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Abstract 

I 

Abstract 
 

The purchasing department in a company is an important part of the company 
that is responsible for keeping articles accessible when needed. Their task is to buy 
the right quantity of the right quality at the right time from the right supplier at the 
right price. This work can be made easier with the existence of clear guidelines for 
purchasing activities. 

Swisslog-Accalon AB Boxholm's purchasing and material management practices 
must be revised, since many of the purchases are made mainly based on the 
buyer's experience and knowledge of the articles and that many purchases are 
made towards specific crane projects. This has led to the purchase of articles 
without any consideration taken towards cost effective aspects or that usually no 
lot-sizing techniques are used. 

The aim of the project is to create a framework for the purchase of standard items 
in the company's crane production to facilitate and reduce work for the 
purchasing department. Four questions have been worked out to answer the 
purpose of the thesis: 

1. How should the standard items in the crane production be classified? 
2. What should be included in the different packaging categories? 
3. What are the financial needs coverage times for the standard items in 

crane production? 
4. How should the framework be used? 

Answering to the aim of the project, empiric data has been collected with methods 
of observations, interviews and access to necessary documents and archival 
material. The collected data has been analyzed through studies of appropriate 
literature. 

The result of the project is a framework, that describes how purchasing of the 
company´s standard items for the company's crane production should be 
conducted. Furthermore the framework will facilitate and reduce work for the 
purchasing department as the authors recommends the company to control 
certain articles with simple and time efficient methods.  
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Sammanfattning 
 

Inköpsavdelningen är en viktig del i företag som ansvarar för att artiklar finns 
tillgängliga när de behövs. Inköps uppgift är att köpa rätt kvantitet av rätt kvalitet i 
rätt tidpunkt från rätt leverantör till rätt pris. Detta arbete kan underlättas om 
tydliga riktlinjer för hur inköpsarbete bör bedrivas finns. 

Swisslog-Accalon AB i Boxholm vill omarbeta sina inköps- och 
materialplaneringsrutiner, då många av de inköp som görs baseras på inköparens 
erfarenhet och kunskap om artiklarna samt att många inköp görs mot specifika 
kranprojekt. Detta har lett till att artiklar i många fall köps utan hänsyn tagen till de 
mest ekonomiska aspekterna då vanligtvis inga partiformningsmetoder används. 

Syftet med examensarbetet är att skapa ett ramverk för inköp av standardartiklar 
till företagets kranproduktion, för att inköpsarbetet på företaget ska underlättas 
och minskas. För att uppfylla syftet med examensarbetet har fyra frågor arbetats 
fram: 

1. Hur ska standardartiklarna i kranproduktionen klassificeras? 
2. Vad ska ingå i de olika emballagekategorierna? 
3. Vilka är de ekonomiska behovstäckningstiderna för standardartiklarna i 

kranproduktionen? 
4. Hur ska ramverket användas? 

Relevant empiri har samlats in med metoder som intervjuer och observationer 
samt att tillgång till nödvändiga dokument och arkivmaterial har erhållits. Empirin 
som samlats in har analyserats med litteratur inom det aktuella området. 

Resultatet av examensarbetet är ett framarbetat ramverk som beskriver hur 
inköpsarbetet av företagets standardartiklar till kranproduktion rekommenderas att 
bedrivas. Dessutom kommer ramverket att underlätta och minska inköpsarbetet, 
då företaget rekommenderas att styra vissa av artiklarna med enkla och 
tidseffektiva metoder. 

 

Nyckelord 
Ramverk, ABC-klassificering, inköp, volymvärde, Swisslog-Accalon AB, 
partiformningsmetoder, emballage.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Sammanfattning 

III 

Förord 
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Högskolan i Jönköping. Författarna vill tacka handledaren på skolan, Malin 
Löfving som hjälpt oss under arbetets gång. Ett tack riktas även till examinatorn 
Eva Johansson som stöttat och inspirerat oss. 

Examensarbetet har utförts på Swisslog-Accalon AB i Boxholm och ett stort tack 
riktas till handledaren på företaget, Per Eklund. Vi vill även passa på att tacka 
övrig personal på företaget som varit till hjälp under examensarbetets gång och 
delat med sig av sin värdefulla kunskap. 

 

Jönköping, maj 2011 

 

Simon Cronqvist och Johan Ebbers 
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1 Inledning 
Examensarbetets inledande kapitel beskriver bakgrunden till varför examensarbetet utförts och 
en kort företagsbakgrund ges för att läsaren ska få en bild av företaget i allmänhet. I detta 
kapitel beskrivs även bakgrunden till det problem företaget har, vilket leder till examensarbetets 
syfte och frågeställningar, som även beskrivs i detta kapitel. Slutligen presenteras 
examensarbetets disposition. 
 

1.1 Bakgrund  
Den allt hårdare globala konkurrenssituationen tvingar företag i dagens samhälle 
att fokusera på minskade kostnader och ökad flexibilitet. Välutvecklade och 
fungerande logistiksystem minskar företags kostnader och ökar flexibiliteten, detta 
påverkar företags möjligheter att möta den globala konkurrensen (Jonsson och 
Mattsson, 2005). Logistiksystemets påverkan på företag kan bedömas genom att 
service, kostnader och kapitalbindning mäts och utvärderas. För att leverera 
produkter till låg kostnad, erbjuda en hög kundservice och binda så lite kapital 
som möjligt måste materialflöden styras på ett effektivt sätt (Jonsson och 
Mattsson, 2005). 

Konkurrenssituationen gör det viktigare att skapa och utveckla goda 
leverantörsrelationer, inte enbart ur kostnadssynpunkt utan även för att 
leverantörer påverkar företags flexibilitet och produkters kvalitet. Leverantörer är 
en viktig del i att företag kan hålla sina leveranstider till kund, vilket leder till god 
leveransservice (Jonsson och Mattsson, 2005). Leveransservice på ett 
kostnadseffektivt vis i riktning med logistikens övergripande målsättning med krav 
på låga lagernivåer, korta ledtider och hög flexibilitet, nås genom en väl 
fungerande materialförsörjning. För att möjliggöra hemtagningen av 
råvarumaterial och artiklar måste det finnas tillgängliga leverantörer som är villiga 
att sälja och leverera det material som efterfrågas. Upprätthållande av 
leveransservice till rimlig kostnad nås genom att leverantörer med rätt förmåga 
och kapacitet väljs (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006).  

Inköp innebär att söka, utse och ingå avtal med de leverantörer som är mest 
lämpade utefter de krav och förväntningar företag har på leverantören (Oskarsson 
m.fl., 2006). Inköp i företag ansvarar för att råvarumaterial och artiklar finns 
tillgängliga. Inköps uppgift är att köpa rätt kvantitet av rätt kvalitet i rätt tidpunkt 
från rätt leverantör till rätt pris (Storhagen, 1997). 

Inköp på vissa företag använder sig inte av teoretiska metoder vid utformande av 
hemtagningskvantiteter, detta leder till att artiklar köps in utan hänsyn tagen till de 
mest ekonomiska aspekterna. Eftersom alla företag är olika finns ingen generell 
metod som passar alla, utan varje företag måste hitta den metod som är mest 
lämpad (Jonsson och Mattsson, 2005). En metod som kan användas är ekonomisk 
behovstäckningstid som innebär att kostnader för lagerhållning optimeras. 
Beställningar görs med ett bestämt tidsintervall men hemtagningskvantiteterna 
varierar p.g.a. att efterfrågan varierar under olika tidintervall (Mattsson & Jonsson, 
2003). Arbetet med att bestämma lämpliga hemtagningskvantiteter för artiklar kan 
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1.3 Problemställning 
Företaget vill omarbeta nuvarande inköps- och materialplaneringsrutiner för att 
underlätta och minska inköpsarbetet. Inköpsavdelningen har uppmärksammat att 
hemtagningskvantiteterna i företagets affärssystem är dåligt uppdaterade. I många 
fall baseras hemtagningskvantiteterna på inköparens erfarenhet eller att artiklar 
köps till varje specifikt kranprojekt. Detta leder till att artiklar ibland köps utan 
hänsyn tagen till de mest ekonomiska aspekterna då vanligtvis inga 
partiformningsmetoder används.  

I dagsläget finns en klassificering av artiklar i affärssystemet. Inköpsavdelningen 
har ingen information om vad klassifikationen grundar sig på eller hur den ska 
användas, därför tas ingen hänsyn till den nuvarande klassificeringen. Företaget 
saknar i dagsläget ett ramverk för hur standardartiklar till kranproduktion bör 
köpas in. Artiklarna som köps in bör planeras och köpas på ett effektivt sätt med 
hänsyn tagen till: 

 Att vissa artiklar är projektunika och kanske inte återkommer, medan andra 
artiklar är generiska och återkommer i många eller alla projekt.  

 Ekonomiska aspekter. 

 Att artiklarna förvaras i olika emballage. 
 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att underlätta och minska inköpsarbetet på företaget 
genom att skapa ett ramverk för inköp av standardartiklar till kranproduktion.  
Frågeställningar som kommer att användas för att uppnå syftet är: 

1. Hur ska standardartiklarna i kranproduktionen klassificeras? 
2. Vad ska ingå i de olika emballagekategorierna? 
3. Vilka är de ekonomiska behovstäckningstiderna för standardartiklarna i 

kranproduktion? 
4. Hur ska ramverket användas? 

 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer enbart omfatta inköp av standardartiklar till 
kranproduktionen, inte inköp till produktion av vertikallyftare, conveyors eller 
andra produkter. Ramverket kommer att bygga på kranproduktionens 
standardartiklar, inte de artiklar som är projektunika. Examensarbetet kommer 
inte att omfatta fabriksflödet eller fabrikslayouten.   
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1.5.1 Sekretess 

Examensarbetet innehåller viss känslig information i form av priser, efterfrågan, 
volymvärde och artikelnummer, dessa kommer inte att redovisas i rapporten. För 
att säkerställa att ingen känslig information används i rapporten, har författarna 
tillsammans med handledaren på företaget noga studerat informationen som 
delges läsaren. Vissa känsliga siffror utelämnas eller svartmarkeras för att skydda 
företaget. Dessa siffror kommer dock inte att påverka presentationen av 
ramverket.   
 

1.6 Disposition 
Rapportens inledande kapitel har beskrivit bakgrunden till varför examensarbetet 
utförts och en kort företagsbakgrund för att ge läsaren en bild av företaget i 
allmänhet. I kapitlet beskrevs även bakgrunden till det problem företaget har, 
vilket leder till examensarbetets syfte och frågeställningar.  

I kapitel två beskrivs den teoretiska bakgrunden som innefattar de metoder, 
teorier och begrepp som använts för att uppfylla examensarbetets syfte. Denna 
beskrivning görs för att anpassa examensarbetet till samtliga läsare. Den teoretiska 
bakgrunden används bl.a. för att styrka trovärdigheten i ramverkets utformande. 
Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av det aktuella området. Därefter 
beskrivs de teorier, metoder och begrepp som använts.  

I kapitel tre beskrivs hur examensarbetet genomförts, vilka metoder som använts 
vid insamlande av empiri, från vem empirin kommer och var den samlats in. 
Vidare beskrivs hur empirin analyserats, en beskrivning av examensarbetets olika 
beräkningar delges samt hur återkopplingar till företaget gjorts. Avslutningsvis i 
detta kapitel görs en beskrivning om det som var tänkt att undersökas var det som 
undersöktes samt hur tillförlitligheten av de olika data som samlats in varit.  

I kapitel fyra görs en nulägesbeskrivning som inleds med en övergripande 
beskrivning av företaget. Vidare förklaras orderprocessen, inköpsavdelningens 
arbete med att utse leverantörer och nuvarande leverantörsrelationer. 
Nulägesbeskrivningen ger en bild av hur inköpsavdelningen går tillväga vid 
bedömning av hemtagningskvantiteter samt en förklaring till nuvarande 
klassifikation, ramverk och artiklar. Detta beskrivs för att öka förståelsen för hur 
inköpsavdelningen arbetar med inköp idag, vilket ligger till grund för 
examensarbetets syfte, att skapa ett ramverk för inköp.  

I kapitel fem presenteras de resultat som författarna kommit fram till. Vidare 
beskrivs hur standardartiklarna i kranproduktion klassificerats, hur de olika 
emballagen har kategoriserats, vilka de ekonomiska behovstäckningstiderna blev 
och hur ramverket ska användas. Ramverket är det resultat som kommer att 
presenteras mest ingående, då detta är huvudsyftet med examensarbetet. I kapitlet 
kommer även en bild av det framarbetade ramverket att visas. Vad som ingår i 
ramverkets olika fält samt att rekommendationer för hur de olika fälten bör 
behandlas kommer delges. Avslutningsvis ges ett förslag på gruppering av 
ramverkets fält, detta för att minska komplexiteten i användandet.  
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I kapitel sex diskuteras det resultat som påvisats i kapitel fem, dessutom förs en 
diskussion kring de metoder som använts för att uppfylla syftet med 
examensarbetet.  

I kapitel sju redovisas ramverkets förväntade användbarhet på företaget och dess 
övriga avdelningar samt andra företag. Förslag på framtida projekt som 
identifierats under examensarbetets gång, bl.a. för att öka ramverkets 
användbarhet kommer presenteras. Avslutningsvis kommer även slutsatser delges.  

I kapitel åtta återfinns de referenser som har använts under examensarbetets gång 
och i kapitel nio redovisas rapportens bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel beskrivs de metoder, teorier och begrepp som använts för att uppfylla 
examensarbetets syfte. Inledningsvis kommer en beskrivning av inköp ges. Vidare beskrivs olika 
partiformningsmetoder, beställningspunktsystem, ABC-klassificering och kapitalbindning. 
Avslutningsvis i detta kapitel ges en beskrivning av emballage och förvaring följt av 
leverantörsstyrda lager. Den teoretiska bakgrunden används bl.a. för att styrka trovärdigheten i 
ramverkets utformande och för att anpassa examensarbetet till samtliga läsare. 
 

2.1 Inköp 
Inköp benämns arbetet med att söka, utse och ingå avtal med de leverantörer som 
möter företagets krav och förväntningar (Oskarsson m.fl., 2006). Inköp är den del 
i företaget som ansvarar för att råvarumaterial och artiklar finns tillgängligt. 
Inköpsavdelningens uppgift är att köpa rätt kvantitet av rätt kvalitet i rätt tidpunkt 
från rätt leverantör till rätt pris (Storhagen, 1997). Att utse lämpliga leverantörer är 
av stor vikt, en leverantör ska matcha företagets krav på ledtid, leveranssäkerhet 
och tillgänglighet i lager. En annan viktig aspekt är att utse leverantörer som är 
flexibla (Oskarsson m.fl., 2006). 

Kvaliteten företag efterfrågar på inköpt material och artiklar är viktigt att beakta, 
en avvägning mellan pris och nytta bör göras. Billigt material är inte alltid att 
föredra, genom att köpa material som är produktionsanpassat och därmed dyrare 
kan hantering i produktion underlättas och företag erhåller en annan vinning av 
det dyrare materialet. Optimal kvalitet på inköpt material är den kvalitet som 
tillfredsställer de behov som finns i produktion till lägsta kostnad (Storhagen, 
1997).  

Inköp på företag måste bestämma vilken strategi de ska använda sig av vid inköp 
av artiklar (Jonsson och Mattsson, 2005). Single sourcing är en av strategierna som 
kan användas och innebär att företag enbart använder en leverantör för en specifik 
artikel, trots att flera leverantörer av den specifika artikeln finns tillgängliga. 
Fördelar med att använda single sourcing är att det administrativa arbetet minskas 
då endast en leverantör används, samt att det underlättar för att skapa en god 
partnerskapsrelation (Jonsson och Mattsson, 2005).  

Multiple sourcing är en annan strategi som kan användas, multiple sourcing 
innebär att företag använder fler än en leverantör för en specifik artikel (Jonsson 
och Mattsson, 2005). Används strategin multiple sourcing är två exempel på 
potentiella fördelar, att möjligheten till bättre service ökar och risken att brist 
uppstår minskas, då företag har flera leverantörer att välja mellan (Arnold, 
Chapman & Clive, 2008). Andra för- och nackdelar med de ovan nämnda 
strategierna visas i Tabell 2.1. 

Det kan även visa sig att företaget inte har något val, då leverantören är den enda 
på marknaden som kan leverera en specifik artikel, denna typ strategi kallas sole 
sourcing. Orsaker till sole sourcing kan vara att leverantören har patent eller är 
den enda inom rimligt geografiskt avstånd (Arnold m.fl., 2008). 
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Leveranssäkerhet innebär leverantörens förmåga att leverera rätt produkt i rätt 
kvantitet av rätt kvalitet. Leverantörer med låg leveranssäkerhet innebär extra 
arbete för företaget som gör inköpet, bl.a. i form av kontroller av inkommande 
material. Leverantörer med hög leveranssäkerhet innebär däremot att företaget 
som gör inköpet kan minska sina kontroller (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Ledtid som även benämns leveranstid är den tid det tar för leverantören att 
leverera en order från att den mottagits. Ledtid innebär alltså all den tid som åtgått 
till administration, hantering av order, utleverans och transport. Transporttiden 
innefattas dock inte alltid i ledtiden, är kunden ansvarig för transporten räknas den 
inte in. Ledtid brukar vanligtvis uttryckas i dagar eller veckor. Vid lång ledtid 
minskas flexibiliteten och mer kapital binds (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Leveransflexibilitet innebär leverantörens förmåga att anpassa sig till de ändringar 
som sker i en order. Exempel på ändringar som kan ske är att leveranstidpunkten, 
antal eller något annat innehåll i ordern ändras (Jonsson och Mattsson, 2005). 

2.1.2 Leverantörsavtal 

När nya leverantörer utses, ingås ett avtal i någon form mellan köparen och 
leverantören. Avtal kan vara skriftliga eller muntliga, skriftliga avtal bör användas 
för att minska risken att missförstånd uppstår. Det första steget till att skriva avtal 
med en leverantör är att begära in en offert, när offerten godkänns av köparen 
ingås avtalet. Avtalet som nu har ingåtts av köparen och leverantören anses som 
bindande (Rosell, 2001). Avtal som upprättas mellan köparen och leverantören, 
bör enligt Rosell (2001) minst innefatta följande: 

 Avtalsparternas namn. 
 Vilken produkt som avses. 
 Vilken mängd av produkten som avtalet gäller. 
 Leveranssätt. 
 Leveranstid. 
 Betalningsvillkor. 
 Varans pris. 

När avtalet upprättas är det viktigt att bestämma vad som sker om en leverans blir 
försenad eller är felaktig (Rosell, 2001). 

2.1.3 Avrop 

När ett inköp görs kan det vara lämpligt att köpa stora kvantiteter och på så vis 
öka möjligheten att förhandla fram ett lägre pris. För att företags 
lagerhållningskostnader inte ska bli för höga, då stora kvantiteter köps, kan avrop 
göras. Avrop innebär att inköpsavdelningen köper en stor kvantitet, t.ex. ett 
årsbehov och därefter gör ett avrop till leverantören då ett behov identifierats. En 
prognos över företagets förväntade behov kan delges leverantören för att minska 
ledtiden, då leverantören har möjlighet uppskatta när behov uppstår och avrop 
kommer göras (Rosell, 2001).  
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3.2 Insamling av empiri 
Empirin har samlats in på Swisslog-Accalon AB i Boxholm. Empirin som samlats 
in ligger till grund för det framarbetade ramverket. Författarna spenderade en till 
två dagar i veckan på företaget mellan februari – april 2011, se utfallet i Tabell 3.1. 
Besöken underlättade insamlingen av empiri och frågor författarna hade kunde 
ställas och besvaras ansikte mot ansikte.  

Tabell 3.1 Tillfälle och tid författarna spenderat på Swisslog-Accalon AB. 

Vecka v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15
Antal tillfällen och 

timmar 
Tillfälle per 

vecka 1 1 2 - 2 2 - 1 2 1 12 
Längd per 

tillfälle 8h 8h 8h - 8h 8h - 8h 8h 8h 96h 

 

Insamlande av empiri i form av data som använts till beräkningar av 
hemtagningskvantiteter, behovstäckningstider och för klassificering av artiklar har 
gjorts på företaget i form av intervjuer, observationer samt att tillgång till 
dokument och arkivmaterial har erhållits. Ytterligare empiri i form av allmän 
information om företaget har samlats in genom samtal med personal. Information 
om emballage har erhållits genom samtal med personal och genom att dokument 
och arkivmaterial har studerats. 

3.2.1 Intervjuer 

Intervjuer är en teknik som används för att samla in information genom att ställa 
frågor. Intervjuer anses ofta vara personliga, vilket innebär att intervjuaren träffar 
den person som ska intervjuas, men intervjuer kan även göras genom t.ex. 
telefonsamtal eller över internet. Vid intervjuer är det viktigt att utforma frågorna 
på ett sådant sätt att lämplig information fås. Interjuver kan genomföras på olika 
sätt beroende på vad informationen ska användas till (Patel & Davidsson, 2003). 
En intervju kan genomföras genom att intervjuaren ställer helt öppna frågor, som 
sedan intervjupersonen kan besvara helt fritt. Den riktat öppna intervjun innebär 
att intervjuaren ställer riktade frågor, som sedan får besvaras fritt inom området. 
En intervju kan vara helt strukturerad, då ställer intervjuaren förutbestämda frågor 
i en bestämd ordning, som sedan besvaras med hård styrning av intervjuaren 
(Lantz, 2007). Den halvstrukturerade intervjun bygger på att frågor ställs i en 
bestämd följd, men att svaren ges i form av både öppna och fasta svar (Lantz, 
2007).  

Intervjuer av olika karaktär har genomförts, främst i form av helt öppna intervjuer 
och halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte 
och via E-post. 
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De personer som har intervjuats ansikte mot ansikte är Supply Chain Manager 
(Inköpschef), Arbetsledare för produktion, Inköpare, Personalchef, 
Produktionsberedare, Produktionsledare för produktionslogistik, Operations 
Manager för konstruktion och produktion samt Produktionstekniker på Swisslog-
Accalon AB i Boxholm, se Tabell 3.2. Intervjuguider som använts till de olika 
intervjuerna återfinns i slutet av examensarbetet, se Bilaga 1-9. Frågor angående 
artiklar och emballage har främst besvarats genom intervjuer med Supply Chain 
Manager, Arbetsledare för produktion och Inköpare, då de besitter kunskap inom 
detta området. Intervjuer angående ramverket genomfördes med Supply Chain 
Manager, Inköpare, Produktionsberedare, Produktionsledare för 
produktionslogistik, Operations Manager för konstruktion och produktion samt 
Produktionstekniker för att få fram synpunkter och åsikter om ramverkets 
utformande.  

Intervjuer i form av E-post har gjorts för att få tillgång till nödvändig information 
som ansikte mot ansikte intervjuerna inte kunnat delge eller då författarna ej varit 
på plats på företaget, dessa intervjuer har gjorts med Ekonomichef och Supply 
Chain Manager, se Tabell 3.2. Specifika frågor arbetades fram genom diskussion 
mellan författarna och skickades till lämplig informationskälla via E-post. Frågor 
angående lagerränta och ordersärkostnad besvarades av Ekonomichefen och 
användes vid beräkningar av EOK. Förslag på lämplig informationskälla gavs av 
handledaren på företaget, tillika Supply Chain Manager. Supply Chain Manager är 
den person som intervjuats och tillfrågats flitigast, då han besitter mest kunskap 
inom det aktuella området för examensarbetet. En sammanställning av antal 
intervjuer och uppskattad intervjutid per tillfälle, redovisas i Tabell 3.2.  

Oplanerade intervjuer har genomförts med personal på företaget, för att förtydliga 
och få ytterligare information. Till en början var intervjuerna av ett mer generellt 
slag, detta för att få en övergripande blick över företaget och dess processer. 
Senare intervjuer har arbetats fram för att få en djupare förståelse för projektet 
och dess problematik. Strukturerade intervjuer användes mindre över tiden och 
istället för att arbeta fram specifika frågor till intervjuer så övergick intervjuerna 
istället till direkta samtal och diskussioner med berörd personal.  

Ansikte mot ansikte intervjuerna har genomförts gemensamt av författarna. Vid 
de olika intervjuerna har en frågeställare och en antecknare utsetts. 
Tillvägagångssättet valdes för att minska risken att information skulle förbigås då 
den som förde anteckningar flikade in om något förbigicks eller var oklart. Ansikte 
mot ansikte intervjuerna dokumenterades genom skrift på papper under intervjuns 
gång. Diskussion mellan författarna fördes direkt efter intervjuerna för att 
analysera och sammanställa den information som delgivits.  
Sammanställningar av intervjuerna har under arbetets gång kontinuerligt 
diskuterats med handledaren på företaget. 
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En rad olika sökningar efter relevant litteratur gjordes under projektets gång, vid 
dessa sökningar har olika sökord använts. Sökorden gav mestadels önskat resultat, 
underlättade att felaktiga träffar inte uppstod samt sparade tid då litteraturstudier 
gjordes. Sökord som har använts under projektets gång för att finna relevant 
litteratur, har använts då sökningar gjorts i Google Schoolar eller i 
Högskolebibliotekets databas. Exempel på sökord som använts: 

 Inköp 
 Partiformningsmetoder 
 Ekonomisk orderkvantitet 
 ABC-klassificering 
 Emballage 

 

3.4 Beräkningar 
Olika beräkningar har gjorts för att uppfylla syftet att skapa ett ramverk för inköp 
som ska underlätta och minska inköpsarbetet. Ramverket bygger bland annat på 
en ABC-klassificering efter volymvärde. Volymvärdet för samtliga standardartiklar 
i kranproduktionen har beräknats, vid beräkningarna användes Formel 2.4. Dessa 
beräkningar har använts för att dela in artiklarna i klasserna: A, B och C, se Bilaga 
11. 

Beräkning av kostnadseffektiva hemtagningskvantiteter för samtliga 
standardartiklar i kranproduktionen har gjorts med hjälp av EOK, vid beräkning 
användes Formel 2.1. Dessa beräkningar har gjorts för att ge svar på vilka de 
rekommenderade hemtagningskvantiteterna är enligt teorin. Beräkningarna av 
EOK har sedan använts för att beräkna EBT, se Formel 2.2. EBT ger inköparen 
vetskap om hur länge de ekonomiska hemtagningskvantiteterna räcker i tid. EBT 
är en av de ingående parametrarna i ramverket, som presenteras senare i 
examensarbetet, se Figur 5.1. För att tydliggöra ytterligare för inköpspersonalen 
och övrig personal som kommer att använda sig av ramverket, har författarna valt 
att beräkna vad EBT motsvarar i värde, alltså hur stort värde som de 
rekommenderade hemtagningskvantiteterna motsvarar. Vid beräkning av detta 
värde har EOK multiplicerats med artikelns pris. 

Beräkningar av hur många artiklar som ingår i de olika klasserna A, B och C har 
gjorts. Dessa olika klasser har sedan matchats med de olika emballagen de förvaras 
i för att ge svar på hur många artiklar som placeras i respektive fält i ramverket, se 
Figur 5.1. 

Dokument och arkivmaterial där priser för kranproduktionens standardartiklar 
redovisats har erhållits. Priserna som använts vid beräkning av volymvärde, EOK 
och EBT, har i några fall varit redovisade i annan valuta än SEK. Riksbankens 
årsgenomsnitt för olika valutor under år 2010 användes, se Bilaga 10, för att räkna 
om dessa valutor till SEK. Rabatter företaget har på artiklar har räknats in i de fall 
de funnits. Genom dokument och arkivmaterial har tillgång till ställkostnader fåtts 
som adderats till priset för samtliga artiklar. 
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3.5 Analys av empiri 
Analys av det insamlade materialet gjordes allteftersom det samlades in. Empiri 
från intervjuer sammanställdes genom att informationen granskades direkt efter 
intervjutillfället. Detta för att väsentlig information inte skulle glömmas. 
Informationen diskuterades och viss information ansågs vara överflödig och inte 
relevant för examensarbetet då informationen inte berörde inköp till 
kranproduktionen, denna information sorterades bort. Informationen som ansågs 
relevant har använts som underlag för examensarbetet eller förts in i Excel-filen 
för vidare beräkningar.  

Dokument och arkivmaterial har analyserats genom att dokument från olika 
avdelningar och källor har jämförts och sammanställts. I de fall dokumenten har 
skiljt sig åt har kontrollberäkningar gjorts för att säkerställa ett riktigt resultat. När 
informationen har överensstämt eller kontrollberäkningar gjorts har de 
sammanställts på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt i form av en Excel-fil. 
Excel-filen har använts för att göra lämpliga beräkningar som sedan har använts 
till det slutliga ramverket. Analyser i form av diskussioner med Supply Chain 
Manager har kontinuerligt förts för att säkerställa att informationen är relevant, 
pålitlig och att ingen viktig information förkastas. 

Nuläget analyserades för att tydliggöra och få en bild av bl.a. hur företaget arbetar 
med inköp, hur inköpsavdelningen går till väga vid val av leverantörer och hur 
deras leverantörsrelationer ser ut.  

 

3.6 Återkoppling till företaget 
Återkoppling till företaget har kontinuerligt gjorts. Då författarna t.ex. har gjort 
beräkningar, haft idéer om ramverkets utformande eller gjort avstämningar har de 
främst stämts av med Supply Chain Manager. En första presentation av det tänkta 
ramverket gjordes genom att författarna tillsammans med Supply Chain Manager 
presenterade det tänka ramverket och beskrev det. Deltagare under presentationen 
var Inköpare, Produktionsberedare, Produktionsledare för produktionslogistik, 
Operations Manager för konstruktion och produktion samt Produktionstekniker, 
då dessa berördes eller kunde komma med synpunkter angående ramverkets 
utformande. Efter presentationen bokades intervjuer med respektive deltagare, för 
att ta del av deras synpunkter kring det första utkastet av det redovisade 
ramverket. Under intervjuerna fick deltagarna lyfta fram förbättringsförslag samt 
kommentera de förslag författarna delgav. Detta gjordes för att stärka ramverkets 
innehåll samt att deltagarna gavs möjligheten att lyfta fram aspekter de ansåg 
viktiga för ramverket. 

Medarbetarna på inköpsavdelningen och arbetsledaren för produktion har haft 
god kunskap om artiklarnas emballage, när osäkerhet eller avstämningar varit 
nödvändiga har författarna tagit hjälp av och stämt av med dem.    
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3.7 Metodkritik  

3.7.1 Validitet 

Validitet beskrivs som överensstämmelsen mellan det som är uttalat att undersöka 
och det som faktiskt undersöks. Undersöks det som är tänkt att undersökas 
klassas validiteten som god. Stärkt validitet fås genom att forskarna har goda 
teorikunskaper inom ämnet, bra och tillförlitliga mätinstrument och att forskarna 
är noggranna vid mätningarna (Patel & Davidsson, 2003). 

Författarna anser att validiteten stärks genom att flera olika källor på företaget har 
använts vid intervjuer. Dokument från olika källor har delgivits, dessa källor har 
varit experter inom sitt område på företaget, vilket innebär att de besitter god 
kunskap. Mängden olika datakällor så som intervjuer, observationer, litteratur samt 
dokument och arkivmaterial stärker validiteten. För att undvika att missförstånd 
uppstår, har olika referenser använts. En aspekt som ytterligare stärker validiteten 
är att de resultat som påvisats, kontinuerligt återkopplats och diskuterats med olika 
experter på företaget. Validiteten stärks även genom att beprövade teorier har 
legat till grund för de beräkningar som gjorts i examensarbetet. När nya idéer och 
teorier uppkommit har dessa stämts av genom att litteratur inom området 
studerats. Ämnesområdet för examensarbetet är författarna väl insatta i då de 
studerat tre år på Industriell Ekonomi och Organisation med inriktning Logistik 
och Ledning på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Författarna anser att det är mer troligt att det som är uttalat att undersökas, är det 
som undersökts då de tillbringat 96 timmar vardera på företaget. 
Sammanfattningsvis bedöms examensarbetets validitet som god. 

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitligheten, innebär att det som mäts, mäts korrekt (Thurén, 
2007). Enligt Patel & Davidsson (2003) beskrivs reliabilitet som hur tillförlitlig 
mätningen är och hur väl den motstår olika slags slumpinflytande. Hög reliabilitet 
påvisas genom att upprepade mätningar ger samma resultat.  

Författarna anser att reliabiliteten höjs då olika dokument har jämförts och 
beräkningar har kontrollräknats mer än en gång. Författarna tror inte att samma 
resultat kommer påvisas för alla beräkningar om de görs vid ett senare tillfälle då 
företagets efterfrågan och pris förändras. Vissa beräkningar som har genomförts 
har innefattat valutor, beräknas dessa vid ett senare tillfälle kan resultatet skilja sig 
åt, då valutakurser ständigt förändras.  

Vissa antaganden har varit tvungna att göras, trots det bedöms resultatet av 
ramverket och de beräkningar som gjorts tillräckligt tillförlitliga för att ramverket 
ska kunna användas på ett rättvist sätt. 

Vissa artiklar i de dokument och arkivmaterial som tagits del av har företaget haft 
dålig information om, när det gäller efterfrågan eller pris. Artiklarna med bristfällig 
information påverkar ramverkets utformande på ett negativt sätt och sänker 
reliabiliteten. 
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Vilka artiklar som förvaras i vilket emballage, har inte alltid funnits delgivet i de 
dokument och arkivmaterial som tagits del av. Författarna har då intervjuat kunnig 
personal på företaget för att få reda på i vilket emballage artiklarna förvaras, för att 
höja reliabiliteten borde författarna själva gjort denna bedömning på plats vid 
artikeln. Sammanfattningsvis bedöms examensarbetets reliabilitet relativt hög.
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel ges en nulägesbeskrivning som inleds med en övergripande beskrivning av 
företaget. Vidare förklaras hur företaget arbetar med leverantörer och hur orderprocessen går till. 
Nulägesbeskrivningen ger en bild av hur inköpsavdelningen går tillväga för att bedöma 
hemtagningskvantiteter samt en förklaring till nuvarande artiklar, ramverk, klassifikation och 
vilka emballage som används.  
 

4.1 Övergripande företagsbeskrivning 
Nuvarande Swisslog-Accalon AB startade inom BT Industries år 1969, företaget 
tillverkade då manuella staplingskranar. Sju år senare hade företaget utvecklats från 
att tillverka manuella staplingskranar till tillverkning av automatiska 
staplingskranar, denna produktion fortskrider än idag.  
År 2009 hade Swisslog-Accalon AB i Boxholm en omsättning på 319 MSEK, 
företaget växer sig starkare på marknaden och har under år 2011 budgeterat en 
omsättning på 380 MSEK. 

Företagets produktutvecklingsavdelning arbetar med utveckling av kranar som 
syftar till att minska kostnader för tillverkning. En viktig del är att kunna erbjuda 
kunderna energieffektiva lösningar, t.ex. genom optimerade motorer och växlar. 
Företagets konstruktionsavdelning anpassar kranarna för att möta varje projekts 
förväntningar. Installation och idrifttagning hos kund görs av personal på 
företaget. Marknaden för automatiska staplingskranar är starkt fragmenterad, det 
vill säga ingen aktör på marknaden är tillräckligt stor för att påverka hela 
marknaden. Marknadsledaren SSI Schäfer har en marknadsandel på ca 5-6%, 
Swisslog har en marknadsandel på ca 2-3% och är därmed en av de tio största 
leverantörerna på världsmarknaden. 
 

4.2 Leverantörer 
En ny artikel som inte tidigare köpts in men som kommer att användas i 
kranproduktionen, behandlas genom att inköpsavdelningen gör en undersökning 
av potentiella leverantörer av artikeln. Leverantörerna jämförs med hänsyn tagen 
till pris, närhet och kvalitet. Inköpsavdelningen begär offerter från de potentiella 
leverantörerna samt bedömer leverantörernas konkurrenskraft. Ekonomiska 
uppgifter om leverantörerna undersöks och eventuella besök hos nya leverantörer 
görs. Uppfylls de krav Swisslog-Accalon AB ställer på leverantören väljs denna ut. 
Finns flera leverantörer som uppfyller kraven, väljs den mest lämpade ut baserat 
på pris, närhet m.m.  

Avtal skrivs beroende på storlek, är det t.ex. en leverantör som används i hela 
koncernen skrivs ett ramavtal. Berörs endast fabriken i Boxholm av leverantören 
skrivs ett lokalt avtal, i vissa fall används offerter och order som avtal. När 
leverantören är utsedd och eventuella avtal är ingångna görs löpande 
utvärderingar.   



Nulägesbeskrivning  

30 

För att underlätta framtida beställningar anger affärssystemet från vilken 
leverantör inköpsavdelningen tidigare valt att beställa artikeln, vilket innebär att 
nya leverantörsundersökningar inte görs vid varje inköp.  

Swisslog-Accalon AB anser sig ha bra leverantörsrelationer med de flesta av sina 
leverantörer. Några av företagets leverantörer är väldigt starka och dominerande 
på sina marknader och därmed svåra att påverka, t.ex. ABB och Siemens. 
Leverantörer som levererar artiklar som är unika för företaget anses extra viktiga, 
därför arbetar företaget med att ha goda och nära relationer med dessa genom 
samarbetsavtal. 
 

4.3 Orderprocessen 
När Swisslog-Accalon AB får en order skapas ett projekt för denna, en 
projektledare och projektgrupp till projektet tillsätts. Gruppen som involveras i 
projektet granskar kranens tekniska underlag. Företagets konstruktionsavdelning 
anpassar mekanik och elsystem för det specifika uppdraget. När de tekniska 
underlagen är fastställda och anpassningen är klar skickar respektive 
konstruktionschef en ändringsorder till beredningen. Beredningen för in ett 
nettobehovsunderlag i affärssystemet och inköpsavdelningen får då ett 
inköpsorderförslag på inköpsartiklar. Inköp av aktuella artiklar görs, när artiklarna 
levererats till företaget, startar tillverkningen av kranen. När kranen är 
färdigtillverkad, levererar företaget kranen till kund, där den installeras och tas i 
drift. 
 

4.4 Hemtagningskvantiteter och artiklar 
Inköpsavdelningen använder sig av hemtagningskvantiteter som finns registrerade 
i affärssystemet och inköp görs utifrån dem samt inköparens erfarenhet. 
Företagets nuvarande hemtagningskvantiteter är dåligt uppdaterade och grundas 
på att inköp mot specifika projekt görs. Beställningspunktsystem tillämpas på 
artiklar som inköpsavdelningen av erfarenhet vet har lång ledtid, detta för att 
undvika att brist uppstår i produktion. 

I dagsläget behandlar företaget stora delar av en krans ingående artiklar som om 
de vore projektunika. Företaget har uppmärksammat att det finns många artiklar 
som inte är projektunika, utan återfinns i de flesta av de kranar som företaget 
producerar och därmed kan klassas som standardartiklar. Dessa artiklar har 
analyserats vid utformandet av ramverket. Standardartiklar bör köpas in i mer 
ekonomiska kvantiteter, än de kvantiteter som förbrukas vid varje projekt. 

Företaget har inget ramverk för hur lämpliga hemtagningskvantiteter ska beräknas 
och hur olika artiklar ska bedömas när inköp görs. Utan inköp görs då ett behov 
identifieras och artiklar köps in efter det uppstådda behovet.   

I dagsläget finns en klassifikation av artiklar i företagets affärssystem, dock har 
inköpsavdelningen ingen information om vad klassifikationen grundar sig på eller 
hur den ska användas, därför tas ingen hänsyn till den nuvarande klassifikationen 
då inköp görs.  
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4.5 Emballage 
Företaget använder sig av sju olika typer av emballage och förvaring. Dessa sju 
typer är: Europapall, stor plastlåda, liten plastlåda, paternosterverk, 
skruv/mutter/bricka (binge), långgods och skrymmande gods. Dessa visas i figur 
4.1 – 4.5. 

Stor plastlåda motsvara 1/4-del av en Europapall och liten plastlåda är en halv 
stor plastlåda, alltså en 1/8-dels Europapall. Plastlådor i olika storlekar används 
för att enkelt kunna hantera, skydda och för att minska lagringsutrymmet av 
artiklar i kranproduktionen.  

Företaget använder sig även av ett paternosterlager där de har tillgång till förvaring 
av många artiklar i lagerfack, företaget benämner detta paternosterlager som ett 
emballage och författarna kommer därför benämna paternosterlager som en form 
av emballage i examensarbetet. 

Skruv/mutter/bricka är ett samlingsnamn som företaget använder sig av vid 
förvaring av små artiklar som t.ex. skruv och mutter. Dessa artiklar förvaras 
vanligtvis i bingar eller i förpackningen som artikeln levereras i. Författarna har 
valt att använda sig av samlingsnamnet binge i examensarbetet.  

Företaget benämner långgods som en typ av emballage, vilket även författarna 
kommer att göra i examensarbetet, långgods förvaras på avsedda bestämda platser, 
som är framtagna just för detta gods. Dessa platser används för att förenkla 
hanteringen, då långgods annars är svårt att placera in i lager i och med sin längd 
som varierar mellan 1 200mm – 10 000mm. Företaget har dock endast tillgång till 
ett mindre antal platser för detta gods.  

Skrymmande gods är en benämning på emballage som används på företaget för 
gods med stor fysisk volym. Författarna kommer benämna skrymmande gods som 
ett emballage i examensarbetet, detta gods har ingen avsedd plats att förvaras på, 
utan förvaras där fritt utrymme finns då godset anländer till fabriken.  
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5.2 Kategorisering av emballage 
Vid utformandet av ramverket delades företagets sju emballage in i tre 
emballagekategorier som benämns Liten, Normal och Skrymmande. Alla 
standardartiklar i kranproduktion förvaras i något av de sju emballagen som delats 
in i de tre emballagekategorierna. I kategorin Liten ingår emballagen stor plastlåda, 
liten plastlåda, paternosterverk och binge. I kategorin Normal ingår endast 
emballaget Europapall. I kategorin Skrymmande ingår emballagen skrymmande 
gods och långgods. Denna kategorisering har gjorts för att inköparen ska veta i 
vilken emballagekategori standardartikeln i kranproduktionen förvaras då inköp 
görs. Det är viktigt att beakta vilket emballage artikeln förvaras i då inköparen gör 
en bedömning av vilken hemtagningskvantitet som ska köpas in, annars finns risk 
att för stor kvantitet köps och för mycket lagringsutrymme tas upp.  

 

5.3 Ekonomiska behovstäckningstider för 
standardartiklar i kranproduktion 
EBT för samtliga av kranproduktionens standardartiklar har beräknats, EBT 
återfinns i Excel-filen, se Bilaga 11. EBT har sedan förts in i respektive fält i 
ramverket för att ge inköparen en uppfattning av hur länge 
hemtagningskvantiteterna som köps in räcker. EBT kommer att användas som en 
rekommenderad behovstäckningstid, som ett riktmärke då beställningar görs samt 
vid bedömning av hemtagningskvantiteter. Köps den kvantitet som EBT 
rekommenderar, innebär det att den mest ekonomiska hemtagningskvantiteten 
köps in. Det högsta samt lägsta värdet i kronor för EBT i samtliga fält i ramverket 
har identifierats. Detta ger inköparen vetskap inom vilket kostnadsintervall det 
förväntade inköpet kommer att hamna.  
 

5.4 Ramverket 
Ramverket bygger på en klassificering efter volymvärde av standardartiklar i 
kranproduktion, dessa artiklar har delats in i tre olika klasser: A, B och C, se Figur 
5.1. Ramverket bygger även på vilken typ av emballage som används vid förvaring. 
Emballagen har delats in i tre olika kategorier: Liten, Normal och Skrymmande, se 
kap. 5.2. Genom att klassificera artiklarna efter volymvärde i y- led och typ av 
emballage i x- led, bildas en niofältsmatris som benämns ramverket, se Figur 5.1, 
som innehåller fälten: A Liten, A Normal, A Skrymmande, B Liten, B Normal, B 
Skrymmande, C Liten, C Normal och C Skrymmande. A, B och C beskriver vilken 
klassificering artikeln har efter volymvärde och Liten, Normal och Skrymmande 
beskriver vilken emballagekategori standardartikeln i kranproduktionen förvaras i. 
Varje fält i matrisen beskriver den högsta och lägsta EBT för de ingående 
artiklarna i fältet, likaså beskrivs det högsta och lägsta värdet i kronor för EBT. I 
varje fält finns även angivet hur många av kranproduktionens 1316 
standardartiklar som ingår, dessutom anges antal leverantörer i varje fält.  



 Figigur 5.1 Ramverkeet. 
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5.5 Användning av ramverket 
Ramverket kommer användas till att strukturera företagets standardartiklar i 
kranproduktionen, för att underlätta och minska inköpsarbetet. Struktureringen 
kommer göras genom att bedöma vilka av företagets standardartiklar i 
kranproduktion som kan behandlas med leverantörsstyrt lager, vilka artiklar som 
företaget kan använda beställningspunktsystem på, vilka artiklar som kan skötas 
med avrop samt vilka artiklar företaget måste lägga extra stor vikt vid när inköp 
görs. 

I enlighet med Oskarsson m.fl. (2006) rekommenderas användning av 
leverantörsstyrt lager på lämpliga artiklar. Användning av leverantörsstyrt lager på 
vissa artiklar innebär att inköpsavdelningen inte behöver fokusera i någon större 
utsträckning på dessa, därmed underlättas och minskas arbetet.  

Rekommendationer om att företaget använder sig av beställningspunktssystem på 
lämpliga artiklar kommer ges. Dessa artiklar kommer inte behöva fokuseras på 
speciellt mycket, utan inköpsavdelningen får en indikation på att lagernivån 
understigit beställningspunkten och gör då en beställning efter bestämd 
hemtagningskvantitet. Enligt Olhager (2000) är beställningspunktsystem lämpligt 
att använda då enkel hantering efterfrågas.    

Enligt Rosell (2001) kan avrop vara lämpligt använda för att t.ex. minska 
företagets lagerhållning av artiklar och istället låta leverantören hålla lager. 
Ramverket kommer rekommendera att vissa artiklar styrs med avrop. Anledningen 
till att avrop rekommenderas för vissa artiklar, är för att i så stor utsträckning som 
möjligt undvika lagerhållning av dessa. 

I enlighet med Storhagen (1997) är det de A-klassificerade artiklarna, alltså de 
artiklar med högst årligt volymvärde, som kräver den mest noggranna 
bedömningen. Ramverket kommer visa vilka artiklar som är extra viktiga ur ett 
ekonomiskt perspektiv, vilka artiklar som har stor fysisk volym eller är långa samt 
vilka artiklar som inte är av lika stor ekonomisk betydelse eller inte har lika stor 
fysisk volym. 

5.5.1 Identifierat behov 

När ett behov av en artikel uppstår identifierar inköparen i vilket fält i ramverket 
artikeln hamnar, detta görs genom att inköparen söker på artikeln i den 
framarbetade Excel-filen, se Bilaga 11. I Excel-filen identifieras artikelns emballage 
och klassifikation vilket krävs för att inköparen ska veta i vilket fält artikeln 
hamnar. När fältet som artikeln ingår i är identifierat får inköparen en 
rekommendation av ramverket hur artiklar i fältet bör behandlas. Följs ramverkets 
rekommendationer kan inköpsarbetet underlättas.  
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5.5.2 Ny artikel 

När ett behov uppstår av en ny artikel som inte tidigare köpts in, kommer 
ramverket kunna ge en rekommendation för i vilket fält artikeln ska placeras in. 
Beroende på vilket emballage den förvaras i och hur den förväntade efterfrågan 
ser ut placeras artikeln i lämpligt fält. Det kan dock vara svårt att placera in nya 
artiklar i ramverket då efterfrågan måste uppskattas. Ramverket bör uppdateras 
efter ett bestämt tidsintervall för att kunna placera in de nya artiklarna i rätt fält då 
efterfrågan blivit känd. 

Om företaget antar detta arbetssätt och kontinuerligt uppdaterar ramverket när 
nya artiklar inkommer, kommer inköp av standardartiklarna i kranproduktionen 
att underlättas och minskas. Kontinuerlig uppdatering av ramverket är även viktigt 
att göra, då efterfrågan och pris på redan befintliga artiklar kan förändras. 

5.5.3 Ny medarbetare 

Många av de inköp som görs på företaget idag grundar sig på inköparens 
erfarenheter och kunskaper om artiklarna, se kap.4.4. De artiklar som köps är ofta 
svåra att bedöma utan erfarenhet och kunskap om dem, när ny inköpspersonal 
anställs kommer ramverket användas till att få information om hur artiklar ska 
styras. Ramverket kommer att underlätta för den nya medarbetaren genom att 
företagets standardartiklar i kranproduktionen är kategoriserade i olika fält. De 
olika fälten i ramverket rekommendera hur inköp ska styras och göras och därmed 
kan tiden för upplärning av ny personal på inköpsavdelningen minskas. 
 

5.6 Ramverkets olika fält 
En beskrivning av vad som ingår i respektive fält i ramverket presenteras i avsnitt 
5.6.1 – 5.6.9. Detta följs av rekommendationer för vilka fält som bör behandlas 
noggrant, vilka fält som bör behandlas med beställningspunktsystem, avrop och 
leverantörsstyrt lager kommer introduceras. Dessutom kommer 
rekommendationer om att minska antalet leverantörer och fördjupa 
leverantörsrelationer i vissa fält att ges.  

5.6.1 A Liten   

I fältet A Liten placeras artiklar med fysisk volym liten nog att förvaras i de 
emballage som ingår i kategorin Liten, se Figur 5.1. Artiklarna har ett årligt 
volymvärde högre än 100 000kr, vilket innebär att artiklar i detta fält binder 
mycket kapital. 

Lagringsutrymmet för dessa artiklar om köp efter EBT görs, bör inte vara någon 
begränsning, då artiklarna i detta fält har liten fysisk volym. 

EBT för artiklarna i detta fält varierar mellan 3 – 11v. 

Värdet i kronor för EBT inom detta fält varierar mellan ca 23 400 – 83 000kr. 
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I detta fält har 27st artiklar identifierats och dessa levereras av 13st olika 
leverantörer. 

Rekommendationer för A Liten: Artiklarna i detta fält har ett högt årligt 
volymvärde och binder mycket kapital. Inköpsavdelningen bör lägga stor vikt när 
inköp av artiklar i detta fält görs. Samtliga artiklar i detta fält bör köpas in efter den 
beräknade EBT som återfinns i Excel-filen, se Bilaga 11. 

De 27st artiklar som identifierats i fältet levereras av 13st olika leverantörer. 
Artiklarna binder mycket kapital och därav bör inköpsavdelningen arbeta med att 
fördjupa relationerna med sina leverantörer, och/eller minska antalet leverantörer. 
Genom ett närmare samarbete med leverantörerna kan t.ex. leveransservicen 
förbättras, se kap. 2.1.1.  

5.6.2 A Normal 

I fältet A Normal placeras artiklar med en tämligen stor fysisk volym som förvaras 
på emballaget Europapall. Artiklarna har ett årligt volymvärde högre än 100 000kr, 
vilket innebär att artiklar i detta fält binder mycket kapital. 

Lagringsutrymmet för dessa artiklar om köp efter EBT görs kan vara en 
begränsning som är viktig att beakta.  

EBT för artiklarna i detta fält varierar mellan 5 – 12v. 

Värdet i kronor för EBT inom detta fält varierar mellan ca 22 500 – 54 400kr 

I detta fält har 31st artiklar identifierats och dessa levereras av 17st olika 
leverantörer. 

Rekommendationer för A Normal: Artiklarna i detta fält har ett högt årligt 
volymvärde och binder mycket kapital. Inköpsavdelningen bör lägga stor vikt när 
inköp av artiklar i detta fält görs. Samtliga artiklar bör därför köpas in med EBT 
som riktmärke, EBT återfinns i Excel-filen, se Bilaga 11. Den bedömning 
inköparen måste göra för artiklar i detta fält är hur EBT förhåller sig till det 
emballage den förvaras på. De fysiska volymerna för dessa artiklar är tämligen 
stora och därmed bör hänsyn till lagringssituationen tas. 

De 31st artiklar som identifierats i fältet, har 17st olika leverantörer. Detta är 
artiklar som binder mycket kapital, därför bör inköpsavdelningen arbeta med att 
fördjupa relationerna med sina leverantörer och/eller minska antalet leverantörer. 
Genom ett närmare samarbete med leverantörerna kan t.ex. leveransservicen 
förbättras, se kap. 2.1.1. 

5.6.3 A Skrymmande 

I fältet A Skrymmande placeras artiklar med stor fysisk volym eller artiklar som är 
långa, dessa artiklar förvaras på något av de emballage som ingår i kategorin 
Skrymmande, se Figur 5.1. Artiklarna har ett årligt volymvärde högre än 
100 000kr, vilket innebär att artiklar i detta fält binder mycket kapital. 
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Företaget har inget bestämt lagringsutrymme för skrymmande gods och ett 
begränsat lagringsutrymme för långgods vilket ökar komplexiteten då inköp av 
dessa artiklar ska göras. 

EBT för artiklarna i detta fält varierar mellan 4 – 11v. 

Värdet i kronor för EBT inom detta fält varierar mellan ca 23 100 – 75 000kr. 

I detta fält har 15st artiklar identifierats och dessa levereras av 4st olika 
leverantörer. 

Rekommendationer för A Skrymmande: Artiklarna i detta fält har ett högt 
årligt volymvärde och binder mycket kapital samt att artiklarna i detta fält är stora 
eller långa. Inköpsavdelningen bör lägga stor vikt när inköp av artiklar i detta fält 
görs.  

I detta fält är lagringsmöjligheterna de viktigaste att beakta. Är det en artikel som 
förvaras i emballaget långgods bör artikeln köpas in med EBT som riktmärke, 
EBT återfinns i Excel-filen, se Bilaga 11. Den bedömning inköparen måste göra 
för artiklar som förvaras i emballaget långgods är hur EBT förhåller sig till 
emballaget den förvaras på. Dessa artiklar är långa och lagringsutrymmet för detta 
gods är begränsat, därmed bör hänsyn till detta tas. 

Skrymmande gods bör företaget köpa då ett behov identifierats. Skrymmande 
gods kan även behandlas med avrop och att dessa görs så att artiklarna levereras 
till fabriken så nära inpå användning som möjligt. Anledningen till detta är att 
undvika lagerhållning av skymmande gods, då företaget inte har något bestämt 
lagringsutrymme för dessa. 

De 15st artiklar som identifierats i fältet, har 4st olika leverantörer, eftersom detta 
är artiklar som binder mycket kapital och är stora eller långa, bör 
inköpsavdelningen arbeta med att, fördjupa leverantörsrelationerna. Ett närmare 
samarbete med dessa leverantörer skulle kunna innebära att leverantören kan hålla 
lager åt företaget och att avropsorder kan läggas när behov identifieras. 
Leveransservicen för dessa artiklar är viktig och kan genom ett närmare samarbete 
ökas, se kap. 2.1.1.   

5.6.4 B Liten 

I fältet B Liten placeras artiklar med fysisk volym liten nog att förvaras i de 
emballage som ingår i kategorin Liten, se Figur 5.1. Artiklarna har ett årligt 
volymvärde mellan 10 000 – 100 000kr, vilket innebär att artiklar i detta fält binder 
relativt mycket kapital. 

Lagringsutrymmet för dessa artiklar om köp efter EBT görs, bör inte vara någon 
begränsning, då artiklarna i detta fält har liten fysisk volym. 

EBT för artiklarna i detta fält varierar mellan 12 – 37v. 

Värdet i kronor för EBT inom detta fält varierar mellan ca 7 110 – 21 900kr. 

I detta fält har 144st artiklar identifierats, då dessa är många eftersträvas enkelhet i 
hanteringen. De 144st artiklarna levereras av 41st leverantörer.  
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Rekommendation för B Liten: Artiklarna i detta fält binder relativt mycket 
kapital och då de är många eftersträvas enkelhet i hanteringen. Inköpsavdelningen 
bör undersöka möjligheten att styra vissa artiklar inom detta fält med 
leverantörsstyrt lager. Resterande artiklar inom detta fält som inte kan styras med 
leverantörsstyrt lager, bör styras med beställningspunktssystem. 
Hemtagningskvantiteterna som beställs då lagernivån understigit 
beställningspunkten, bör sättas till EBT. Beställningarna rekommenderas att 
skötas och kontrolleras av inköpsavdelningen, då artiklar i detta fält binder relativt 
mycket kapital.  

De 144st artiklar som identifierats i fältet, har 41st olika leverantörer, eftersom 
detta är artiklar som binder relativt mycket kapital bör inköpsavdelningen arbeta 
med att fördjupa leverantörsrelationerna, och/eller minska antalet leverantörer. 
Användning av leverantörsstyrt lager på vissa artiklarna bör kunna minska antalet 
leverantörer. 

5.6.5 B Normal 

I fältet B Normal placeras artiklar med tämligen stor fysisk volym som förvaras på 
emballaget Europapall. Artiklarna har ett årligt volymvärde mellan 10 000 – 
100 000kr, vilket innebär att artiklar i detta fält binder relativt mycket kapital. 

Lagringsutrymmet för dessa artiklar om köp efter EBT görs kan vara en 
begränsning som är viktig att beakta.  

EBT för artiklarna i detta fält varierar mellan 12 – 37v. 

Värdet i kronor för EBT inom detta fält varierar mellan ca 7 100 – 22 100kr. 

I detta fält har 160st artiklar identifierats, då dessa är många eftersträvas enkelhet i 
hanteringen. De 160st artiklarna levereras av 37st leverantörer.  

Rekommendationer för B Normal: Artiklarna i detta fält är tämligen stora och 
binder relativt mycket kapital och då de är många eftersträvas enkelhet i 
hanteringen. Inköpsavdelningen bör undersöka möjligheten att styra vissa artiklar 
inom detta fält med leverantörsstyrt lager. Resterande artiklar inom detta fält som 
inte kan behandlas med leverantörsstyrt lager, rekommenderas att styras med 
beställningspunktssystem. 

Hemtagningskvantiteterna som beställs då lagernivån understigit 
beställningspunkten, bör sättas till EBT. Inköparen bör dock först göra en 
bedömning för hur EBT förhåller sig till det emballage den förvaras på, samt hur 
lagringsutrymmet ser ut då de fysiska volymerna för dessa artiklar är tämligen 
stora. Beställningarna rekommenderas att skötas och kontrolleras av 
inköpsavdelningen då artiklar i detta fält binder relativt mycket kapital.  

De 160st artiklar som identifierats i fältet, har 37st olika leverantörer. Eftersom 
detta är artiklar som binder relativt mycket kapital, bör inköpsavdelningen arbeta 
med att fördjupa leverantörsrelationerna och/eller minska antalet leverantörer. 
Användning av leverantörsstyrt lager på vissa artiklarna bör kunna minska antalet 
leverantörer.  
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5.6.6 B Skrymmande 

I fältet B Skrymmande placeras artiklar med stor fysisk volym eller artiklar som är 
långa, dessa artiklar förvaras på något av de emballage som ingår i kategorin 
Skrymmande, se Figur 5.1. Artiklarna har ett årligt volymvärde mellan 10 000 – 
100 000kr, vilket innebär att dessa artiklar binder relativt mycket kapital.  

Företaget har inget bestämt lagringsutrymme för skrymmande gods och ett 
begränsat lagringsutrymme för långgods vilket ökar komplexiteten då inköp av 
dessa artiklar ska göras. 

EBT för artiklarna i detta fält varierar mellan 12 – 33v. 

Värdet i kronor för EBT inom detta fält varierar mellan ca 7 980 – 22 000kr. 

I detta fält har 23st artiklar identifierats och dessa levereras av 9st olika 
leverantörer. 

Rekommendationer för B Skrymmande: Artiklarna i detta fält har ett högt 
volymvärde per år och binder därmed relativt mycket kapital. I detta fält återfinns 
artiklar som är stora eller långa, inköpsavdelningen bör lägga stor vikt när inköp av 
artiklar i detta fält görs.  

I detta fält är lagringsmöjligheterna de viktigaste att beakta. Är det en artikel som 
förvaras i emballaget långgods bör artikeln köpas in med EBT som riktmärke, 
EBT återfinns i Excel-filen, se Bilaga 11. Den bedömning inköparen måste göra 
för artiklar som förvaras i emballaget långgods är hur EBT förhåller sig till 
emballaget den förvaras på. Dessa artiklar är långa och lagringsutrymmet för detta 
gods är begränsat, därmed bör hänsyn till detta tas. 

Skrymmande gods bör företaget köpa då ett behov identifierats. Skrymmande 
gods kan även behandlas med avrop och att dessa görs så att artiklarna levereras 
till fabriken så nära inpå användning som möjligt. Anledningen till detta är att 
undvika lagerhållning av skymmande gods, då företaget inte har något bestämt 
lagringsutrymme för dessa. 

De 23st artiklar som identifierats i fältet, har 9st olika leverantörer, eftersom detta 
är artiklar som binder relativt mycket kapital och är stora eller långa, bör 
inköpsavdelningen arbeta med att fördjupa leverantörsrelationerna. Ett närmare 
samarbete med dessa leverantörer skulle kunna innebära att leverantören kan hålla 
lager åt företaget och att avropsorder kan läggas när behov identifieras. 
Leveransservicen för dessa artiklar är viktig och kan genom ett närmare samarbete 
ökas, se kap. 2.1.1.   

5.6.7 C Liten 

I fältet C Liten placeras artiklar med fysisk volym liten nog för att förvaras i de 
emballage som ingår i kategorin Liten, se Figur 5.1. Artiklarna har ett årligt 
volymvärde under 10 000kr, vilket innebär att artiklar i detta fält binder lite kapital. 

Lagringsutrymmet för dessa artiklar om köp efter EBT görs, bör inte vara någon 
begränsning, då artiklarna i detta fält har liten fysisk volym. 
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EBT i detta fält varierar från 37v - 

Värdet i kronor för EBT inom detta fält kommer enligt beräkningarna inte 
överstiga 7 050kr. 

I detta fält har 712st artiklar identifierats, då dessa är många eftersträvas enkelhet 
och tidseffektiv hantering. De 712st artiklarna levereras av 58st leverantörer.  

Rekommendationer för C Liten: Artiklar i detta fält är många och binder lite 
kapital därför eftersträvas enkelhet och tidseffektiv hantering. Inköpsavdelningen 
bör styra så många artiklar som möjligt inom detta fält med leverantörsstyrt lager. 
Resterande artiklar inom detta fält som inte kan styras med leverantörsstyrt lager, 
bör styras med beställningspunktssystem. Hemtagningskvantiteterna som beställs 
då lagernivån understigit beställningspunkten, bör sättas till EBT. 
Hemtagningskvantiteterna bör dock inte överstiger ett årsbehov, då artikeln kan 
bli inaktuell. 

Då artiklarna i detta fält binder lite kapital och är många, rekommenderas att när 
hemtagningskvantiteterna är fastställda kan beställningarna skötas av lämplig 
resurs på företaget eller helst automatiska av företagets affärssystem. Verkställs 
detta underlättas och minskas inköpsavdelningens arbete.   

De 712st artiklar som identifierats i fältet, har 58st olika leverantörer. Användande 
av leverantörsstyrt lager på många av artiklarna kommer troligtvis kunna minska 
antalet leverantörer.  

5.6.8 C Normal 

I fältet C Normal placeras artiklar med en tämligen stor fysisk volym som förvaras 
på emballaget Europapall. Artiklarna har ett årligt volymvärde under 10 000kr, 
vilket innebär att artiklar i detta fält binder lite kapital.   

Lagringsutrymmet för dessa artiklar om köp efter EBT görs kan vara en 
begränsning som är viktig att beakta.  

EBT i detta fält varierar från 37v - 

Värdet i kronor för EBT inom detta fält kommer enligt beräkningarna inte 
överstiga 7 040kr. 

I detta fält har 189st artiklar identifierats, då dessa är många eftersträvas enkelhet 
och tidseffektiv hantering. De 189st artiklarna levereras av 27st leverantörer.  

Rekommendationer för C Normal: Artiklar i detta fält är många och binder lite 
kapital därför eftersträvas enkelhet och tidseffektiv hantering. Inköpsavdelningen 
bör se över möjligheten att styra vissa artiklar inom detta fält med leverantörsstyrt 
lager. Resterande artiklar inom detta fält som inte kan styras med leverantörsstyrt 
lager, rekommenderas att styras med beställningspunktssystem. 
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Hemtagningskvantiteterna som beställs då lagernivån understigit 
beställningspunkten, bör sättas till EBT. Inköparen bör dock först göra en 
bedömning för hur EBT förhåller sig till det emballage den förvaras på, samt hur 
lagringsutrymmet ser ut då de fysiska volymerna för dessa artiklar är tämligen 
stora. Hemtagningskvantiteterna bör dock inte överstiger ett årsbehov, då artikeln 
kan bli inaktuell. 

Då artiklarna i detta fält binder lite kapital och är många, rekommenderas att när 
hemtagningskvantiteterna är fastställda kan beställningarna skötas av lämplig 
resurs på företaget eller helst automatiska av företagets affärssystem. Verkställs 
detta underlättas och minskas inköpsavdelningens arbete. 

De 189st artiklar som återfinns i fältet, har 27st olika leverantörer. Användande av 
leverantörsstyrt lager på vissa artiklarna bör kunna minska antalet leverantörer. 

5.6.9 C Skrymmande 

I fältet C Skrymmande placeras artiklar med stor fysisk volym eller artiklar som är 
långa, dessa artiklar förvaras på något av de emballage som ingår i kategorin 
Skrymmande, se Figur 5.1. Artiklarna har ett årligt volymvärde under 10 000kr, 
vilket innebär att artiklar i detta fält binder lite kapital.  

Företaget har inget bestämt lagringsutrymme för skrymmande gods och ett 
begränsat lagringsutrymme för långgods vilket ökar komplexiteten då inköp av 
dessa artiklar ska göras. 

EBT i detta fält varierar från 39v - 

Värdet i kronor för EBT inom detta fält kommer enligt beräkningarna inte 
överstiga 6 730kr. 

I detta fält har 15st artiklar identifierats och dessa levereras av 4st olika 
leverantörer. 

Rekommendationer för C Skrymmande: Artiklar i detta fält är stora eller långa, 
men binder lite kapital. Inköpsavdelningen bör lägga stor vikt när inköp av artiklar 
i detta fält görs.  

I detta fält är lagringsmöjligheterna de viktigaste att beakta. Är det en artikel som 
förvaras i emballaget långgods bör artikeln köpas in med EBT som riktmärke, 
EBT återfinns i Excel-filen, se Bilaga 11. Den bedömning inköparen måste göra 
för artiklar som förvaras i emballaget långgods är hur EBT förhåller sig till 
emballaget den förvaras på. Dessa artiklar är långa och lagringsutrymmet för detta 
gods är begränsat, därmed bör hänsyn till detta tas. 

Skrymmande gods bör företaget köpa då ett behov identifierats. Skrymmande 
gods kan även behandlas med avrop och att dessa görs så att artiklarna levereras 
till fabriken så nära inpå användning som möjligt. Anledningen till detta är att 
undvika lagerhållning av skymmande gods, då företaget inte har något bestämt 
lagringsutrymme för dessa. 

De 15st artiklar som identifierats i fältet, har 4st olika leverantörer, eftersom detta 
är artiklar som binder lite kapital men är stora eller långa, bör inköpsavdelningen 
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5.7.2 Grupp Blå 

B Liten och B Normal är två fält där likheter identifierats och bör behandlas som 
en grupp, se blå markering i Figur 5.2. Denna grupp består av ca 300 artiklar. 
Likheter som identifierats är att båda fälten binder relativt mycket kapital och 
efterfrågar enkel hantering. Inköps bör undersöka om det finns några artiklar i 
denna grupp som skulle kunna styras med leverantörsstyrt lager. Resterande 
artiklar i denna grupp rekommenderas att beställningspunktsystem tillämpas på. 
Hemtagningskvantiteten som används i beställningspunktssystemet bör då sättas 
till EBT för artiklar i fältet B Liten då dessa artiklar har liten fysisk volym. Inköps 
bör göra en bedömning om EBT är en rimlig hemtagningskvantitet med hänsyn 
till emballage och fysisk volym för artiklar i B Normal. När lämpliga 
hemtagningskvantiteter för samtliga artiklar som behandlas med 
beställningspunktssystem är bestämda gör inköps en beställning av vald 
hemtagningskvantitet då ett behov identifieras. Denna grupp blir relativt enkel att 
hantera efter att bedömningen av lämplig hemtagningskvantitet i 
beställningspunktssystemet är fastställd för samtliga artiklar. Detta stämmer 
överens med vad Olhager (2000) säger, nämligen att beställningspunktsystem är 
lämpligt att använda då enkel hantering efterfrågas.    

5.7.3 Grupp Gul 

C Liten och C Normal är två andra fält där likheter identifierats och bör behandlas 
som en grupp, se grön markering i Figur 5.2. Denna grupp består av ca 900 
artiklar. Likheter som identifierats är att båda fälten binder lite kapital och 
efterfrågar enkel och tidseffektiv hantering. Inköp bör undersöka hur många 
artiklar i denna grupp som skulle kunna styras med leverantörsstyrt lager. Enligt 
Oskarsson m.fl. (2006) kan användande av leverantörsstyrt lager på lämpliga 
artiklar innebära att inköp inte behöver fokusera i någon större utsträckning på 
dessa, därmed underlättas och minskas arbetet. Resterande artiklar i denna grupp 
rekommenderas att beställningspunktssystem tillämpas på. 
Hemtagningskvantiteten som används i beställningspunktssystemet bör då sättas 
till EBT för artiklar i fältet C Liten då dessa artiklar har liten fysisk volym. 
Inköpsavdelningen bör göra en bedömning om EBT är en rimlig 
hemtagningskvantitet med hänsyn till emballage och fysisk volym för artiklar i C 
Normal. När lämpliga hemtagningskvantiteter för samtliga artiklar som behandlas 
med beställningspunktssystem är bestämda sköts beställningarna till skillnad från 
grupp Blå automatiskt av företagets affärssystem i den mån det går, annars 
rekommenderas denna grupp att skötas av annan lämplig resurs på företaget.  
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6 Diskussioner   
I detta kapitel diskuteras de resultat som påvisats och de metoder som har använts för att 
uppfylla examensarbetets syfte.  
 

6.1 Resultatdiskussion 
Följande frågeställningar har använts för att uppfylla syftet med rapporten: 

1. Hur ska standardartiklarna i kranproduktionen klassificeras? 
2. Vad ska ingå i de olika emballagekategorierna? 
3. Vilka är de ekonomiska behovstäckningstiderna för standardartiklarna i 

kranproduktionen? 
4. Hur ska ramverket användas? 

I detta kapitel kommer diskussioner föras kring hur frågorna har besvarats. 

6.1.1 Klassificering av standardartiklar i kranproduktion 

ABC-klassificeringen som genomfördes grundar sig i volymvärde, volymvärde är 
endast ett av de kriterier som kan användas vid en klassificering. Anledningen till 
att volymvärde valdes som klassificeringsgrund var för att vikta företagets 
standardartiklar i kranproduktion ur en ekonomisk aspekt, alltså bl.a. identifiera de 
artiklar som vid en felaktig styrning binder mycket kapital.  

Artiklarna klassificerades i tre klasser, se Figur 5.1, detta gjordes för att eftersträva 
enkelhet i klassificeringen samt att alla på företaget ska kunna använda sig av den. 
När artiklarna delades in i de olika klasserna valdes till en början den klassiska 
teorin 80/20-regeln som enligt Sadler (2007) är en vanlig metod vid klassificering. 
Denna teori förkastades, då stora skillnader mellan artiklarna inom samma klass 
identifierades. Författarna fann efter forskning olika förslag på indelningar och 
efter gemensamma diskussioner med företaget, togs beslutet om att A-artiklar 
skulle ha ett årligt volymvärde över 100 000kr, B-artiklar ett årligt volymvärde 
mellan 10 000kr – 100 000kr och C-artiklar ett årligt volymvärde under 10 000kr. 
Denna indelning ansågs lämplig då fler likheter inom klasserna kunde identifieras. 

ABC-klassificeringen som genomfördes tar endast hänsyn till volymvärde och kan 
därför upplevas som en aning begränsande. Företaget bör beakta att artiklar som 
kompletterar varandra kan placeras i olika klasser, beroende på hur högt 
volymvärdet för artikeln är. Ett tänkbart scenario som kan uppstå är att en A-
artikel kan vara beroende av en C-artikel i produktion, detta samband ska inte 
underskattas och är viktigt att ha i åtanke när klassificeringen görs och används. 
Enligt Olhager (200) kan detta innebära att en C-artikel är lika viktig för företaget 
som en A-artikel och bör därför klassas som en A-artikel. 

Det konstaterades i examensarbetets tidiga skede att A-artiklar är de artiklar som 
inköpsavdelningen bör fokusera mest på, då dessa artiklar binder mest kapital. B-
artiklarna ska styras enkelt men med kontroll av inköpsavdelningen och C-
artiklarna ska styras så enkelt och tidseffektivt som möjligt. Frigörs tid från 
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styrning av B- och C-artiklar, kan denna tid istället läggas på styrning av de mer 
ekonomiskt viktiga A-artiklarna. 

Den klassificering som utarbetats kommer företaget även kunna använda som 
grund för hur inventering bör skötas, artiklar med högt volymvärde binder mer 
kapital och bör därmed inventeras mer frekvent. 

6.1.2 Kategorisering av emballage 

Företaget använder sju olika typer av emballage: stor plastlåda, liten plastlåda, 
paternosterverk, binge, Europapall, långgods och skrymmande gods, dessa 
emballage har författarna gemensamt med företaget fördelat i tre olika 
emballagekategorier: Liten, Normal och Skrymmande, se kap. 5.2. 

Anledningen till att tre emballagekategorier valdes var för att ramverket vid fler 
emballagekategorier hade blivit för komplext och svårt att använda. Ytterligare en 
anledning till att tre emballagekategorier valdes var för att om färre 
emballagekategorier valts, hade för stora skillnader mellan de olika emballagen i 
varje kategorierna funnits. Vilka emballage som skulle ingå i vilken kategori var 
inte självklart, författarna förde många diskussioner med varandra och gemensamt 
med företaget.  

En indelning som diskuterades var att placera liten plastlåda, paternosterverk och 
binge i emballagekategorin Liten. Europapall, stor plastlåda och långgods i 
emballagekategorin Normal och endast skrymmande gods i emballagekategorin 
Skrymmande. Uppdelning förkastades då författarna insåg att stor plastlåda borde 
placeras i emballagekategorin Liten. Anledningen till detta är att den behandlas 
som övriga emballage i denna emballagekategori. Långgods placerades i 
emballagekategorin Normal då företaget har avsedda platser för detta gods och 
därmed ansågs kunna behandlas likt de artiklar som förvaras på Europapall. Efter 
gemensamma diskussioner med företaget konstaterades att detta emballage istället 
skulle placeras i emballagekategorin Skrymmande, då långgods har ett begränsat 
lagringsutrymme och bör behandlas mer likt skrymmande gods. 

6.1.3 Ekonomiska behovstäckningstider för standardartiklar i 
kranproduktion 

Företaget ville omarbeta inköps- och materialplaneringsrutiner och ett av de 
kriterier som angavs var att artiklarna skulle köpas in på ett kostnadseffektivt vis. 
Det ansågs då lämpligt att beräkna EOK för samtliga av företagets standardartiklar 
i kranproduktion, och så gjordes. Efter att dessa beräkningar genomförts 
konstaterades i samspråk med företaget att dessa kvantiteter skulle omsättas till 
ekonomiska behovstäckningstider. Genom att beräkna EBT får inköparen på 
företaget även en tydlig bild över hur länge hemtagningskvantiteten som köps in 
räcker innan ett nytt behov av artikeln uppstår.  
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6.1.4 Användning av ramverket 

När ramverket utformades hade författarna som förslag att dela in de A-
klassificerade artiklarna i ytterligare två klasser. Anledningen till detta var att 
förhållandevis stora skillnader i pris och EBT i denna ekonomiskt viktiga klass 
identifierats. Ytterligare en anledning till att dela in de A-klassificerade artiklarna i 
fler klasser var för att mer generella metoder för styrning av dessa skulle kunna 
tillämpas, istället för att styra samtliga artiklar inom A-klassen noggrant. Förslaget 
om ytterligare klasser ansågs dock öka ramverkets komplexitet och då enkelhet 
efterfrågades, förkastades det. 

Gruppering av ramverkets fält innebär att ramverket har minskats ner från att nio 
fält behandlas enskilt till att tre grupper har identifierats i ramverket och kan styras 
enskilt. Komplexiteten minskas genom denna gruppering, då inköpspersonalen 
endast har tre grupper att beakta istället för nio olika fält när inköp ska göras.  

Ramverket ger en klar och tydlig beskrivning för hur det rekommenderas att 
användas, se kap. 5.5. Ramverket antas kunna användas för andra artiklar utöver 
standardartiklarna i kranproduktion på företaget, då även dessa oftast köps utan 
hänsyn tagen till de mest ekonomiska aspekterna.  

Problem som skulle kunna uppstå vid användning av ramverket kan vara att 
inköparen missförstår de rekommendationer som beskrivs, vilket kan leda till att 
felaktiga hemtagningskvantiteter beställs. Ett annat problem som kan uppstå är 
om ramverket inte kontinuerligt uppdateras, artiklar kan då befinna sig i fel fält 
och styrs felaktigt. Ändras efterfrågan eller pris på artiklar kan det innebära att 
artikelns volymvärde ändras tillräckligt mycket för att artikeln ska byta 
volymvärdesklass och därmed ska styras på annat vis. Då författarna inte själva 
kontrollerat emballaget artiklarna förvaras på eller i, skulle det sannolikt kunna 
finnas artiklar som placerats i felaktig emballagekategori.  

Inköparen rekommenderas i vissa fält i ramverket att göra en bedömning av hur 
EBT förhåller sig till de emballage artikeln förvaras på eller i. Denna bedömning 
skulle teoretiskt sätt kunna orsaka en påtaglig felmarginal, då ingen exakt 
information om hur många artiklar som ryms i varje emballage finns.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Ansatsen som författarna valt att använda sig av under examensarbetets gång, 
anses ha varit ett lämpligt och väl fungerande arbetssätt för att uppfylla syftet. 
Andra tillvägagångssätt har diskuterats med följden att dem uteslutits, då det valda 
angreppssättet med att först samla in empiri och sedan studera litteratur anses vara 
det bästa.  
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Empiri som samlats in har till stora delar fåtts genom intervjuer. Intervjuer som 
genomförts av författarna ansikte mot ansikte, anses ha varit den teknik som gett 
mest information. Ansikte mot ansikte intervjuerna minskar risken att 
missförstånd uppstår då följdfrågor enkelt kan ställas och en sammanfattning av 
mottagen information kan göras. Denna typ av intervjuer leder ofta till en djupare 
förståelse då intervjutekniken främjar diskussioner. Ansikte mot ansikte 
intervjuerna har vid samtliga tillfällen genomförts gemensamt av båda författarna, 
där en har varit frågeställare och den andra har antecknat samt ställt följdfrågor. 
Tekniken har minskat risken att empiri feltolkats eller förbigåtts, detta anses öka 
validiteten i denna empiri. 

Intervjuer i form av att frågor ställts via E-post har använts. Denna intervjuteknik 
anses dock kunna leda till att feltolkningar och missförstånd uppstår, då ingen 
kontroll om frågorna uppfattas likt av intervjuarna och personen som intervjuats 
kan göras. Frågorna kan på grund av feltolkning och missförstånd besvaras på ett 
felaktigt vis och trovärdigheten i empirin som fås kan inte säkerställas, vilket leder 
till att validiteten i denna empiri sänks. De gånger intervjutekniken E-post har 
använts anser författarna att de istället borde använt ansikte mot ansikte tekniken 
för att säkerställa att frågorna uppfattas likt av samtliga. 

Författarna anser i efterhand att vissa frågor hade kunnat formuleras på 
annorlunda vis för att minska risken för missförstånd. Vissa av de frågor som 
ställts tillförde ingen relevant information och borde utelämnats.  

Observationer som genomförts har givit en övergripande bild av företaget och 
förtydligat delar som anses relevanta för examensarbetet. Observationer har tillfört 
information som varit viktig, om denna information enbart fåtts genom 
beskrivning hade den lätt kunnat misstolkas. En svaghet är att observationer kring 
orderprocessen inte genomförts och inte heller har några observationer gjorts då 
inköp planeras och görs. Detta hade kunnat leda till ytterligare förtydliganden och 
varit till hjälp vid utformandet av ramverket. 

Dokument och arkivmaterial har delgivits av företaget. De dokument och 
arkivmaterial som erhållits har framarbetats av experter på företaget. Denna 
metod anses inte kunna ersättas med någon alternativ metod, då tid till egna 
undersökningar av denna karaktär inte funnits. De dokument och arkivmaterial 
som erhållits bedöms dock vara tillräckligt tillförlitlig för att kunna användas.      

Kontrollberäkningar mellan de dokument och arkivmaterial som erhållits har varit 
nödvändiga. Mycket av den information som fåtts av de olika dokumenten har 
stämt överens, men viss information har skiljt sig åt. När informationen skiljt sig 
åt har en rad olika beräkningar gjorts. Beräkningarna har utförts gemensamt och 
även kontroller av de egna beräkningarna har gjorts, för att säkerställa en hög 
reliabilitet. Metoden som använts vid beräkningar har varit tidskrävande, men att 
inte genomföra detta hade minskat reliabiliteten och anses därför nödvändig. 
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Författarna anser sig ha använt beprövade och lämpliga teorier för att uppfylla 
syftet. Det kan dock finnas andra teorier som författarna inte funnit när de forskat 
om olika lämpliga teorier. Dessa teorier skulle teoretiskt sätt kunna vara mer 
lämpade för att uppfylla syftet, detta har dock inte författarna någon vetskap om. 
En av de teorier författarna diskuterade att använda var Kraljics matris, men då 
leverantörernas betydelse inte skulle viktas förkastades teorin. 
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7 Användbarhet, Framtida projekt och 
Slutsatser 
I detta kapitel kommer ramverkets förväntade användbarhet på företagets övriga avdelningar och 
andra företag att beskrivas. Förslag på framtida projekt som identifierats under examensarbetets 
gång, bl.a. för att öka ramverkets användbarhet kommer presenteras. Avslutningsvis delges 
läsaren examensarbetets slutsatser. 
 

7.1 Användbarhet 
Författarna anser att de har skapat ett användbart och användarvänligt ramverk 
för inköp av standardartiklar till kranproduktion på Swisslog-Accalon AB. 
Ramverket antas även kunna användas på liknande vis för inköp av företagets 
övriga artiklar, med undantag för de artiklar som är projektunika. 

Det bör finnas andra företag som i många fall baserar inköp på erfarenhet och 
som borde omarbeta sina inköps- och materialplaneringsrutiner. Ramverket antas 
kunna användas av andra företag och skulle genom anpassning efter varje specifikt 
företags kriterier kunna användas på liknande vis. 
 

7.2 Framtida projekt 
Under examensarbetets genomförande har olika förslag på framtida projekt 
identifierats. Förslagen som identifierats är av olika omfattning och anses lämpliga 
att genomföra för att bl.a. ytterligare öka ramverkets användbarhet. Vissa av 
förslagen till de framtida projekten, kan anses passande och rekommenderas att 
utföras som examensarbeten. Samtliga förslagen redovisas nedan. 

 Beräkning av lämpligt säkerhetslager för samtliga standardartiklar i 
kranproduktionen för att säkerställa en hög leveransservicenivå.  

 Beräkna ledtider från leverantörer och i de fall det är möjligt, minska dem. 
Minskas ledtiden kommer inte lika stort säkerhetslager behövas för att 
upprätthålla samma leveransservicenivå. Ledtider för de skrymmande 
godsen som styrs med avrop är av stort intresse, då de skrymmande godsen 
önskas bli levererade så nära på användning som möjligt.  

 Undersök om det framarbetade ramverket kan tillämpas på företagets 
övriga artiklar. 

 Studera för samtliga av kranproduktionens standardartiklar, hur många av 
varje specifik artikel som ryms i det emballage de förvaras i eller på.  

 Undersök om de leverantörer som endast levererar ett fåtal artiklar till 
företaget är nödvändiga. Kan dessa artiklar istället levereras av någon av de 
leverantörer som levererar flera artiklar, kan antalet leverantörer till 
företaget minskas och inköpsavdelningens arbete underlättas. 
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7.3 Slutsatser 
Syftet med examensarbetet var att skapa ett ramverk för inköp av standardartiklar 
till kranproduktion, för att underlätta och minska inköpsarbetet. För att kunna 
uppfylla examensarbetets syfte har fyra frågor besvarats.  

Standardartiklarna i kranproduktionen har klassificerats genom ABC-klassificering 
med volymvärde, se Bilaga 11, och därmed anses frågan besvarad. 

Emballagekategoriseringen som valdes återfinns i ramverket, se Figur 5.1, därmed 
anses frågan om vilka emballage som ska ingå i de olika emballagekategorierna 
besvarad. 

De beräknade EBT återfinns i Excel-filen, se Bilaga 11, och därmed anses frågan 
om vilka de ekonomiska behovstäckningstiderna för standardartiklar i 
kranproduktion besvarad.  

I resultatdelen ges förslag på olika användningsområden och rekommendationer 
för hur ramverkets olika fält samt grupper bör styras, därmed anses frågan om hur 
ramverket ska användas besvarad. 

Tidigare har erfarenhet och kunskap om företagets artiklar varit en förutsättning 
för att bedöma lämpliga hemtagningskvantiteter. I det framarbetade ramverket 
kommer inköparen få en rekommendation om den mest ekonomiska 
hemtagningskvantiteten, vilket kommer underlätta bedömningen. Ramverket kan 
användas för att strukturera artiklar, genom att strukturera artiklarna får företaget 
vetskap om vilka artiklar de bör lägga stor vikt vid när inköp görs, samt vilka de 
bör lägga mindre vikt vid. Ytterligare en vinning företaget får av ramverket är att 
det kan användas som en guide vid upplärning av nya medarbetare, vilket 
resulterar i att upplärningstiden minskas. Dessa användningsområden kommer 
underlätta och minska inköpsarbetet och därmed anses syftet uppfyllt.  
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9 Bilagor 
Följande bilagor redovisas i examensarbetet: 

Bilaga 1: Företagsbeskrivningsintervju 

Bilaga 2: Inköps-/planeringsprocessintervju 

Bilaga 3: Kostnadsintervju 

Bilaga 4: Lagerränta- och ordersärkostnadsintervju 

Bilaga 5: Startprocessintervju 

Bilaga 6: Nulägesbeskrivningsintervju 

Bilaga 7: Användningsområdesintervju 

Bilaga 8: Ramverksuppföljningsintervju 

Bilaga 9: Emballageintervju 

Bilaga 10: Valutatabell 

Bilaga 11: Excel-filen 

 





Bilaga 1 

 

Swisslog-Accalon AB, intervju med Supply Chain Manager 9/2-11. 
 
Företagsbeskrivning: 

 Hur många anställda har företaget? (tjänstemän och kollektivanställda i 
Boxholm, i Sverige och i hela koncernen) 

 Hur stor omsättning har företaget haft de senaste 3 åren? 
 Var finns de flesta kunderna? 
 Precisera vad företaget säljer?  
 Hur ser företagsägandet ut? 
 Hur många fabriker har koncernen världen över? 
 Finns tillgång till ett organisationsschema? 
 Finns tillgång till någon form av presentation av företaget?  

 





Bilaga 2 

 

Swisslog-Accalon AB, intervju med Supply Chain Manager 9/2-11. 
 
Inköps-/planeringsprocessen:  

 Hur ser inköpsprocessen ut? 
 Hur fås informationen om vilka artiklar som ingår i det specifika projektet?  
 Hur framgår det vilka artiklar som är projektunika?  
 Hur långt innan projektstart fås information om ingående artiklar?  
 Hur ser leveranstiderna ut?  
 Från vem köps artiklarna? 
 Vilka artiklar ingår i en kran och hur många av varje artikel ingår i varje 

kran? (standardkran) 
 





Bilaga 3 

 

Swisslog-Accalon AB, intervju med Supply Chain Manager 16/2-11. 
 
Kostnader 

 Kommer vi få tillgångar till inköpspriser? 
 Har ni mängdrabatter hos någon leverantör, i så fall finns det information 

kring detta som vi kan ta del av? 
 Finns speciella krav från leverantörer? (Ni måste köpa visst antal 

komponenter osv.)  
 
 
 





Bilaga 4 

 

E-post intervju med Ekonomichef 16/2-11. 
 
Lagerränta och ordersärkostnad 

 Vad använder företaget för lagerränta? 
 Hur hög är ordersärkostnaden på företaget? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Bilaga 5 

 

Swisslog-Accalon AB, intervju med Supply Chain Manager 24/2-11. 
 
Startprocess  

 
Steg 1 
Beräkna med hjälp av Wilson formeln ekonomisk orderkvantitet. 
Vi behöver tillgång till:  
Artikelhistorik över de artiklar som ingår i krantillverkningen.  
Varuvärde per styck. 
Efterfrågan per tidsenhet.  
 
Steg 2 
ABC-klassificering  
Med ABC-klassificering menas en uppdelning av artiklar i olika klasser. Som 
underlag för klassificeringen kommer vi använda oss av volymvärde per artikel. 
Volymvärdet är artikelns värde per styck multiplicerat med artikelns årliga 
förbrukning. Därifrån delas artiklarna in i tre klasser: A, B och C vilket utgör 
delarna i en ABC-analys. En tumregel är att 20 % av artiklarna svarar för 80 % av 
omsättningen. 
Vi behöver tillgång till:  
Årsförbrukning av var och en av artiklarna som ska beräknas. 
Inköpspris per styck. 
Klassificeringen kan även göras med hänsyn till andra parametrar, önskas det? 

Steg 3 
Utgå från beräknade parametrar och justera dem efter restrektioner så som: 
Storlek på artikel, lagringsutrymme, leveranstider, mängdrabatter, leverantörsavtal, 
generiskt återkommande eller projektunik artikel. Förslag på fler restrektioner? 
Vi behöver tillgång till:  
Artikelvolym.  
Tillgängliga lagerutrymmen/platser. 
Leverantörsavtal.   
Vilka artiklar som är projektunika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Bilaga 6 

 

Swisslog-Accalon AB, E-post intervju med Supply Chain Manager 4/3-11.  
 
Nulägesbeskrivning       
Frågor kring nuläget: 
 

 När grundades företaget och vad tillverkades då?  

 Hur arbetar ni med att bibehålla eller stärka er position på marknaden, 
flexibilitet, ständiga förbättringar och kundrelationer?  

 Vilka är era huvudsakliga konkurrenter och hur ser marknaden ut?  

 Finns det någon bild som visar hur en kran ser ut som kan vara lämplig att 
använda i examensarbetet? 

Ovanstående frågor kräver endast kortare svar. Nedanstående frågor besvaras 
gärna mer utförligt. 
 

 Hur arbetar ni i nuläget med inköp?  

 Hur går en orderprocess till från att kund lägger beställning till att 
inköpsavdelningen slutfört sitt arbete?  

 Hur använder ni er i dagsläget av de satta hemtagningskvantiteterna?  

 En av ex-jobbarnas uppgifter är att klassificera de generiskt återkommande 
artiklarna, finns det något i dagsläget som ni på inköpsavdelningen 
använder er av vid prioritering av inköp?  

 Använder ni er av beställningspunktssystem för några artiklar? 

  Vad grundar sig nuvarande hemtagningskvantiteter i affärssystemet på? 

  





Bilaga 7 

 

Swisslog-Accalon AB, intervju med Supply Chain Manager 10/3-11. 

Användningsområden 

 Kan ni klargöra syftet med examensarbetet lite mer ingående.  

 Vad ska klassificeringen användas till?  

 Hur vill ni att den användas? 

 Vad ska EOK användas till?  

 Ska de nya kvantiteterna användas eller ska de bara användas som ett 
hjälpmedel? 

 Hur söker, utser och skriver ni avtal med era leverantörer? 

 Hur ser era leverantörsrelationer ut? 

 Köper ni alltid samma artiklar från samma leverantör? 

 Anses några leverantörer viktigare än andra, i så fall varför? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Bilaga 8 

 

Swisslog-Accalon AB, intervju med Inköpare och Arbetsledare för 
produktion 17/3-11. 
 
Emballage  

 Vilket av Swisslog-Accalon AB:s sju emballage förvaras kranproduktionens 
standardartiklar i? 
(Till denna intervju användes Excel-filen, se Bilaga 11, som hjälp för att kunna 
identifiera emballage för samtliga av kranproduktionens standardartiklar.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Bilaga 9 

 

Swisslog-Accalon AB, intervju med Supply Chain Manager, Inköpare, 
Produktionsberedare, Produktionsledare för produktionslogistik, 
Operations Manager för konstruktion och produktion samt 
Produktionstekniker 12/4-11. 

Ramverksuppföljning 

 Anser du att flera fält i ramverket ska behandlas på liknande sätt, i så fall 
vilka? 

 Hur ska de olika fälten behandlas med avseende på hemtagningskvantiteter 
och leverantörsstrategi? 

 Anser du att någon information saknas i de olika fälten, i så fall vad önskas 
mer?
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