-02-01

2008-03-03

2008-04-01

Inventerat råmaterial i styck

Antal levererade artiklar/månad

Genomsnittlig medelefterfrågan
/månad (uträknat kvartalsvis)

 
Figur 5.6, Lager och efterfrågan överdel motorhuv 

Diagram 5.6 över lagervärden och efterfrågan ser något annorlunda ut än tidigare 
diagram. Tydliga luckor i inventerat råmaterial framträder. Anledningen är att 
materialet beställs var tredje vecka, varpå allt material går direkt till tillverkning. 
Detta är ett av de fall då inleveranser registreras efter inventeringstillfället och 
råmaterialet har använts innan nästa inventeringstillfälle. Kapitalbindningen ligger 
sedan i PIA med halvfärdiga motorhuvar eller i färdigvarulager. I tabell 5.9 nedan, 
finns inleveransdatum och kvantiteter för ingående material samt hur många artiklar 
materialets volym motsvarar. Tabellen visar att från och med år 2008 sker 
inleveranser med tre veckors intervall, vilket är den frekvens som inköpen ska ske 
med enligt kartläggningen. 
 
Tabell 5.9, Inleveranslogg material till överdel motorhuv 

Inleveransdatum Antal kg 
Antal 
artiklar 

2007-01-18 9 435,00 169,69 
2007-03-28 10 000,00 179,86 
2007-04-03 4 154,00 74,71 
2007-04-19 11 000,00 197,84 
2007-06-14 6 000,00 107,91 
2007-08-16 10 686,00 192,19 
2007-09-19 10 674,00 191,98 
2007-10-19 14 731,00 264,95 
2007-12-03 5 000,00 89,93 
2008-01-16 6 294,00 113,20 
2008-02-21 10 353,00 186,21 
2008-03-12 10 549,00 189,73 
2008-04-09 9 765,00 175,63 
 
Beställning av denna plåt görs i större kvantitet än vad som ska användas till Henjo 
Plåtteknik AB:s produkter, överblivet material används till andra jobb. Detta visar sig 
tydligt vid analys av efterfrågan och inköpt kvantitet. De kvantiteter som köpts in 
under år 2008 beräknas räcka till 664 artiklar (kassation ej medräknat). Efterfrågan 
som är jämn och ligger på 22 artiklar i veckan, från och med januari 2008, motsvarar 
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349 artiklar från januari till april (se tabell 5.10 nedan). Kontentan av detta är att det 
köps in nästan dubbelt så mycket material mot vad som går åt till Henjo Plåtteknik 
AB:s artiklar. Hur mycket av plåten som används till andra jobb är dessvärre oklart.  
Tabell 5.10, Täcktid Överdel Motorhuv 

Datum för 
inventering 

Inventerat 
råmaterial 
i styck 

Genomsnittlig 
medelefterfrågan 
/månad (uträknat 
kvartalsvis) 

Genomsnittlig 
medelefterfrågan 
/vecka (uträknat 
kvartalsvis) 

Täcktid i antal 
veckor  

2007-01-02 153,2 59 15 10,2 
2007-02-01 155,6 59 15 10,4 
2007-03-01  59 15  
2007-04-02  80 20  
2007-05-02 91,0 80 20 4,5 
2007-06-01  80 20  
2007-07-02 72,5   
2007-08-01  92 23  
2007-09-04  92 23  
2007-10-01  94 24  
2007-11-01  94 24  
2007-12-03  94 24  
2008-01-02 0,6 87 22  
2008-02-01  87 22  
2008-03-03 82,9 87 22 3,8 
2008-04-01 116,9   
 
I inventeringslistorna finns information om mellanlager och färdigvarulager av Henjo 
Plåtteknik AB:s produkter och det redovisas för januari-april år 2008 i tabell 5.11 
nedan. 
Tabell 5.11, Inventeringslista överdel motorhuv - Henjo Plåtteknik AB 

Mån. Benämning Färdig-
grad: 
(1/3, 
2/3, 
3/3) 

Antal Styck, 
offert-
värde 

Styck, 
verkl/kalk 
råmtrl/ 
kompon. 

Styck, 
kalk 
förädling 

Styck, 
invent.-
värde; 
totalt 

Total 
kapital
-
bindni
ng 

Jan Överdel, Mtrhuv 0,33  1490 408 1082 0      
 Överdel, Mtrhuv 0,66 17 1490 408 1082 14 220     
  Överdel, Mtrhuv 1   1490 408 1082 0    14 220   
Feb Överdel, Mtrhuv 0,33   1490 408 1082 0      
 Överdel, Mtrhuv 0,66  1490 408 1082 0     
  Överdel, Mtrhuv 1 52 1490 408 1082 54 974    54 974   
Mars Överdel, Mtrhuv 0,33   1490 408 1082 0      
 Överdel, Mtrhuv 0,66  1490 408 1082 0     
  Överdel, Mtrhuv 1 42 1490 408 1082 44 402    44 402   
April Överdel, Mtrhuv 0,33 66 1490 408 1082 41 539      
 Överdel, Mtrhuv 0,66 13 1490 408 1082 11 060     
  Överdel, Mtrhuv 1 18 1490 408 1082 19 419    72 018   
 
Analys av inleveranslogg, efterfrågan och lagervärden visar att det material som är 
dedikerat Henjo Plåtteknik AB:s artiklar som är i arbete och färdigvarulager stämmer 
bra överens med den efterfrågan som finns. Eftersom diagrammet visar att det inte 
finns råmaterial i lager vid mer än ett fåtal tillfällen, verkar också resterande material 
gå åt till tillverkning av andra artiklar. Inköpsmetoden för detta material är därför 
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överensstämmande med rådande produktionssituation. Denna analys är inte 
fullständig då hänsyn ej tagits till resterande artiklar tillverkade av samma material. 
Trots detta föreslås användande av LFL för de kvantiteter som ska täcka Henjo 
Plåtteknik AB:s behov och planera för resterande artiklar separat för att få större 
kontroll av lagernivåerna. Sammanfaller anskaffningstillfället för olika artiklarna med 
samma material kan kvantiteterna slås ihop. Tabeller och diagram visar att det inte 
ligger stora kvantiteter bundna i råmateriallager, trots detta finns en kapitalbindning, 
men den visar sig senare i flödet, i PIA och färdigvarulager. I ett idealt fall skulle även 
detta elimineras.  
 

5.5 Resultat  
I tabell 5.12 nedan presenteras en sammanställning av de resultat som framkommit 
under analysarbetet.  
Tabell 5.12, Sammanställning materialanskaffningsmetod/råmaterialstyrning 

Nr Kund Benämning Material-
anskaffnings 
metod 

Anmärkning 

1 Alfa Laval AB Slamränna LFL Högt DM-värde, låg frekvens 
2 Alfa Laval AB Slamränna utan hål Ej analyserade  
3 Alfa Laval AB Slamränna Slodge Drain Hål LFL Högt DM-värde, låg frekvens 
4 Husqvarna AB Deck Shell, 61" Ej analyserade  
5 Husqvarna AB Cowl panel Ej analyserade  
6 Henjo Plåtteknik AB Överdel, Motorhuv LFL Kontrollera lagernivåer löpande 
7 Husqvarna AB Klippkåpa CT122 Laser. LFL Låg frekvens, medel DM-värde 
8 Husqvarna AB Klippkåpa Bio122 Combi, Täcktidsstyrning  
9 Husqvarna AB Klippkåpa Bio122 Combi  LFL Låg frekvens, medel DM-värde 

10 Husqvarna AB Klippkåpa (A1) Ej analyserade  
11 Volvo Truck Corp. Lastbilstak Vänster Täcktidsstyrning Material ej från TIBNOR 
12 Volvo Truck Corp. Lastbilstak Höger Täcktidsstyrning Material ej från TIBNOR 
13 Alfa Laval AB Kåpa Ej analyserade  
14 Husqvarna AB Mulch Plugg 61"kpl (Zinkad) Ej analyserade  
15 Husqvarna AB Mulch Plugg 52" kpl (Zinkad) LFL Låg frekvens, medel DM-värde 
16 Preciform AB Scuffplate V Ytterplåt Täcktidsstyrning  
17 Preciform AB Scuffplate H Ytterplåt Täcktidsstyrning  
18 SKF Sverige AB Cage (893,5mm) Pressning LFL Låg frekvens, medel DM-värde 
19 SKF Sverige AB Cage (893,0mm) Pressning LFL Låg frekvens, medel DM-värde 
20 SKF Sverige AB Cage  Pressning Ej analyserade  
21 Preciform AB Scuffplate V Innerstruktur Täcktidsstyrning  
22 Preciform AB Scuffplate H Innerstruktur Täcktidsstyrning  
23 Husqvarna AB Plugg 122 Kpl Combi FOQ  
24 Husqvarna AB Targa, vänster FOQ  
25 Husqvarna AB Targa, höger FOQ  
26 Husqvarna AB Fender (Right) FOQ  
27 Husqvarna AB Fender (Left) FOQ  
28 Husqvarna AB Skip Plate FOQ  
29 Husqvarna AB Sheet, cowl panel FOQ  
30 Husqvarna AB Heat Protector FOQ  
31 Husqvarna AB Fäste Vänster FOQ  
32 Husqvarna AB Fäste Höger FOQ  
33 Husqvarna AB Fäste HÖ+VÄ FOQ  



Nulägesanalys och resultat 

 47

5.6 Förbättringsmöjligheter för problemområden på 
företaget 
Under kartläggningen och analysarbetet upptäcktes vissa problem som genom 
förbättring skulle kunna underlätta arbetet med att styra produktionen mot JIT.  

5.6.1 Kundkrav 

För artiklar, vars kund kräver kort leveranstid, krävs att råmaterial lagerförs om inte 
leveranstiden för ingående material, tillverkningsledtid samt verklig leveranstid 
motsvarar kundens önskade leveranstid. När lagerhållning blir nödvändig uppstår 
kapitalbindning. Om HP ställer högre krav på kundernas prognoser skulle behov 
enklare kunna prognostiseras vilket leder till att lägre lagernivåer kan hållas och 
därmed reduceras kapitalbindningen.  

5.6.2 Monitor - saldo 

Problemet med otillförlitliga saldon i Monitor påverkar anskaffningsprocessen 
negativt. Istället för att avläsa Monitors lagernivåer måste inköpsansvarig kontrollera 
fysiska lagernivåer för att balansera inplanerade leveranser med efterfrågan. Orsaken 
till att Monitors saldonivåer är felaktiga beror på de bristande rutiner för hur 
inleveranser och uttag registreras i systemet. I dagsläget registreras inleveranser i 
antal kilogram i Monitor. Materialuttag registreras genom backflushing när en batch 
artiklar är färdigtillverkade. De färdigtillverkade artiklarna avrapporteras i styck, och 
Monitor konverterar sedan automatiskt antalet enheter till kilogram. Detta är ett 
område som HP borde studera vidare. Ett förslag på en alternativ metod är att 
registrera materialleveranser i antal enheter, eftersom plåtarna levereras i färdigklippta 
format och skulle ge en tydligare bild på hur många artiklar materialet täcker.  
 
En alternativ metod för materialuttag istället för backflushing, kan vara att registrera 
materialuttag direkt när uttag sker i början av produktionsprocessen. En eventuell 
avvikelseregistrering med kassationer kan sedan rapporteras när batchen är 
färdigtillverkad.  

5.6.3 Inventering 

Lagerinventering genomförs efter varje månadsskifte med syftet att beräkna 
kapitalbindningen i lager. Inventeringen ger ett optimalt underlag för att balansera 
Monitors lagersaldon efter verkliga lagerkvantiteter. En jämförelse av Monitors 
lagersaldon och inventerade lagerkvantiteter för de tre råmaterialen som 
djupanalyserats har genomförts och presenteras i tabell 5.13 nedan. 
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Tabell 5.13, Jämförelse mellan inventerat saldo och saldon i Monitor 

 

Henjo Plåtteknik AB – 
Överdel motorhuv 
Plåt 2400x1500x2 till 
huvar 

Preciform AB – Scuffplate 
innerplåt 
Plåt, 1.4301 2B 
1750x295x0,8 

Preciform AB – Scuffplate 
ytterplåt 
Plåt, 1.4301 DP40  
1900x350x1,0mm 

Inventerings-
datum 

Inventerat 
saldo 

Monitors 
saldo 

Inventerat 
saldo  

Monitors 
saldo  

Inventerat 
saldo 

Monitors 
saldo 

2007-01-02 8520 23774 19163 81087 21774 161699 
2007-02-01 8651 17153 11987 72635 16135 169 180 
2007-03-01 0 17153 15515 78863 14637 168 179 
2007-04-02 0 23233 12444 70604 10880 160 021 
2007-05-02 5058 27848 9096 68875 2128 166 261 
2007-06-01 0 22528 14184 72480 1064 113 788 
2007-07-02 4030 27844 14733 74453 20216 136 246 
2007-08-01 0 25380 12946 72911 27749 95 631 
2007-09-04 0 23385 18250 -148935 45241 -364 215 
2007-10-01 0 28123 13761 -150472 37112 -364 126 
2007-11-01 0 33554 13831 -154671 35351 -367 394 
2007-12-03 0 3000 8982 8982 33723 33 723 
2008-01-02 36 -1418,5 8615 8904 26435 26 445 
2008-02-01 0 0 3383 3077 15918 14 772 
2008-03-03 4608 4529 6637 2123 7778 4 777 
2008-04-01 6500 6230 11224 11274 12119 8 783 
 
Tabell 5.13 visar att ingen överrensstämmelse finns mellan inventerat värde och 
Monitors saldosystem före december år 2007, då inventerade värden fördes in i 
Monitor för Preciform AB:s material till artikeln Scuffplate. För Henjo Plåtteknik 
AB:s plåt till motorhuv finns den enda överrensstämmelsen i februari år 2008.  
 
En anledning till att kvantiteterna inte är överrensstämmande kan bero på företagets 
användande av backflushing. Vid inventeringen måste de artiklar som befinner sig i 
PIA beaktas då artiklarnas ingående material är hämtat från råmateriallagret men ej 
uttaget från Monitors saldosystem. Om saldon balanseras utan hänsyn till hur mycket 
material som finns i PIA, kommer Monitors saldo att förbli otillförlitligt. Problemet 
skulle lösas om materialuttag genomfördes då ingående material hämtas från 
råmateriallagret till produktion.
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6 Slutsats och diskussion 
Från analysen av den integrerade artikelklassificering har följande slutsatser tagits 
fram. Slutsatserna gäller för de artiklar som analyserats men metoderna för 
materialanskaffning kan också appliceras på artiklar som har liknande egenskaper.  
 
Generell gäller att: 
 

 Artiklar med låg beställningsfrekvens, samt högt eller medelhögt värde 
på direkt material ska endast anskaffas när det finns behov från kundorder 
(alternativt efter återfyllnadsbehov i lager baserat på prognos). Partiformning 
ska ske med metoden LFL (enligt behov), för att eliminera kapital bundet i 
råmateriallager efter uppfyllt behov.  

 
 För artiklar med lågt värde på direkt material ska tidsödande arbete med 

partiformning inte prioriteras eftersom materialets låga värde inte har någon 
betydande effekt på den totala kapitalbindningen. Lämplig 
partiformningsmetod för artiklar i denna klassificeringsgrupp är FOQ (fast 
orderkvantitet).  

 
 Artiklar med hög alternativt medelhög beställningsfrekvens samt högt 

eller medelhögt värde på direkt material bör djupanalyseras för att 
identifiera en lämplig partiformningsmetod då de påverkar den totala 
kapitalbindningen i större utsträckning är föregående grupp.  

 
För de artiklar som djupanalyserats i detta arbete gäller att täcktidsanalyser bör 
upprättas för att visualisera och aktivt följa upp bundet kapital i råmateriallager. För 
Preciform AB:s artiklar bör ett värde för maximal täcktid upprättas, för att därigenom 
hindra onödig kapitalbindning i råmateriallager. En förutsättning för att 
täcktidsanalyser ska kunna upprättas och aktivt följas upp av HP är att 
informationsunderlaget är tillförlitligt. Produktionspersonalens bristande uttagsrutiner 
för råmaterial i Monitor innebär att lagersaldon i affärssystemet inte är tillförlitligt för 
att vara underlag till en sådan analys. Genom att använda inventeringslistorna som 
underlag till täcktidsberäkningarna finns en risk att beslutsunderlaget inte återspeglar 
de verkliga genomsnittliga lagernivåerna. Om saldosystemet i Monitor kan göras 
tillförlitligt skulle företaget aktivt kunna mäta, utvärdera och reducera 
kapitalbindningen i råmateriallagret med hjälp av täcktidsanalyser.  
 
Vilken täcktid som används för materialet beror på leveransmöjligheter från 
leverantör samt kostnader för leveranser. Ju kortare ledtid från leverantören, desto 
tätare intervall för anskaffning är möjligt. Tätare intervall innebär att lägre täcktid kan 
användas och därmed binds mindre kapital i råmateriallager. I samband med detta 
måste också hänsyn tas till vad som ger lägst totalkostnad för materialanskaffning. 
Tätare intervall som ger lägre lagerhållningskostnad, ger också högre ordersärkostnad. 
Därför måste en avvägning mellan dessa faktorer genomföras innan beslut tas om 
vilka intervall som ska användas för materialanskaffning. En lämplig metod för att 
genomföra detta är att använda EOQ för att ta fram optimal orderkvantitet ur en 
ekonomisk synvinkel. Men som beskrivet i teorin om EOQ, påverkas totalkostnaden 
inte nämnvärt vid små avvikelser från den uträknade kvantiteten. Därmed kan 
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kvantiteten anpassas till de förhållanden som finns för materialet. När en optimal 
orderkvantitet har tagits fram kan beställningsintervall fastställas. Detta görs 
lämpligen genom att använda POQ för att få fram fasta orderintervall och vid varje 
beställningstillfälle beställa det som behövs för att täcka efterfrågan under kommande 
period. För artiklar med ojämn efterfrågan räknas EOQ ut med medelefterfrågan för 
kommande period. EOQ och POQ måste uppdateras med jämna mellanrum för att 
vara pålitliga.  
 
Syftet med arbetet var att reducera kapitalbindningen i råmateriallager och utveckla en 
metod för hur HP:s produkter kan klassificeras i grupper och därefter styras. Under 
arbetets gång har ansatsen med att skapa metoder för alla artikelgrupper ändrats till att 
bli en analys över ett fåtal huvudartiklar.  
 
De metoder som används för närvarande för materialanskaffning är en blandning 
mellan flera olika ”informella” beställningsmetoder. Om tydliga och enkla metoder 
för materialanskaffning används, kommer lagernivåerna att bli enklare att överblicka 
och styra. Just enkelheten anser författarna vara en avgörande faktor för vilka metoder 
som ska kunna implementeras på HP. Visualisering av lagernivåerna, och hur täcktid 
och kapitalbindning påverkas av faktiska händelser, är viktigt för att arbetssättet ska 
accepteras av de anställda. 
 
En del av det analysarbete som genomförts kan kritiseras då analysen av artiklarna 
kanske inte är helt korrekt eftersom lagernivåerna mellan inventeringstillfällena är 
okända. Ett alternativt tillvägagångssätt för den analys som genomförts kunde ha varit 
att jämföra den inleveranslogg för råmaterial som finns i Monitor med 
utleveransloggar i Monitor och de inventerade värdena för lagret. På detta sätt skulle 
en bättre bild av materialflöden och lagernivåer mellan inventeringstillfällena skapas.  
Vid användande av backflush som rapporteringsprincip är det också mycket viktigt att 
kassationer (och om möjligt andra orsaker som t.ex. svinn) rapporteras i systemet 
annars kommer systemet ändå uppvisa en avvikelse som endast kan korrigeras genom 
inventering.  
 
Syftet med arbetet anser författarna har uppfyllts då metoder för materialanskaffning 
för de analyserade artikelgrupperna har tagits fram. För de artiklar som 
djupanalyserats visas tydligt att besparingar i kapitalbindning kan göras genom att 
styra materialanskaffning och lagernivåer på det föreslagna sättet. Förhoppning finns 
om att analysmetoden även kan användas på företagets övriga artiklar som ej ingått i 
analysen. 
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Bilaga 1, Layout nuläge  
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Bilaga 2, Layout framtid 
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Bilaga 3, Kunder 2007 
   
Kundkod Kundnamn Total 
   
2521 Preciform AB 16 490 662,81 
1105 BT Products 9 787 582,96 
3118 Ruukki Hässleholm AB 4 989 035,11 
1701 Husqvarna AB 4 691 439,50 
3104 Volvo Truck Corporation (Umeå) 3 521 868,00 
2310 Norcot Engineering Ltd 2 782 553,83 
1011 Alfa Laval AB 1 917 250,00 
1712 Henjo Plåtteknik AB 1 428 910,00 
2817 SKF Sverige AB 1 266 568,00 
2812 Scania 1 428 601,00 
2810 SAAB Automobile AB 1 081 450,00 
2106 Laxå Special Vehicles AB 1 022 754,00 
2904 Siemens Industrial Turbomachinery A 1 390 080,01 
1403 Electrolux Laundry Systems Sweden 994 142,00 
1419 Elkay Mfg. 949 913,50 
   
 De 15 störstas omsättning 53 742 810,72 
   
   
1702 Husqvarna Turf Care 804 520,00 
1108 Beslag & Metall AB 886 350,00 
2918 Trelmec Oy 637 939,28 
1718 Highland Motors AB 629 837,00 
1501 AB Fagerhults Belysnings AB 556 568,25 
1204 Drivesol Worldvide AB 530 010,00 
1612 GDM SpA 466 252,62 
2714 Ruukki Kurikka 603 204,42 
2307 Nilsson Special Vehicles 358 646,00 
1611 Alf Pettersson i Vårgårda AB 396 171,00 
1007 Bombardier Transportation 327 295,50 
2711 Reprosteel 245 615,46 
1115 BTG Instruments AB 292 535,00 
2818 Säffle Karosseri AB 233 742,00 
2922 Trestad Laser 263 340,00 
1616 Gremo AB 213 760,00 
3122 Wolfparts and Metalrestoration 227 330,00 
1001 Volvo Bus Support Center  187 915,00 
1610 Gunver Hansen Belysningsarkitekt 159 400,00 
1412 Electrolux Compact Appliances 153 200,00 
2506 Bodycote 161 025,00 
1020 Outokumpu Stainless AB Prinox  151 200,00 
2203 Månsaps Mekaniska Verkstads AB 133 572,21 
2101 Lagan Plåtprodukter AB 127 460,00 
1509 FSMC Olofström AB 143 800,00 
1211 Caran  145 130,00 
1008 Avure 108 515,00 
1010 Cryo AB 104 400,00 
1027 AP & T AB 86 150,00 
2102 Lamera AB 80 790,00 
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1703 AB Hallins Verkstäder 82 300,00 
2512 Preform AB 91 030,00 
2113 Ljungsarps Verkstads AB 74 750,00 
3117 Volvo 3P 85 005,00 
1802 Intra Mölntorp AB 70 628,50 
1215 Cross Border Technologies AB 66 950,00 
1201 Caran 74 945,00 
1517 Fagerhult 54 578,01 
1804 Ingenjörsfirman Björn Bergdahl AB 52 480,00 
2010 Kongsberg Automotive AB 43 100,00 
2006 Metso Fiber Karlstad AB 41 140,00 
1013 Asko Cylinda AB 49 800,00 
9222 Visual act AB 39 095,00 
1301 Daloc AB 35 580,00 
1305 Dometic AB 43 950,00 
1523 Fameco Group 30 230,00 
9237 Pani Mekaniska AB 35 600,00 
2842 Sivab Pressverktyg 24 000,00 
2924 Trelleborg Rubore AB 24 700,00 
1113 Bombardier Transportation Västerås 19 000,00 
3120 Volvo Bus Corporation 18 700,00 
3115 Valeo Engine Cooling AB 16 200,00 
1102 Bodafors Plåt 15 000,00 
1613 Agon Consultancy 13 540,00 
1304 Diac Metall AB 11 544,00 
9221 Fongs Gelbgjuteri AB 10 500,00 
1401 Electrolux AB, Motalafabriken 7 425,00 
1618 Generation Metals International Ltd 7 038,58 
9241 Linde maskin AB 5 780,00 
1302 Distri Parts AB 5 700,00 
1028 Almi 4 500,00 
2529 PK Trailerteknik AB 8 500,00 
1203 Calignum Technologies AB 3 000,00 
9240 Rotage AB 1 500,00 
9191 Wermlands Tunnplåt AB 910,00 
2016 Merivaara Corp. 0,00 
Summa total:   
  64 327 183,54 
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Bilaga 4, Pivotanalys/ABC-analys seriekunder avseende 
omsättning 

Kundnr Kundkod Omsättning 
Ack 
omsättning Ack % 

2521 Preciform AB 16 490 662,81 16 490 662,81 27,777% 
1105 BT Products 9 787 582,96 26 278 245,77 44,264% 
3118 Ruukki Hässleholm AB 4 989 035,11 31 267 280,88 52,668% 
1701 Husqvarna AB 4 691 439,50 35 958 720,38 60,570% 
3104 Volvo Truck Corporation (Umeå) 3 521 868,00 39 480 588,38 66,502% 
2310 Norcot Engineering Ltd 2 782 553,83 42 263 142,21 71,189% 
1011 Alfa Laval AB 1 917 250,00 44 180 392,21 74,419% 
1712 Henjo Plåtteknik AB 1 428 910,00 45 609 302,21 76,826% 
2904 Siemens Industrial Turbomachinery A 1 390 080,01 46 999 382,22 79,167% 
2817 SKF Sverige AB 1 266 568,00 48 265 950,22 81,301% 
2106 Laxå Special Vehicles AB 1 022 754,00 49 288 704,22 83,024% 
1403 Electrolux Laundry Systems Sweden 994 142,00 50 282 846,22 84,698% 
1419 Elkay Mfg. 949 913,50 51 232 759,72 86,298% 
1108 Beslag & Metall AB 886 350,00 52 119 109,72 87,791% 
1702 Husqvarna Turf Care 804 520,00 52 923 629,72 89,146% 
2918 Trelmec Oy 637 939,28 53 561 569,00 90,221% 
2714 Ruukki Kurikka 603 204,42 54 164 773,42 91,237% 
1501 AB Fagerhults Belysnings AB 556 568,25 54 721 341,67 92,174% 
1612 GDM SpA 466 252,62 55 187 594,28 92,960% 
1611 Alf Pettersson i Vårgårda AB 396 171,00 55 583 765,28 93,627% 
2307 Nilsson Special Vehicles 358 646,00 55 942 411,28 94,231% 
1007 Bombardier Transportation 327 295,50 56 269 706,78 94,783% 
1115 BTG Instruments AB 292 535,00 56 562 241,78 95,275% 
2922 Trestad Laser 263 340,00 56 825 581,78 95,719% 
2711 Reprosteel 245 615,46 57 071 197,24 96,133% 
2818 Säffle Karosseri AB 233 742,00 57 304 939,24 96,526% 
3122 Wolfparts and Metalrestoration 227 330,00 57 532 269,24 96,909% 
1616 Gremo AB 213 760,00 57 746 029,24 97,269% 
1001 Volvo Bus Support Center  187 915,00 57 933 944,24 97,586% 
1610 Gunver Hansen Belysningsarkitekt 159 400,00 58 093 344,24 97,854% 
1412 Electrolux Compact Appliances 153 200,00 58 246 544,24 98,112% 
2203 Månsaps Mekaniska Verkstads AB 133 572,21 58 380 116,45 98,337% 
2101 Lagan Plåtprodukter AB 127 460,00 58 507 576,45 98,552% 
1008 Avure 108 515,00 58 616 091,45 98,735% 
1010 Cryo AB 104 400,00 58 720 491,45 98,911% 
2512 Preform AB 91 030,00 58 811 521,45 99,064% 
1703 AB Hallins Verkstäder 82 300,00 58 893 821,45 99,203% 
2113 Ljungsarps Verkstads AB 74 750,00 58 968 571,45 99,329% 
1802 Intra Mölntorp AB 70 628,50 59 039 199,95 99,448% 
1517 Fagerhult 54 578,01 59 093 777,96 99,540% 
1804 Ingenjörsfirman Björn Bergdahl AB 52 480,00 59 146 257,96 99,628% 
2006 Metso Fiber Karlstad AB 41 140,00 59 187 397,96 99,697% 
9237 Pani Mekaniska AB 35 600,00 59 222 997,96 99,757% 
1301 Daloc AB 35 580,00 59 258 577,96 99,817% 
1523 Fameco Group 30 230,00 59 288 807,96 99,868% 
1113 Bombardier Transportation Västerås 19 000,00 59 307 807,96 99,900% 
3120 Volvo Bus Corporation 18 700,00 59 326 507,96 99,932% 
1102 Bodafors Plåt 15 000,00 59 341 507,96 99,957% 
9221 Fongs Gelbgjuteri AB 10 500,00 59 352 007,96 99,974% 
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1618 Generation Metals International Ltd 7 038,58 59 359 046,54 99,986% 
1302 Distri Parts AB 5 700,00 59 364 746,54 99,996% 
9240 Rotage AB 1 500,00 59 366 246,54 99,998% 
9191 Wermlands Tunnplåt AB 910,00 59 367 156,54 100,000% 
Summa  59 367 156,54 59 367 156,54 100,000% 
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Bilaga 5, Artikelklassificering omsättning 
Benämning Kund ABC 
Scuffplate V Ytterplåt Preciform AB A 
Scuffplate H Ytterplåt Preciform AB A 
Scuffplate V Innerstruktur Preciform AB A 
Scuffplate H Innerstruktur Preciform AB A 
Plugg 122 Kpl Combi Husqvarna AB A 
Klippkåpa Bio122 Combi, Kompl. Husqvarna AB A 
Lastbilstak Höger Volvo Truck Corporation (Umeå) A 
Lastbilstak Vänster Volvo Truck Corporation (Umeå) A 
Överdel, Motorhuv Henjo Plåtteknik AB A 
Deck Shell, 61" Husqvarna AB A 
Slamränna utan hål Alfa Laval AB A 
Slamränna Slodge Drain, (Med Hål) Alfa Laval AB A 
Klippkåpa Bio122 Combi (Laserskur.) Husqvarna AB A 
Mulch Plugg 61"kpl (Zinkad) Husqvarna AB B 
Cage  Pressning SKF Sverige AB B 
Klippkåpa CT122 (Laserskur.) Husqvarna AB B 
Cowl panel Husqvarna AB B 
Kåpa Alfa Laval AB B 
Mulch Plugg 52" kpl (Zinkad) Husqvarna AB B 
Cage (893,0mm) Pressning SKF Sverige AB B 
Slamränna Alfa Laval AB B 
Fender (Right) Husqvarna AB C 
Fender (Left) Husqvarna AB C 
Klippkåpa (A1) Husqvarna AB C 
Skip Plate Husqvarna AB C 
Fäste Vänster Husqvarna AB C 
Fäste Höger Husqvarna AB C 
Fäste HÖ+VÄ Husqvarna AB C 
Cage (893,5mm) Pressning SKF Sverige AB C 
Heat Protector Husqvarna AB C 
Sheet, cowl panel Husqvarna AB C 
Targa, vänster Husqvarna AB C 
Targa, höger Husqvarna AB C 
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Bilaga 6, Artikelklassificering direkt material 

 
 

 Benämning Kund 
Direkt 
material dm 

1 Slamränna Alfa Laval 2000 I 
2 Slamränna utan hål Alfa Laval 2000 I 
3 Slamränna Slodge Drain, (Med Hål) Alfa Laval 2000 I 
4 Deck Shell, 61" Husqvarna AB 562 I 
5 Cowl panel Husqvarna AB 550 I 
6 Överdel, Motorhuv Henjo Plåtteknik AB 408 I 
7 Klippkåpa CT122 (Laserskur.) Husqvarna AB 311 II 
8 Klippkåpa Bio122 Combi, Kompl. Husqvarna AB 311 II 
9 Klippkåpa Bio122 Combi (Laserskur.) Husqvarna AB 311 II 
10 Klippkåpa (A1) Husqvarna AB 311 II 
11 Lastbilstak Vänster Volvo Truck Corporation 244 II 
12 Lastbilstak Höger Volvo Truck Corporation 244 II 
13 Kåpa Alfa Laval 200 II 
14 Mulch Plugg 61"kpl (Zinkad) Husqvarna AB 199,52 II 
15 Mulch Plugg 52" kpl (Zinkad) Husqvarna AB 199,52 II 
16 Scuffplate V Ytterplåt Preciform AB 180,24 II 
17 Scuffplate H Ytterplåt Preciform AB 180,24 II 
18 Cage (893,5mm) Pressning SKF Sverige AB 166,73 II 
19 Cage (893,0mm) Pressning SKF Sverige AB 166,73 II 
20 Cage  Pressning SKF Sverige AB 166,73 II 
21 Scuffplate V Innerstruktur Preciform AB 104,47 II 
22 Scuffplate H Innerstruktur Preciform AB 104,47 II 
23 Plugg 122 Kpl Combi Husqvarna AB 62 III 
24 Targa, vänster Husqvarna AB 48 III 
25 Targa, höger Husqvarna AB 48 III 
26 Fender (Right) Husqvarna AB 16 III 
27 Fender (Left) Husqvarna AB 16 III 
28 Skip Plate Husqvarna AB 0 III 
29 Sheet, cowl panel Husqvarna AB 0 III 
30 Heat Protector Husqvarna AB 0 III 
31 Fäste Vänster Husqvarna AB 0 III 
32 Fäste Höger Husqvarna AB 0 III 
33 Fäste HÖ+VÄ Husqvarna AB 0 III 
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Bilaga 7, Artikelklassificering frekvens 
 

 

Kund Benämning 
Frekvens 
2007 Ack Ack % 

Frekvens 
ABC 

Husqvarna AB Klippkåpa Bio122 Combi,  54 54 12,53% A 
Preciform AB Scuffplate V Ytterplåt 46 100 23,20% A 
Preciform AB Scuffplate H Ytterplåt 45 145 33,64% A 
Preciform AB Scuffplate V Innerstruktur 44 189 43,85% A 
Preciform AB Scuffplate H Innerstruktur 44 233 54,06% A 
Volvo Truck Corp. Lastbilstak Höger 39 272 63,11% A 
Volvo Truck Corp. Lastbilstak Vänster 38 310 71,93% A 
Husqvarna AB Plugg 122 Kpl Combi 22 332 77,03% A 
Henjo Plåtteknik AB Överdel, Motorhuv 20 352 81,67% A 
Husqvarna AB Deck Shell, 61" 10 362 83,99% B 
Husqvarna AB Cowl panel 10 372 86,31% B 
Husqvarna AB Mulch Plugg 61"kpl (Zinkad) 9 381 88,40% B 
Alfa Laval AB Kåpa 7 388 90,02% B 
Husqvarna AB Fender (Left) 7 395 91,65% B 
Husqvarna AB Fender (Right) 6 401 93,04% B 
Alfa Laval AB Slamränna utan hål 5 406 94,20% B 
Husqvarna AB Klippkåpa (A1) 4 410 95,13% B 
SKF Sverige AB Cage  Pressning 3 413 95,82% B 
Husqvarna AB Mulch Plugg 52" kpl (Zinkad) 2 415 96,29% C 
Alfa Laval AB Slamränna Slodge Drain, Med Hål 2 417 96,75% C 
Alfa Laval AB Slamränna 2 419 97,22% C 
Husqvarna AB Klippkåpa CT122 (Laserskur.) 1 420 97,45% C 
Husqvarna AB Skip Plate 1 421 97,68% C 
Husqvarna AB Fäste Vänster 1 422 97,91% C 
Husqvarna AB Fäste Höger 1 423 98,14% C 
Husqvarna AB Fäste HÖ+VÄ 1 424 98,38% C 
SKF Sverige AB Cage (893,0mm) Pressning 1 425 98,61% C 
SKF Sverige AB Cage (893,5mm) Pressning 1 426 98,84% C 
Husqvarna AB Heat Protector 1 427 99,07% C 
Husqvarna AB Klippkåpa Bio122 Combi 1 428 99,30% C 
Husqvarna AB Sheet, cowl panel 1 429 99,54% C 
Husqvarna AB Targa, vänster 1 430 99,77% C 
Husqvarna AB Targa, höger 1 431 100,00% C 
  431,00 431 100,00%  
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Bilaga 8, Artikelklassificering tillverkningsvolym 
 

Nr Kund Benämning 
Årsvolym 
2007 

Ack 
vol Ack % 

Volym 
ABC 

16 Preciform AB Scuffplate V Ytterplåt 10 038,00 10 038 20,75% A 
17 Preciform AB Scuffplate H Ytterplåt 9 894,00 19 932 41,21% A 
21 Preciform AB Scuffplate V Innerstruktur 9 619,00 29 551 61,09% A 
22 Preciform AB Scuffplate H Innerstruktur 9 466,00 39 017 80,66% A 
23 Husqvarna AB Plugg 122 Kpl Combi 2 885,00 41 902 86,63% B 

8 Husqvarna AB 
Klippkåpa Bio122 Combi, 
Kompl. 1 619,00 43 521 89,97% B 

12 Volvo Truck Corp. Lastbilstak Höger 1 278,00 44 799 92,62% B 
11 Volvo Truck Corp. Lastbilstak Vänster 1 238,00 46 037 95,17% B 
6 Henjo Plåtteknik AB Överdel, Motorhuv 884,00 46 921 97,00% B 

14 Husqvarna AB 
Mulch Plugg 61"kpl 
(Zinkad) 289,00 47 210 97,60% C 

4 Husqvarna AB Deck Shell, 61" 224,00 47 434 98,06% C 
20 SKF Sverige AB Cage  Pressning 168,00 47 602 98,41% C 

7 Husqvarna AB 
Klippkåpa CT122 
(Laserskur.) 100,00 47 702 98,62% C 

5 Husqvarna AB Cowl panel 94,00 47 796 98,81% C 
13 Alfa Laval AB Kåpa 92,00 47 888 99,00% C 
26 Husqvarna AB Fender (Right) 81,00 47 969 99,17% C 
27 Husqvarna AB Fender (Left) 71,00 48 040 99,32% C 
2 Alfa Laval AB Slamränna utan hål 62,00 48 102 99,44% C 
10 Husqvarna AB Klippkåpa (A1) 41,00 48 143 99,53% C 
28 Husqvarna AB Skip Plate 32,00 48 175 99,59% C 
31 Husqvarna AB Fäste Vänster 30,00 48 205 99,66% C 
32 Husqvarna AB Fäste Höger 30,00 48 235 99,72% C 
33 Husqvarna AB Fäste HÖ+VÄ 30,00 48 265 99,78% C 

15 Husqvarna AB 
Mulch Plugg 52" kpl 
(Zinkad) 20,00 48 285 99,82% C 

3 Alfa Laval AB 
Slamränna Slodge Drain 
Med Hål 18,00 48 303 99,86% C 

19 SKF Sverige AB 
Cage (893,0mm) 
Pressning 18,00 48 321 99,90% C 

18 SKF Sverige AB 
Cage (893,5mm) 
Pressning 17,00 48 338 99,93% C 

30 Husqvarna AB Heat Protector 14,00 48 352 99,96% C 
9 Husqvarna AB Klippkåpa Bio122 Combi  7,00 48 359 99,98% C 
1 Alfa Laval AB Slamränna 6,00 48 365 99,99% C 
29 Husqvarna AB Sheet, cowl panel 6,00 48 371 100,00% C 
24 Husqvarna AB Targa, vänster  48 371 100,00% C 
25 Husqvarna AB Targa, höger  48 371 100,00% C 
   48 371,00 48 371 100,00%  
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Bilaga 9, Inleveranslogg för Scuffplate innerdel –     
Plåt, 1.4301 2B 1750x295x0,8mm 
 
Artikelnummer Benämning  Varugrupp    
920010XPLÅT Plåt, 1.4301 2B 1750x295x0,8mm     
Följesedel   Datum Använd. à-pris Antal 
9306 I25093  2006-07-05 RD9RS 19,90 8 742,00 
9306 I25093  2006-07-05 RD9RS 19,90 206,00 
9306 I25093  2006-09-14 RD9RS 19,90 9 196,00 
9306 I25093  2006-09-18 RD9RS 19,90 8 813,00 
9002 I25433  2006-11-07 RD9RS 19,90 4 500,00 
9002 I25433  2006-12-07 RD9RS 19,90 4 500,00 
9002 I25433  2006-12-07 RD9RS 19,90 2 716,00 
9002 I25433  2006-12-28 RD9RS 19,90 1 784,00 
9002 I25433  2006-12-28 RD9RS 19,90 4 500,00 
9002 I25433  2006-12-28 RD9RS 19,90 921,00 
9002 I25433  2007-01-09 RD9HM 19,90 -921,00 
9002 I25433  2007-02-15 RD9EP 24,65 5 680,00 
9002 I25433  2007-02-22 RD9RS 24,65 4 500,00 
9002 I25433  2007-02-22 RD9RS 24,65 1 216,00 
9002 I25433  2007-04-10 RD9RS 23,55 3 284,00 
9002 I25433  2007-04-10 RD9RS 23,55 3 495,00 
9002 I25433  2007-04-24 RD9EP 23,55 -3 495,00 
9002 I25433  2007-04-24 RD9EP 23,55 2 384,00 
9002 I25433  2007-05-18 RD9RS 23,55 4 500,00 
9002 I25433  2007-05-18 RD9RS 23,55 260,00 
9002 I25433  2007-05-31 RD9RS 23,55 4 240,00 
9002 I25433  2007-05-31 RD9RS 23,55 474,00 
9002 I25433  2007-06-14 RD9RS 23,55 4 822,00 
9002 I26300  2007-08-07 RD9EP 22,60 5 569,00 
9002 I26300  2007-08-21 RD9RS 22,60 4 000,00 
9002 I26300  2007-09-04 RD9RS 22,60 4 000,00 
9002 I26300  2007-11-19 RD9EP 22,60 4 000,00 
9002 I26300  2007-11-19 RD9EP 22,60 4 000,00 
9002 I26443  2007-12-11 RD9RS 22,60 4 000,00 
9002 I26443  2008-02-01 RD9EP 33,07 0,50 
9002 I26938  2008-02-13 RD9RS 14,97 4 000,00 
9002 I26938  2008-03-10 RD9EP 14,97 4 661,00 
9002 I26938  2008-03-26 RD9EP 14,97 5 077,00 

     
Summa / 
artikel: 

115 
624,50 

     Summa total: 
115 
624,50 

 



Bilagor 

 XIII

Bilaga 10, Inleveranslogg för Scuffplate ytterdel –  
Plåt, 1.4301 DP40  1900x350x1,0mm 
Artikelnummer Benämning Varugrupp    
920012XPLÅT Plåt, 1.4301 DP40  1900x350x1,0mm    
Följesedel   Datum Använd. à-pris Antal 
9306 I25093  2006-07-05 RD9RS 19,30 304,00 
9306 I25093  2006-07-13 RD9RS 19,30 9 144,00 
9306 I25093  2006-08-23 RD9RS 19,30 6 738,00 
9306 I25093  2006-09-08 RD9RS 19,30 2 262,00 
9306 I25093  2006-09-08 RD9RS 19,30 5 979,00 
9002 I25433  2006-10-30 RD9RS 19,30 8 190,00 
9002 I25433  2006-11-15 RD9RS 19,30 9 000,00 
9002 I25433  2006-11-15 RD9RS 19,30 4 461,00 
9002 I25433  2006-12-19 RD9RS 19,30 2 148,00 
9002 I25433  2006-12-28 RD9RS 19,30 2 391,00 
9002 I25433  2006-12-28 RD9RS 19,30 6 609,00 
9002 I25433  2007-01-02 RD9RS 19,30 2 391,00 
9002 I25433  2007-01-02 RD9RS 19,30 9 000,00 
9002 I25433  2007-01-02 RD9RS 19,30 2 172,00 
9002 I25433  2007-01-30 RD9RS 19,30 7 421,00 
9002 I25433  2007-02-15 RD9EP 29,70 7 299,00 
9002 I25433  2007-03-21 RD9RS 29,70 7 565,00 
9002 I25433  2007-04-10 RD9RS 29,70 435,00 
9002 I25433  2007-04-10 RD9RS 27,65 7 300,00 
9002 I25433  2007-04-24 RD9RS 27,65 3 192,00 
9002 I25433  2007-04-26 RD9RS 27,65 4 808,00 
9002 I25433  2007-05-11 RD9RS 27,65 10 760,00 
9002 I25433  2007-05-14 RD9RS 27,65 3 240,00 
9002 I25433  2007-05-14 RD9RS 27,65 800,00 
9002 I25433  2007-06-07 RD9RS 27,65 4 288,00 
9002 I25433  2007-06-12 RD9RS 27,65 2 912,00 
9002 I25433  2007-06-12 RD9RS 27,65 2 195,00 
9002 I25433  2007-06-15 RD9RS 27,65 5 805,00 
9002 I25433  2007-06-15 RD9RS 27,65 3 814,00 
9002 I25433  2007-06-28 RD9RS 27,65 10 640,00 
9002 I26301  2007-08-07 RD9EP 26,95 6 597,00 
9002 I26440  2007-08-21 RD9RS 26,95 8 500,00 
9002 I26301  2007-08-23 RD9RS 26,95 800,00 
9002 I26301  2007-08-23 RD9RS 26,95 7 000,00 
9002 I26301  2007-09-04 RD9RS 26,95 6 200,00 
9002 I26301  2007-09-04 RD9RS 26,95 2 866,00 
9002 I26440  2007-10-16 RD9RS 26,95 1 500,00 
9002 I26440  2007-10-16 RD9RS 26,95 3 533,00 
9002 I26301  2007-11-19 RD9EP 26,95 4 134,00 
9002 I26301  2007-11-19 RD9EP 26,95 7 000,00 
9002 I26441  2007-11-23 RD9RS 26,95 6 629,00 
9002 I26441  2008-02-01 RD9EP 26,95 1,00 
9002 I26940  2008-03-25 RD9EP 22,00 5 051,00 
9002 I26940  2008-03-26 RD9EP 22,00 2 724,00 

     
Summa / 

artikel: 215 798,00 
     Summa total: 215 798,00 

 


