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Abstract

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

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.
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Inledning

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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undderlättas gen
nom att arttiklar klassifficeras. Klaassificeringeen ger förettag en
indiikation på vilka
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ra artiklar,
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mpliga hemttagningskvaantiteter sam
mt att artikllar
klasssificeras haar företag goda
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förutsäättningar attt minska kostnader
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ooch stärka siin
position på den konkurreensutsatta m
marknaden (Jonsson och
o Mattssoon, 2005).

1.22 Företa
agsbakg
grund
Swiisslog som koncern
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är en global lleverantör av
a integreraade logistikklösningar för
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lageer, distributtionscentraller och sjukkhus. Konccernen erbju
uder även kkonsulttjänster
till ssina kunderr, detta för att utvecklla de mest ekonomiska
e
a logistiklössningarna.
Swiisslog är lokkaliserade i Europa, N
Nordamerikka och Asien
n. Koncernnen har dryggt
20000 anställda och är börrsnoterat i B
Bern, Schw
weiz.
Swiisslog-Accaalon AB i Boxholm är det företagg där exameensarbetet uutförts, de
tillvverkar i huvvudsak auto
omatiska staaplingskran
nar, se Figurr 1.1, och fföretaget haar
1400 anställda. Swisslog-A
Accalon AB hade undeer år 2010 en
e omsättniing på ca 3550
miljjoner krono
or.
Förretaget hålleer på att arb
beta fram een ny fabrikkslayout förr produktioon av kranarr,
som
m planeras vara
v klar so
ommaren årr 2011. Anlledningen till den nya
fabrrikslayouten
n är att yta i fabriken ffrigjorts eftter flytt av conveyorpr
c
roduktion till
t
Kun
nshan, Kina. Målet meed den nya fabrikslayo
outen är attt reducera
gen
nomloppstidden och ökka kapaciteteen. Nuvaraande maxkaapacitet på SwisslogAcccalon AB i Boxholm
B
är
ä 150 kranaar/år, med den nya layyouten är m
målet att up
ppnå
en kkapacitet påå 200 kranaar/år. Förettagets försääljning, produktion occh leverans
skerr mot projeekt och föreetaget leverrerar ca 50 kranprojek
kt/år.

matisk stapliingskran (Swwisslog-Accallon AB, 2011).
Figuur 1.1 Autom
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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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Tabbell 2.1 För- och nackdelaar med single sourcing och multiple souurcing (Jonssoon och Mattssson,
20005 s. 203).

Vidd val av leveerantörer ärr avståndet en viktig aspekt
a
att vääga in, kortt avstånd
inneebär lägre transportko
t
ostnader, levveranser kaan ske oftarre och i minndre
kvantiteter sam
mt att leveraanstiden m
minskas (Jon
nsson och Mattsson,
M
22005).
Inköpt materiaal och artikklar står oftaa för en sto
or del av den slutliga pproduktens
självvkostnad, detta
d
innebäär att det bllir än viktiggare att välja lämpliga leverantöreer
(Berrgman & Klefsjö,
K
20007). Leveranntörer har även
ä
en stor inverkan på den kvaalitet
som
m levereras av företag och påverkkar företagss möjlighet att hålla levveranstiderr,
alltsså har de en
n stor påverrkan på förretags leverransservice (Jonsson ooch Mattsso
on,
20005). Upprättthållande avv leveransservice till riimlig kostn
nad nås gennom att
leveerantörer med
m rätt förm
måga och kkapacitet vääljs (Oskarssson m.fl., 22006).
2.1.1

Leve
eransserv
vice

e
fråån det att orrder
Levveransservicce benämnss den servicce som leveerantören erbjuder
är laagd till att den
d är leverrerad. Leveeransserviceen kan brytas ned till
lageerservicenivvå, leveranssprecision, lleveranssäkkerhet, ledtiid och leverransflexibillitet
(Jon
nsson och Mattsson,
M
2005).
2
Laggerservicenivå som även benämns
b
seervicegrad eller lagertiillgängligheet innebär
vilkken förmågaa leverantörren har att leverera laggerförda artiklar direkkt från lagerr.
Vidd bedömnin
ng av lagerservicenivå är det viktiigt att beaktta hur den m
mäts. Företag
kan
n välja att beedöma den
n utefter om
m hela orderrn levererass eller så beeaktas varjee
orderrad för siig (Jonsson
n och Mattssson, 2005).
Leveeransprecisionn som även
n benämns lleveranspållitlighet inn
nebär leveraantörens
förm
måga att levverera vid den
d tidpunkkt som är överenskom
ö
mmen. Leveeransprecisiion
syfttar mestadeels till artiklaar som prooduceras mo
ot kundord
der, alltså arrtiklar som
leveerantören in
nte lagerhålller. Levereerar leveran
ntören artikllarna för tiddigt eller fö
ör
sentt anses leveeransprecisiionen låg, aanledningarr till att för tidig leveraans anses so
om
låg lleveranspreecision kan vara om arrtiklarna är skrymman
nde. Levereeras artiklarn
na
för sent kan fö
öretag drabbas av stilleestånd i pro
oduktion påå grund av materialbriist
(Jon
nsson och Mattsson,
M
2005).
2
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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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Förretag kan an
nvända leveeransavtal kkombineratt med avrop
p, detta innnebär att
inkö
öpsavdelnin
ngen sköterr avtalsproccessen med
dan avropen
n kan skötaas av annan
n
läm
mplig resurs på företageet eller heltt automatiskkt med hjällp av företaags
affäärssystem (JJonsson och
h Mattssonn, 2005).

2.22 Partifo
formningsmeto
oder
Olikka partiform
mningsmetoder har uttarbetats fö
ör att använ
ndas till bes tämmande av
läm
mpliga hemtagningskvaantiteter. M
Metoderna har
h framarbetats för att
tt tillämpas vid
olikka situationeer beroende på rådandde förhållan
nden i förettag.
Parttiformningsmetoder används
a
förr att täcka framtida
f
behov, med ddessa vill
föreetag åstadko
omma effektiva materrialflöden. Metoderna
M
som använnds för att
skap
pa effektivaa materialflöden tar häänsyn till huur mycket kapital
k
som
m binds,
leveeransservicee till kund och
o hur förretaget utnyyttjar sina resurser. Meetoderna
anvvänds för attt beräkna hemtagning
h
gskvantiteteen för att tääcka förvänntat behov
sam
mt tidpunkt då order bör läggas. B
Beroende avv teknisk elller ekonom
misk natur är
det inte alltid lämpligt
l
attt beställa önnskad hemttagningskvaantitet varjee gång beho
ov
upp
pstår, utan flera
f
behovv kan slås saamman till en beställning (Mattssson & Jonsson,
20003). I Figur 2.1 visas ollika partiforrmningsmeetoder som kan använndas beroen
nde
på rrådande förrhållanden i företag. M
Metoderna tar
t hänsyn till om
hem
mtagningskvvantiteternaa är fasta elller varieran
nde samt om
m behovstääckningstid
den
är fa
fast eller varrierande. Paartiformninngsmetoderrna som red
dovisas i Fiigur 2.1
beskkrivs närmaare i komm
mande text.

Figuur 2.1 Illustrration av part
rtiformningsm
matris (baseraad på Mattsson & Jonssoon, 2003 s. 266).
2
2.2.1

Ekon
nomisk orrderkvanttitet

mtagningskkvantitet peer tillfälle ärr viktigt att beakta, köp
ps en stor kkvantitet in
n
Hem
ökaar lagerhålln
ningskostnaaden medann ordersärkkostnaden per
p år blir läägre.
Laggerhållningsskostnad ärr de kostnadder som kaan hänföras till och som
m uppkom
mmer
då aartiklar lageerhålls, med
dan ordersäärkostnad är
ä de särkosstnader som
m kan hänfö
öras
till aanskaffninggsprocessen
n av artiklarr. Ordersärrkostnaden är oberoennde av ordeerns
storrlek, vilket leder
l
till attt desto störrre orderkvvantitet som
m köps vid vvarje tillfällle ju
lägrre blir orderrsärkostnad
den per stycck (Jonsson
n och Mattssson, 2005)). Köps istäället
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en m
mindre kvaantitet in offtare, minskkar lagerhålllningskostn
naden medaan
ordersärkostnaaden per årr blir högre (Storhagen
n, 1995). Ek
konomisk oorderkvantiitet
(EO
OK) eller so
om den äveen kallas Wi
Wilsonformeeln och Kvaadratrotsforrmeln, är en
n
mettod som offta används (Jonsson ooch Mattsso
on, 2005).
EO
OK är ett teo
oretiskt hjäälpmedel soom användss vid beräkn
ning av parrtistorlek med
m
hän
nsyn tagen till
t ordersärrkostnad occh lagerhålllningskostn
nad. Vid berräkningar med
m
EO
OK måste häänsyn tas tiill vissa resttriktioner samt att visssa antagandden måste
göraas. Utifrån dessa restriktioner occh antagand
den bestämss den orderrkvantitet som
s
ansees vara eko
onomiskt efffektivast, m
med hänsyn
n tagen till summan
s
avv
lageerhållningskkostnaden och
o ordersäärkostnaden
n (Lumsden, 2006).
Anttaganden so
om ekonom
misk orderkkvantitet byygger på enlligt Jonssonn och Mattson
(20005) är:





Efterfråågan per tid
dsenhet är kkänd och konstant.
k
Ledtideen för lagerrpåfyllning är känd och
h konstant..
Lagret fylls på mo
omentant m
med hela ord
derkvantiteeten vid inleeverans.
k
occh den är
Ordersärkostnadeen per orderrtillfälle är känd och konstant
oberoen
nde av orderkvantiteteen.
 Lagerhåållningskosstnaden perr enhet och
h tidsenhet är
ä känd ochh konstant och
är oberroende av orderkvantit
o
teten.
 Priset eller
e kostnaden för denn beordrade artikeln är
ä känt och konstat
oberoen
nde av orderkvantitet och inköpstillfälle/tilllverkningsttillfälle.
Forrmeln i sitt enklaste utförande, see Formel 2.1, tar inte hänsyn
h
till ttransportlagger,
tran
nsportkostn
nader per en
nhet, kvanttitetsrabatteer, bristkostnader ellerr tillgång tilll
kapital. Formeeln kan bero
oende på ollika förutsäättningar an
npassas ochh utvecklas..
Förretag bör an
npassa form
meln efter s pecifika förutsättningar och restrriktioner fö
ör
att uutveckla occh förbättraa sin inköpssverksamheet (Storhageen, 1995).
mel 2.1 EOK
K-formel (Jonnsson och Maattsson, 20055 s. 352).
Form

Datta som anväänds vid beeräkning avv ekonomisk orderkvantitet är:
 Efterfråågan – (E), efterfrågann per tidsen
nhet.
 Ordersärkostnad – (O), ordeersärkostnad per orderr.
l
n avser att tääcka räntan
n på bundett kapital i fo
orm
 Lagerräänta – (L), lagerräntan
av lagerrhållning.
 Värde – (V), artikeelns/varanss värde perr styck.
(Jon
nsson och Mattson,
M
20005)
Figuur 2.2 visarr förhålland
det mellan oordersärkosstnad och laagerhållninggskostnad, vid
skärrningspunkkten mellan dessa återffinns EOK
K.
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Figuur 2.2 Illustrration vid beddömning av E
EOK (baseraad på Storhaggen, 1995 s. 38).
2.2.2

Bedö
ömd orde
erkvantite
et

nnebär att iinköparen gör
g en man
nuell bedöm
mning eller
Beddömd orderrkvantitet in
anvvänder sin erfarenhet
e
vid
v bestämm
mande av hemtagning
h
gskvantitet. Vid
beddömningen tar inköparren hänsyn till förvänttad efterfrågan under ååret, artikellns
priss, hur myckket resurser som behövvs för att utföra orderrprocessen samt en
beddömning huur känslig arrtikeln är föör inkuranss. Bedömd orderkvanttitet använd
ds
då h
hemtagninggskvantiteteen är fast m
men behovsstäckningstiiden varieraar (Mattsso
on &
Jonsson, 2003)).
2.2.3

Enlig
gt behov

Beddöma hemtaagningskvaantiteten ennligt behov innebär attt en order sskapas varjee
gån
ng ett behovv uppstår och hemtagnningskvantiiteten sätts till det aktuuella behovvet.
Dettta innebär att inköparren inte behhöver göra någon bed
dömning avv
hem
mtagningskvvantiteten och
o att lageerhållning i form av om
msättningsllager inte
kom
mmer att håållas. Metod
den användds vanligtviss vid inköp av dyra arttiklar och när
n
produktion skeer mot speccifika kunddorder. Enliigt behov används
a
då
hem
mtagningskvvantiteten varierar
v
meen behovstääckningstiden är fast (M
Mattsson &
Jonsson, 2003)).
2.2.4

Bedö
ömd beho
ovstäckniingstid

n manuell bbedömning av
Beddömd behovstäckningstid innebäär att inköparen gör en
det kommandee behovet, detta görs ggenom inkö
öparens erffarenhet.
Hem
mtagningskkvantiteten ska täcka ddet bedömd
da behovet under en bbestämd hell
tidsperiod, t.exx. en vecka eller en måånad. Vid bedömning
b
en tar inköpparen hänssyn
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till fförväntad efterfrågan
e
under året,, artikelns pris,
p hur myycket resursser som
beh
hövs för att utföra orderprocessenn samt en bedömning
b
g hur känsliig artikeln är
ä
för inkurans. Finns
F
progn
nos för efteerfrågan och reservatio
oner kan deessa summeras
och
h användas vid bedöm
mning av behhov under en viss tidssperiod.
Hem
mtagningskkvantiteten varierar vidd varje besttällning men behovstääckningstideen
är fa
fast (Mattsson & Jonssson, 2003).
2.2.5

nomisk be
ehovstäc
ckningstid
d
Ekon

ppade med lagerhållninng görs en
Förr att optimeera de totalaa kostnaderrna förknip
avvvägning melllan ordersäärkostnaderr och lagerh
hållningsko
ostnader, dvvs. EOK
berääknas. Efteer beräkningg av EOK kan ekonom
misk behov
vstäckningsstid (EBT) för
en sspecifik tidssperiod berräknas. EO
OK divideraat med med
delefterfrågaan per
tidsenhet ger EBT,
E
se Fo
ormel 2.2. E
EBT innebäär att beställlningar görrs med ett
besttämt tidsinttervall, men
n hemtagniingskvantiteeterna kan variera bero
roende på att
a
efteerfrågan varrierar underr olika tidsiintervall (M
Mattsson & Jonsson,
J
20003).
Form
mel 2.2 EBT
T-formel (Maattsson & Joonsson, 20033 s. 462).

2.2.6

Dyna
amiska pa
artiformn
ningsmeto
oder

namiska paartiformninggsmetoder innebär attt både hemtagningskvvantitet och
Dyn
tidsperioder viid beställnin
ng varierar.. Teorin byygger på att den optim
mala
hem
mtagningskvvantiteten har
h lika storr kostnad för
f både ord
dersärkostnnad och
lageerhållningskkostnad. Viid varje besställning görs beräknin
ngar för kom
mmande
periioders beho
ov, det kan då visa sigg lämpligt attt täcka ytteerligare peri
rioders beho
ov
. En förutssättning vid
undder samma beställning
b
d användand
de av dynam
miska
parttiformningssmetoder är
ä att efterfrrågan är rellativt känd. Beställninggen ska täckka
beh
hovet underr hela tidsperioder (Maattsson & Jonsson,
J
20
003).

2.33 Beställlningsp
punktsysstem
Beställningspuunktsystem är en form
m av materiaalstyrningsm
metod. Närr artiklar
plocckas ut ur lager sjunkeer lagernivåån. När lageernivån und
derstiger enn viss bestäm
md
nivåå, den så kaallade bestäällningspunkkten, görs beställning
b
från leveraantör och
lageernivån återrfylls. Lagerrnivåerna i ett beställn
ningspunktssystem ska täcka den
förvväntade efteerfrågan un
nder ledtid samt att ettt säkerhetsllager mot fförändringaar i
efteerfrågan oftta används (Lumsden,, 2006). Närr beställnin
ngspunkten ska beräkn
nas
anvvänds Form
mel 2.3.
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Form
mel 2.3 Bestä
tällningspunk
ktsformel (Luumsden, 20066 s. 328).

Den
n hemtagniingskvantiteet som besttälls kan vaariera beroeende på denn förväntad
de
efteerfrågan, meen bör helsst motsvaraa EOK ellerr annan valld hemtagni
ningskvantittet.
Mån
nga företagg använder sig av sitt aaffärssystem
m för autom
matiskt konntrollera närr
besttällningspuunkten undeerstigs. Därrmed anses beställninggspunktsysttem vara en
n
mettod som styyrs på ett en
nkelt sätt (L
Lumsden, 2006).
2
Bestäällningspunnktsystemett
illusstreras i Figgur 2.3.

Figuur 2.3 Illustrration av besttällningspunkktssystem (Luumsden, 200
06 s. 329).
Säkkerhetslagerr är ett lagerr som funggerar som en
n buffert och användss för att täccka
visssa förändrin
ngar i efterffrågan. Säkeerhetslagrett används även
ä
för attt täcka det
beh
hov som kan
n uppstå un
nder ledtid (Lumsden, 2006).

2.44 ABC-k
klassific
cering
Artiiklar, kundeer eller leveerantörer böör inte beh
handlas på samma
s
sätt då olikheteer
melllan dem fin
nns, ett anggreppssätt äär att klassifficera dessaa. Klassificeeringen kan
n
göraas med hjällp av en AB
BC-klassificcering eller som den äv
ven kallas A
ABC-analyss.
Klaassificeringeen delar in artiklar,
a
kunnder eller leeverantörerr i olika klassser, klasseerna
ben
nämns vanliigen A, B, C osv. Volyymvärde peer artikel, om
msättning pper kund elller
anskkaffningsväärde per levverantör annvänds vanlligtvis som underlag tiill ABCklasssificering (Jonsson
(J
occh Mattssonn, 2005).
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Syfttet med att klassificeriingen görs äär viktig attt klargöra in
nnan klassiificeringen
påb
börjas (Olhaager, 2000). Lämpligt äär att dela in
i artiklar efter
e
volymvvärde, volyym
ellerr tyngd (Luumsden, 2006). När AB
ABC-klassifiicering efterr volymvärrde görs
mulltipliceras den
d årliga effterfrågan m
med artikellns värde, därefter
d
delaas artiklarna in
i oliika klasser. Klassificerringen visarr vanligtvis att ett litet antal artikllar står för en
storr andel av det
d totala vo
olymvärdett, vilket oftaa mynnar ut
u i den så kkallade 80/220regllen, se Figuur 2.4. 80/220-regeln innnebär att 20
2 % av artiiklarna mottsvarar 80 %
av ddet totala vo
olymvärdett (Sadler, 20007).
A-kklassificeradde artiklar har
h högt vo lymvärde och
o anses vanligtvis soom viktigast,
här bör företagg koncentreera sig på aatt minska ledtider och
h öka frekve
venser på
inkö
öp, med syfftet att öka lageromsätttningshasttighet och minska
m
kapi
pitalbindnin
ng.
C-kklassificeradde artiklar har
h ett lågt vvolymvärdee och behan
ndlas ofta m
med enklare
besttällnings- och
o styrtekn
niker (Lumssden, 2006)).

/20-regeln (SSadler, 20077 s. 53).
Figuur 2.4 Illustrration av 80/
Vollymvärde
Artiikelns volym
mvärde berräknas genoom att artikkelns värde per styck ((V)
mulltipliceras med
m artikeln
ns årliga förrbrukning (E), se Form
mel 2.4 (Ollhager, 20000).
Form
mel 2.4 Voly
lymvärdesform
mel (Olhager, 2000 s.27).

2.55 Kapita
albindniing
Tillggångar i ettt företag kaan delas uppp i två olikaa kategorierr, anläggninngstillgångaar
och
h omsättnin
ngstillgångarr. Investeraar företag i material occh inventari
rier binds
kapital, vilket påverkar
p
fö
öretags kasssaflöde och
h betalningssförmåga. A
Alternativ
avkkastning börr även beakktas då föreetag kunnatt erhålla t.exx. ränta frånn bank istället
för att binda kapital
k
i form
m av investteringar (Jo
onsson och Mattsson, 2005).
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Anlläggningstillgåångar är ofta investerinngar som leeder till fastta kostnadeer så som
lokaaler och maaskiner, kosstnad i form
m av avskrivvning uppsstår för desssa
inveesteringar. Kapacitetsu
K
utnyttjandee av den gjo
orda investeeringen påvverkar
stycckkostnaden
n. Ett högtt utnyttjandde innebär att
a fler prod
dukter bär dden fasta
kostnaden för investeringgen, lågt utnnyttjande in
nnebär att färre
f
produukter bär deen
fastta kostnadeen. Högt utn
nyttjande leeder således till en lägrre styckkosstnad (Jonssson
och
h Mattsson, 2005).
Omssättningstillgå
gångar är tillggångar som
m material och
o kundfordringar. D
Det kapital som
s
bindds i form avv omsättnin
ngstillgångaar är till sto
or del det material
m
som
m lagras och
h
anvvänds i prodduktion, allttså det matterial som flödar
f
genom företageet (Jonsson och
Matttsson, 2005).
Laggeromsättninggshastighet (L
LOH) angerr hur mångga gånger peer år ett gennomsnittslaager
omssätts, se Fo
ormel 2.5, allltså hur måånga gångeer ett medelllager byts uut helt under
ett åår (Olhagerr, 2000).
Form
mel 2.5 Lageeromsättningsshastighetsforrmel (baseradd på Olhager,
r, 2000 s. 266).

Forrmeln kan vara
v konstru
uerad utifråån antingen
n värde eller kvantitet.. Generellt sett
är ddet tydligastt att använd
da kvantitett vid beräkn
ning av LO
OH. Beaktass endast en
n
artikkel vid berääkning, börr kvantitet aanvändas. Vid
V beräkniingar av LO
OH med fleera
olikka artiklar so
om behand
dlas samtidiigt måste arrtiklarna vik
ktas med häänsyn på dess
värdde (Olhagerr, 2000). Fö
ör att uträkkningar av LOH
L
ska blli korrekta, måste kosttnad
av ssålda varor användas, inte
i försäljnningspris. LOH
L
är normalt sett m
mer intressaant
att b
beräkna förr en hel artiikelgrupp eeller för allaa lagerfördaa artiklar, änn för endasst en
enskkild artikel.. Kapitalbin
ndningen p åverkas av LOH, kapiitalbindninggen blir allttså
lägrre ju högre LOH är (Jo
onsson ochh Mattsson,, 2005). Berräkningar aav LOH kan
n
göraas för samttliga lagertyyper och förr totalt bun
ndet kapital i material ((Olhager,
20000).

2.66 Emba
allage oc
ch förva
aring
Matterial flödarr mellan förretag och innom företaag i materiallflöden. Föör att effekttivt
han
ntera, lagra och
o skyddaa materialett lastas det vanligtvis
v
på
p en lastbäärare eller slluts
in i någon sortts förpackn
ning, detta uunderlättar även identiifieringen aav material
(Jon
nsson och Mattsson,
M
2005).
2
Exaamensarbettet beskriveer endast dee olika emb
ballage och förvaring ssom använd
ds
på ddet studeradde företageet.
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2.6
6.1

Enhe
etslastbärrare

hetslastbäraare kallas dee förpackniingar som vanligtvis
v
är
ä större ochh
Enh
stan
ndardiseradde, och hantteras som eenskilda enh
heter. Anväändande avv
stan
ndardiseradde enhetslasstbärare meed samma utformning
u
och storlekk, underlätttar
han
ntering. En vanligt föreekommandde enhetslasstbärare är Europapalllen, se Figu
ur
2.5. Europapalllen är tillveerkad i trä ooch har mååtten 800 x 1200 mm ((Jonsson occh
Matttsson, 2005).

msden, 2006
6 s. 523).
Figuur 2.5 Illustrration av Europapall (basserad på Lum
Förrvaras icke staplingsba
s
art gods på Europapalll kan Europ
papallen koompletterass
medd en så kallad pallkragge, pallkrageen underlätttar för att göra
g Europpapallen
stap
plingsbar. Finns
F
behovv av en slutten enhetslaastbärare med
m pallkragge kan den
kom
mpletteras med
m ett lock (Lumsdenn, 2006).
2.6
6.2

Lådo
or

o hanteriingsskador,
En lådas syfte är att skydda innehålllet från t.exx. lagrings- och
vattten i olika faser,
f
djur, insekter
i
ochh mögel. Lådor
L
tillverrkas vanligtv
tvis av plastt,
welllpapp, trä eller
e metall. Metallådorr används vanligtvis
v
endast när ddet finns krrav
på h
hållfasthet och
o hygien då priset fö
för detta maaterial är fö
örhållandevi
vis högt.
En låda av kub
bisk form är
ä den mestt ekonomiskka då den ger
g störst voolyminnehååll i
förh
hållande tilll mantelyta (Lumsdenn, 2006).
2.6
6.3

Paterrnosterlager

orm, se Figu
ur 2.6, och är användb
bart
Pateernosterlagger är en auttomatiseradd lagringsfo
om syftet är attt förvara många
m
små aartiklar. Arrtiklar från öppnade
ö
föörpackningaar
förvvaras i fackk i paternostterlagret. L
Lagret är dattorstyrt, förr att få tillggång till de fack
f
artikkeln förvarras i styrs exxponeringeen av en dattor. Detta gör
g att plocckaren endaast
beh
höver knapp
pa in artikellns förvarinngsplats förr att rätt laggerfack ska exponeras,
vilkket underlätttar vid plocck av olika artiklar då plockaren inte
i behöveer förflytta sig
(Jon
nsson och Mattsson,
M
2005).
2
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Figuur 2.6 Illustrration av pateernosterlager (Jonsson och Mattsson, 2005
2
s. 82).

2.77 Leverantörssstyrda la
ager
Levverantörsstyyrda lager in
nnebär att lleverantöreen ansvarar för styrninng av lager hos
h
kun
nden. Det finns
fi
olika typer
t
av levverantörsstyyrda lager, en
e viktig skkillnad är veem
som
m äger det laager som leeverantörenn styr och när
n äganderrätten överggår till kund
den.
Ett vanligt sättt att arbeta på är att leeverantören
n fakturerarr kunden näär kunden
plocckar ut artikkeln från laagret (Jonssson och Maattsson, 200
05).
Enlligt Jonsson
n och Mattssson (2005)) är ett näraa samarbetee en viktig ddel i
leveerantörsstyrrda lager, leeverantörenn måste få information
i
n om prognnoser,
leveeransplanerr och efterfr
frågeinform
mation. Info
ormationen som använnds ska varaa
sam
mma inform
mation som kunden sjäälva hade an
nvänt för attt styra lagrret.
Levverantören planerar
p
laggerpåfyllnadder och läggger alltså order från ddet egna
föreetaget. I de fall kunden
n äger lagreet brukar kuunden och leverantöreen ingå avtaal
anggående min-- och maxggräns för villka kvantiteeter som sk
ka finnas i laager. Nivån
n på
desssa kvantitetter bestämss utifrån deen service so
om kunden
n vill kunnaa erbjuda sina
kun
nder och huur mycket laager som kuunden är beredd att bekosta (Jonnsson och
Matttsson, 2005).
Om
m leverantörren istället äger det avvtalade lagreet hos kund
den har leveerantören
åtaggit sig ansvaaret för att styra lagrett. I dessa faall kan leverrantören sjäälv bestämm
ma
tidp
punkter för leveranser och kvantiiteter på dee inleveransser som görrs.
Levverantören kan
k därmed
d styra dettta utefter eggna önskem
mål och efteer den
kapacitet som leverantöreen för tillfäället besitterr. Det är do
ock vanligt att ett avtal
skriivs om min
n- och maxggränser äve n i detta fall (Jonsson och Mattssson, 2005)..
Enlligt Jonsson
n och Mattssson (2005)) är det vid dessa samaarbetsform
mer viktigt att
ingåå avtal om vem
v som är skyldig attt betala förr inventerin
ngsdifferensser, vem so
om
stårr för kostnaader i form av svinn o ch vem som
m bekostar eventuellaa kassationeer.
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3 Meto
od och
h genomföra
ande
I dettta kapitel gees en beskrivnning av hur eexamensarbettet genomförts
ts och vilka m
metoder som
anväänts vid insam
mlande av em
mpiri samt huur empirin haar analyseratts. En beskriivning av
exam
mensarbetets olika beräknningar delges,, därefter besk
krivs hur åteerkoppling tilll företaget haar
gjortts. Slutligen i detta kapiteel presenterass kritik mot de
d metoder soom använts.

3.1 Ansatts
Forrskare använ
nder sig av data och innformation
n för att få en
e korrekt kkunskap om
m
verkkligheten, detta
d
underllag använd s sedan förr att produccera trovärddiga teorierr.
Undderlaget tilll teorier ben
nämns oftaa för empirii (Patel & Davidsson,
D
2003). Inom
m
veteenskapligt arbete
a
är deet viktigt att
tt kunna rellatera teori med verkligghet. Hur teori
t
relaateras till veerklighet är inom forskkning ett vääsentligt pro
oblem. Dett finns olikaa
sättt att relateraa teori till verklighet,
v
tr
tre av dessaa tillvägagån
ngssätt är ddeduktion,
induuktion och abduktion, se Figur 33.1. Arbetarr forskaren med ett deeduktivt
arbeetssätt utgåår forskninggen från beefintliga teorier och allmänna prinnciper anväänds
(Pattel & Daviddsson, 20033).
Arb
betar forskaaren med ettt induktivtt arbetssätt har forskarren inte vallt att använda
sig aav befintligga teorier uttan formuleerar en egen
n teori und
der forskninngens gång..
Mållet med ett induktivt arbetssätt
a
ärr att upptäccka och forrmulera en egen teori.
Abdduktion är en
e kombination av deeduktion occh induktion. Arbetet uutgår ofta från
f
ett iinduktivt arrbetssätt fö
ör att sedann övergå till ett deduktiivt arbetssäätt (Patel &
Davvidsson, 20003).
Ett abduktivt arbetssätt
a
har
h använts. Till en bö
örjan användes ett induuktivt
arbeetssätt då in
nga teorier var bestäm
mda och fastlagda. Und
dersökningaar gjordes och
o
emp
piri samladees in, alltefttersom emppiri samlad
des in överggick projekttet i ett merr
dedduktivt arbeetssätt, då liitteraturstuddier på befi
fintliga teoriier och mettoder gjord
des.
Littteraturstudiier gjordes för att finnna lämpliga tillvägagångssätt, medd utgångspu
unkt
att llösa de problem exam
mensarbetet utgick från
n. Ett abduk
ktivt arbetsssätt valdes för
att sstyrka tänktta metoder med redann befintliga teorier men även för att litteratu
uren
skullle stödja den empirin
n som samlaades in und
der arbetets gång.

Figuur 3.1 Illustrration mellann teori och verrklighet (baseerad på Patell & Davidssson, 2003 s. 25).
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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
Tillfälle per
vecka
Längd per
tillfälle

v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15

Antal tillfällen och
timmar

v.6

v.7

1

1

2

-

2

2

-

1

2

1

12

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 SwisslogAccalon 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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Tabbell 3.2 Samm
manställning av genomförd
rda intervjuerr.

3.2.2

Obse
ervationer

a
näär informattion kring beteenden
b
sska samlas in.
i
Obsservationerr är bra att använda
Medd hjälp av observation
o
ner kan hänndelser i sittt naturliga sammanhan
s
ng ses, vilket
förttydligar verrkligheten. Observatio
O
oner kan plaaneras på fö
örhand, då bestäms vaad
som
m ska obserrveras, men
n observatiooner kan ävven ske oplaanerat (Pateel &
Davvidsson, 20003). Det ärr även lämppligt att anvvända obserrvationer föör att samlaa in
baskkunskaper som sedan kan använnds för att vidare
v
studier med hjällp av andraa
tekn
niker. Obseervationer kan
k även annvändas som
m hjälp förr att styrka dden empirii
som
m samlats in
n med andrra tekniker. Det som anses
a
vara negativt
n
meed
observationer är att de ärr tidskrävannde och oftta kostar myycket pengaar (Patel &
Davvidsson, 20003).
Run
ndvandringgar på företaaget gjordees för att få en överblicck av företaaget, dess
tillvverkningsprrocesser och
h lagringsm
möjligheter. En första rundvandriing gjordess vid
förssta mötet i februari 20011, tillsamm
mans med Supply Chaain Manageer, för att fåå en
öveergripande bild
b av föreetaget. Ytterrligare en rundvandrin
r
ng gjordes i mars 20111
tillsammans med
m ledningsgruppen ssamt ett kon
nsultteam från
f Tysklannd.
Run
ndvandringgen gav en djupare
d
förrståelse för flödet och dess proceesser då
kon
nsulterna geenomförde en värdeflöödeskartlägggning överr produktioonen i fabrikken.
Karrtläggningen
n redovisad
des på ett leedningsmötte där även
n författarnaa deltog.
Run
ndvandringgarna gav ävven en tydliigare bild och
o förståelse för lagrinngssituationen
och
h vilka embaallage som används. D
De emballagge som anv
vänds komm
mer att berö
öra
utfo
ormningen av ramverkket, då dettta är en av de
d parametrrar som inggår.
Förrfattarna deeltog under projekt- occh ledningssmöten för att få en ännnu tydligarre
bildd över förettaget och deet projekt ssom skulle genomföraas. Under ddessa möten
n har
diskkussioner fö
örts, observvationer occh antecknin
ngar gjorts samt frågoor ställts. De
observationer som gjorts redovisas i Tabell 3.33
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manställning av observatio
ioner gjorda på
p Swisslog-A
Accalon AB.
Tabbell 3.3 Samm

3.2.3

Doku
ument och arkivma
aterial

n benämnin
ng för inforrmation som
Dokkument harr traditioneellt sett anväänts som en
skriivits ned elller som trycckts, men m
med dagenss teknik anv
vänds benäm
ämningen ävven
till ffilm, bilder och ljud (P
Patel & Davvidsson, 20003). Dokum
ment använnds ofta ino
om
stati
tistik, registter och officciella handllingar. Dokkument bru
ukar samlas i arkiv för att
kun
nna tas fram
m när det beehövs. Det är viktigt att
a vara källlkritisk då ddokument
gran
nskas, det är
ä viktigt attt beakta veem som är upphovsma
u
an till dokuumenten sam
mt
när de tillkom (Patel & Davidsson,
D
22003).
begäran harr tillgång tilll önskade ddokument och arkivm
material erhåållits.
På b
Dokkumenten har
h delgivitts från olikaa avdelninggar på företaaget, vissa ddokument har
inneehållit liknaande inform
mation. Infoormationen
n har varit framtagen
f
aav olika
experter på förretaget, vilkket har lett till att en jäämförelse gjorts.
g
De oolika
dokkumenten har
h innehålllit väsentligg men även oväsentlig informatioon, den
väseentliga info
ormationen har sorteraats fram, jäm
mförts melllan de olikaa dokumen
nten
och
h sammansttällts.
I dee olika dokuumenten haar artiklar ssom förbrukkats under år 2010 i
kran
nproduktio
onen kunnat identifieraas. Övriga viktiga
v
paraametrar förr att kunna
göraa beräkninggar av volym
mvärde, EO
OK och EB
BT har häm
mtats i olikaa dokumentt
och
h jämförts.
Pow
werPoint-prresentation
ner från föreetaget har delgivit
d
gen
nerell inform
mation
anggående förettaget och dess
d bakgruund.

3.33 Litterratur
Undder examen
nsarbetets gång
g
har littteratur inom
m området för examennsarbetet
studderats. Då tankar,
t
försslag och idééer om teorrier som ku
unnat använndas till
ram
mverkets utfformande uppkommit
u
t, har de styyrkts eller förkastats
fö
geenom att
litteeratur studeerats. Mångga av de teoorier som an
nvänts har författarnaa varit väl
upp
pdaterade om,
o då de har tillämpatts under oliika kurser inom utbilddningen.
Littteratur i forrm av kursliitteratur haar därför vaarit lättillgän
ngligt och kkunnat
anvvändas. Höggskolebiblio
otek har utnnyttjats förr att finna läämplig litterratur. Googgle
Sch
hoolar, Höggskolebiblio
otekets dataabas och peersonal på Högskolebi
H
iblioteket har
h
anvvänts, för attt finna den
n litteratur ssom efterfrågats.
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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.
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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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Figuur 4.1 Europpapall, liten plastlåda
p
ochh stor Figurr 4.2 Paternoosterlager.
plast
stlåda.

Figuur 4.3 Binge.

Figurr 4.4 Långgoods.

Figuur 4.5 Skrym
mmande gods..
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5 Resu
ultat
I dettta kapitel kommer
k
exam
mensarbetets ffrågeställninggar att besvarras. Hur artik
iklarna i
krannproduktion klassificeratss presenteras i avsnitt 5.1. Vilka embballage som inngår i de olik
ka
emballagekategorrierna redovissas i avsnitt 55.2. Vilka de
d ekonomisk
ka behovstäckkningstidernaa
blev presenteras i avsnitt 5.3 och hur ramvverket ska annvändas i avssnitt 5.5. I kkapitlet komm
mer
ävenn det framarbbetade ramverrket att visass. Vad som ingår
i
i ramverkets olika fä
fält samt att
rekoommendationner för hur de olika fälten bör behandlaas kommer delges.
d
Avsluttningsvis ges ett
e
försllag på gruppeering av ramvverkets fält, ddetta för att minska
m
kompplexiteten i aanvändandet.

5.1 Klassifficering
g av artiklar i krranprod
duktion
Klaassificering av standard
dartiklarna i kranproduuktion vald
des för att ööka vetskap
pen
om vilka artikllar som börr beaktas occh styras no
oggrant, villka artiklar som
efteerfrågar enkkelhet i han
ntering samtt vilka artikklar som eftterfrågar ennkelhet och
h
tidseffektiv hantering vid
d inköp. AB
BC-klassificering efter volymvärdde valdes tilll
den
nna klassificcering. Klasssificering eefter volym
mvärde baseras på inkööpsvärde occh
årligg förbrukniing (Olhageer, 2000). K
Klassificerin
ngen användes till att ddela in
artikklarna i olikka kategorieer som sedaan ligger tilll grund förr ramverkett.
I saamråd med företaget har
h författarrna valt att klassificeraa artiklarna i tre
kateegorier, dettta gjordes för
f att enkeelhet efterstträvas och att alla på fföretaget skka
kun
nna användaa sig av klassificeringeen. Följandee klassificerring valdes::
 A-artikllar: Artiklarr med ett årrligt volymvärde högrre än 100 0000kr.
 B-artikllar: Artiklarr med ett årrligt volymvvärde mellaan 10 000krr och
100 0000kr.
 C-artikllar: Artiklarr med ett årrligt volymvvärde lägre än 10 000kkr.
Den
nna indelning av klasser valdes ddå flera likheeter inom klasserna
k
kuunde
iden
ntifieras. Uttfallet av kllassificeringgen återfinn
ns i Tabell 5.1.
5
Tabbell 5.1 Förde
delning av AB
BC-klassificeeringens olikaa klasser.
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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.
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Fig
igur 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.

40

Resultat
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
43

Resultat
arbeetar med attt, om möjliigt fördjupaa leverantö
örsrelationerna. Ett närrmare
sam
marbete medd dessa leveerantörer skkulle kunnaa innebära att
a leveranttören kan hålla
h
lageer åt företagget och att avropsordeer kan läggaas när beho
ov identifierras.
Levveransserviccen för dessa artiklar äär viktig och
h kan geno
om ett närm
mare samarb
bete
ökaas, se kap. 2.1.1.
2

5.77 Grupp
pering av
a ramvverkets fält
f
Likh
heter i ramvverkets olikka fält har ggenom gran
nskning ideentifierats. IIndelning av
a
ram
mverkets fält i olika gru
upper baserrat på fältetts likheter minskar
m
kom
mplexiteten
n.
Förretaget efterrsträvade en
nkelhet i raamverket fö
ör att det sk
ka kunna annvändas av så
mån
nga som möjligt på företaget, gennom att min
nska ner dee nio fältenn i ramverkeet
till ttre grupperr, se Figur 5.2,
5 anses raamverket läättare att haantera.

Figuur 5.2 Ramvverket efter grruppering av ffält.
5.7.1

Grup
pp Röd

heter identiifierades mellan
m
samtlliga A-fält och
o samtliga fält inom
m kategorin
Likh
Skryymmande och
o rekomm
menderas aatt behandlaas som en grupp,
g
se rööd markerin
ng i
Figuur 5.2. Den
nna grupp består
b
av caa 100 artiklaar. Artiklarn
na i A-fälteen är av störrst
eko
onomisk bettydelse och
h artiklarna i de skrymm
mande fälteen har en bbegränsningg i
lagrringsutrymm
me, därmed
d kräver sam
mtliga artikklar i dessa fält
f en nogggrann
beddömning avv hemtagnin
ngskvantiteeterna när in
nköp görs. Likheter i aatt fördjupaa
leveerantörsrelaationer har identifieratts, då företaaget i dessaa fält vill ökka
leveeransserviceen. Enligt Bergman
B
occh Klefsjö (2007) kan företag gennom att
min
nska antalett leverantörrer och förddjupa relationen med de kvarvaraande, minskka
inkö
öpskostnadder och ledttider. Minskkas ledtiderrna kan dett leda till enn förbättrad
d
leveeransservicee.
Artiiklar inom denna grup
pp bör styraas genom noggrann
n
bedömning, när behov
iden
ntifieras. Detta styrks av Storhage
gen (1997) som
s
skriverr att det är dde Aklasssificerade artiklarna,
a
alltså
a
de arttiklar med högst
h
årligt volymvärdde, som krääver
den
n mest nogggranna bedö
ömningen.

44

Resultat
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 Aartikel 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. Bartiklarna ska styras enkelt men med kontroll av inköpsavdelningen och Cartiklarna 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 Aklassificerade 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
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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?

Bilag
ga 10
Vallutatabell
Riksbankens årsgenomsn
å
nitt 2010

(ww
ww.riskbankken.se, 2011).
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Exccel-filen
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