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Abstract 

i 

Abstract 
Purpose – The purpose of the study was to develop the CDP-method to include also 
manufacturing items. In order to help answering the purpose, three questions have 
been defined: 

1. Which data and analytical tools in the CDP-method affect manufactured 
items? 

2. Which tools should be added in the second phase in order to analyse 
manufactured items? 

3. Which additional data should be included in the first phase in order to include 
manufactured items? 

Method – The procedure for the study contain a literature study, case study and an 
analytical conceptual approach. In order to answer the first question, a case study was 
performed with interviews, observations and document studies at Kinnarps, 
Skillingaryd. The received data were interpret and analysed in relation to the 
theoretical framework that generated a result. In order to answer the second and third 
question, an analytical conceptual approach were conducted from previous theories 
that later was compiled in a model.  

Findings – Step one to four in the first phase and step seven and eight in the second 
phase of the CDP-method affect manufactured items. A model for included 
manufactured items has been created where analytical tools and data are presented 
that should be investigated. The tools that are introduced are based on theories within 
value stream mapping, material handling and a model for make-or-buy-decision. 
Based on these tools, it could be interpreted which data that should be created for 
manufactured items.  

Implications – It appears in this study that no new literature has been created but 
combinations of already existed theories are presented. The theory within the CDP-
method could be changed from results that were founded when the CDP-method was 
applied at the case company. This is presented in the bachelor thesis seventh chapter. 
Companies that apply the CDM-method could increase the knowledge for customer 
driven manufacturing and improve the company internally. The method also assists 
when analysing both external and internal flows.  

Limitations – Today the CDP-method is relative new and not applied outside the 
context that it is designed for. One result of this is that the authors have not confirmed 
these literatures by other researcher. The focus has been to find theories to customer 
driven manufacturing within value stream mapping material handling and so on. It 
would have been desirable if additional literature studies could be performed in order 
to find appropriate development areas.  

Keywords – CDP-method, material handling, SWOT-analysis, supply chain, make-
or-buy analysis, value stream mapping, production layout, total cost of ownership. 
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Sammanfattning 
Syfte – Studiens syfte var att utveckla KDI-metoden till att även inkludera 
egentillverkade artiklar. För att kunna uppfylla syftet har det brutits ned i tre 
frågeställningar: 

1. Vilka data och analysverktyg i KDI-metoden berör egentillverkade artiklar? 
2. Vilka verktyg bör tillkomma i fas två för att kunna analysera egentillverkade 

artiklar? 
3. Vilken ytterligare data bör tillkomma i fas ett för att kunna inkludera 

egentillverkade artiklar? 

Metod – Tillvägagångssättet för studien innefattade en litteraturstudie, en fallstudie 
samt en analytisk konceptuell ansats. För att besvara den första frågeställningen 
genomfördes fallstudien innehållande intervjuer, observationer samt dokumentstudier 
på fallföretaget Kinnarps, Skillingaryd. Insamlad data tolkades och analyserades i 
förhållande till ett teoretiskt ramverk som genererade ett resultat. För att besvara den 
andra och tredje frågeställningen genomfördes en analytisk konceptuell ansats utifrån 
tidigare framtagna teorier som senare sammanställdes i en modell. 

Resultat – Steg ett till fyra i fas ett samt steg sju och åtta i fas två i KDI-metoden 
berör egentillverkade artiklar. En modell för inkludering av egentillverkade artiklar 
skapades där det framgår vilka analysverktyg samt data som bör undersökas. De 
verktyg som tagits fram baseras på teorier kring bland annat värdeflödeskartläggning, 
materialhantering och modell för make-or-buy beslut. Utifrån dessa verktyg kunde det 
tolkas vilka data som bör tillkomma för egentillverkade artiklar.  

Implikationer – I denna studie framgår det att ingen ny litteratur har upprättats utan 
kombinationer av redan existerande teorier presenteras. Teorin kring KDI-metoden 
skulle kunna förändras utifrån det sidoresultat som presenteras i examensarbetets 
sjunde kapitel. Verksamheter som applicerar KDT-metoden skulle kunna öka 
kunskapen för KDT och därmed förbättra verksamheten internt. Metoden hjälper även 
till vid analys för både externa och interna flöden.  

Begränsningar – KDI-metoden är i nuläget relativt ny och ej testad utanför det 
kontext som den är utformad för. Detta har resulterat i att författarna ej har kunnat 
styrka denna litteratur utifrån andra forskare. Fokus har legat på att finna teorier till 
kunddriven tillverkning kring värdeflödeskartläggning, materialhantering med mera. 
Önskvärt hade varit att genomföra ytterligare litteraturstudier för att finna lämpliga 
utvecklingsområden. 

Nyckelord – KDI-metoden, materialhantering, SWOT-analys, försörjningskedja, 
värdeflödeskartläggning, produktionslayout. 
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Förkortningar 
BOM = Bill Of Material 

CAP-matrisen = Competitive Advantage based Purchasing matrix 
F = Försörjningsledtid 

F:L = Försörjningsledtid:Leveransledtid 
FVL = Färdigvarulager 

KDI = Kunddrivet inköp 
KDT = Kunddriven tillverkning 

KG-artikel = Kundgenerisk artikel 
KGA-artikel = Kundgenerisk-med-alternativ artikel 

KoD = Kundorderdriven 
KOP = Kundorderpunkt 

KoU-artikel = Kundorderunik artikel 
KU-artikel = Kundunik artikel 

MF = Materialförråd  
L = Leveransledtid 

PD = Prognosdriven 
SWOT-analys = Strenght-Weakness-Opportunities-Threats-analys  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till KDI-metoden och varför denna metod bör valideras och 
utvecklas. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Studiens 
omfång och avgränsningar beskrivs därefter. Kapitlet avslutas med en deposition över 
rapporten. 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har förutsättningarna för att uppnå och bevara konkurrenskraft hos 
tillverkande företag förändrats kraftigt (Mattsson, 2000; Hallgren et al., 2011). Idag 
handlar det ej längre om att endast erbjuda standardartiklar till låga kostnader, utan 
det efterfrågas även kundanpassade artiklar med korta leveransledtider till en låg 
kostnad. Denna förändring har gjort det svårt för företag att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga mot andra tillverkande företag (Bäckstrand, 2012). För att erbjuda 
skräddarsydda produkter efter kundens önskemål är det därför viktigt att inköpare får 
tillgång till en inköpsstrategi. En sådan strategi kan öka värdet på den nytta som en 
kund får ut av en specifik produkt genom att skilja standardartiklar från 
kundanpassade artiklar. Det har i dagsläget bedrivits få studier kring 
kundorderpunkten (KOP) inom en inköpsprocess och vilka konkurrensfördelar detta 
ger. Även studier för hur kundanpassning kan kombineras med prognosdrivet och 
kundorderdrivet inköp är begränsat (Bäckstrand, 2012). Med KOP menas den punkt 
där aktiviteter särskiljs från prognos (uppströms) och kundorderdrivet (nedströms) 
(Wikner & Rudberg, 2005; Hallgren & Olhager, 2006; Giesberts & van den Tang, 
1992). Tidigare har det ej funnits en inköpsstrategi som skiljer kundorderdrivna och 
prognosdrivna artiklar (Bäckstrand & Wikner, 2013), vilket gjorde att Bäckstrand 
(2012) såg möjligheten att utveckla en metod för kunddrivet inköp.  
Av denna anledning skapade Bäckstrand (2012) metoden kunddrivet inköp (KDI). 
Syftet med metoden är att öka kunskap inom konceptet kunddrivet inköp, vilket bidrar 
till en ökad konkurrenskraft för kunddrivna tillverkande företag. Dessutom tar denna 
inköpsmetod hänsyn till både samverkan mellan leverantör och fokalaktörens kund. 
Fokalaktören syftar till det företag som är i fokus där leverantörer är belägna 
uppströms och kunder nedströms, vilket illustreras i Figur 1.2. Strukturen på denna 
inköpsmetod består av tolv steg, vilka är uppdelade i tre faser och går att utläsa i Figur 
1.1. Kraven från Bäckstrand (2012) var att företagen ska vara tillverkande företag 
med en mix av standardartiklar och kundunika artiklar, samt att en liten del av 
tillverkningen skulle vara kunddriven. I första fasen (steg ett till fem) identifieras 
strategiska ledtider och differentieringen mellan olika förutsättningar för de inköpta 
artiklarna. Den andra fasen (steg sex till nio) har som fokus att analysera 
förutsättningarna för kunddrivet inköp. I den tredje fasen (steg tio till tolv) fokuseras 
det på analysering av förutsättningarna för leverantörssamverkan. De fallföretag som 
medverkade i forskningen upplevde vid implementering av KDI-metoden en tydligare 
fokus gällande ledtider och uppdelning mellan prognosdrivna och kundorderdrivna 
artiklar. Därmed har metoden visat sig vara effektiv för de fyra fallföretagen som 
deltog i utvecklandet av KDI-metoden. Genom att ha skapat ett helhetsperspektiv på 
produktion och inköp kunde fallföretagen öka sin konkurrenskraft, där strategier inom 
inköp och leverantörsrelationer riktar in sig på samma linje som aktuella 
produktionsstrategier (Bäckstrand, 2012). 
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1.2 Problembeskrivning 
I dagsläget behandlar KDI-metoden endast inköpta artiklar där det genomförs en 
analys för att se hur samverkan med leverantörer ser ut (Bäckstrand, 2012). Efter att 
KDI-metoden kommit ut som doktorsavhandling utvärderade Hedén och Tiedemann 
(2014) metoden för att utveckla metoden ytterligare genom att teoretiskt studera steg 
ett till nio. De slutsatser som togs fram var en utveckling av steg åtta i metoden, hur 
KDI-metoden kunde kombineras med inriktning av strategi samt en förbättring av steg 
sex. Utifrån detta formades ett konferensbidrag av Bäckstrand et al. (2015). Denna 
förklarade hur KDI-metoden som Bäckstrand (2012) utvecklat och Kraljic 
inköpsmatris (Kraljic, 1983) var förknippade med varandra. Under samma år som 
konferensbidraget utformades användes tre av de tolv stegen i KDI-metoden i en 
masteruppsats. Genom att använda dessa steg skapades en generell metod för att 
analysera reducering av ledtid och lagerkostnader (Madsen & Mavraj, 2015). Detta 
innebär att KDI-metoden aldrig har testats inom det kontext som den är skapad för 
utöver de fyra fallföretag som var med i utvecklandet av metoden. Till viss del samlas 
data in för både inköpta och egentillverkade artiklar i fas ett men där endast inköpta 
artiklar tas i beaktning från och med fas två. Enligt Hughes et al. (2015) är modeller 
förenklade beskrivningar av arbetssätt för att simplifiera förståelse på verksamheter. 
En modell gör det lättare att identifiera och bedöma motåtgärder samt skapar en mer 
mental skildring. Därmed hade det varit lämpligt att forma en metod som behandlar 
kunddriven tillverkning (KDT). Idag behandlar KDI-metoden endast inköpta 
produkter (Bäckstrand, 2012) och därmed hade det varit lämpligt att utveckla denna 
metod till att inkludera egentillverkade artiklar. Bäckstrand (2012) ansåg att vidare 
studier skulle kunna vara att undersöka ifall analysverktygen i KDI-metoden kan 
användas som en bas för att skapa en metod för KDT. Därmed anser författarna att det 
vore av intresse att forma en metod som tar hänsyn till både interna och externa 
flöden. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår det att KDI-metoden idag endast behandlar inköpta 
artiklar och ej inkluderar KDT. Syftet med detta examensarbete var således: 

Att utveckla KDI-metoden till att även inkludera egentillverkade artiklar.  

För att kunna uppfylla syftet med detta examensarbete har tre frågeställningar 
definierats. Första steget är att applicera KDI-metoden på en produktfamilj för att 
författarna skall få en ökad förståelse för metoden och finna fler utvecklingsområden 
än om den endast studerats teoretiskt. Genomförandet av metoden är väsentlig för att 
se vilken data inom egentillverkade artiklar som tas fram i steg ett till fyra, men som 
exkluderas i steg fem. Det är även relevant för att författarna skall kunna tillämpa steg 
sex till nio av KDI-metoden och se vilka analysverktyg som berör egentillverkade 
artiklar. Därmed är examensarbetets första frågeställning: 

1. Vilka data och analysverktyg i KDI-metoden berör egentillverkade artiklar?  

Genom att besvara den första frågeställningen tas data fram i steg ett till fem samt 
analyser genomförs genom att utföra steg sex till nio av KDI-metoden. Då kan 
författarna förstå vilka data samt analysverktyg som berör egentillverkade artiklar. 
Utifrån detta underlag kan en analys genomföras för vilka ytterligare analysverktyg 
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som bör tillkomma i fas två för att kunna analysera egentillverkade artiklar. Därmed 
är examensarbetets andra frågeställning: 

2. Vilka verktyg bör tillkomma i fas två för att kunna analysera egentillverkade 
artiklar? 

Genom att besvara den andra frågeställningen får författarna en uppfattning om vilka 
ytterligare analysverktyg som bör inkluderas för att skapa en KDT-metod utifrån 
KDI-metoden. Utifrån detta underlag kan det fastställas vilken ytterligare data som 
behövs i fas ett för att kunna inkludera egentillverkade artiklar. Därmed är 
examensarbetets tredje frågeställning: 

3. Vilken ytterligare data bör tillkomma i fas ett för att kunna inkludera 
egentillverkade artiklar? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
KDI-metoden, utvecklad av Bäckstrand (2012), består av tolv steg som är indelade i 
tre faser. Detta examensarbete fokuserar endast på fas ett (steg ett till fem) samt fas 
två (steg sex till nio) av KDI-metoden, se grön markering i Figur 1.1. I första och 
andra fasen identifieras strategiska ledtider och har ett fokus på att analysera 
förutsättningar för kunddrivet inköp. I fas tre analyseras leverantörer mot varandra för 
implementering av KDI hos fokalaktören. Detta ligger utanför studiens omfång då 
detta examensarbete har som fokus att utveckla KDI-metoden till att även inkludera 
egentillverkade artiklar. När de två första faserna har fullföljts kan det fastställas vilka 
leverantörsrelationer som i framtiden är lämpliga att utreda. 

 

Figur 1.1: Flödesdiagram av KDI-metoden, inklusive studiens avgränsningar  
baserad på (Bäckstrand, 2012, s. 218). 

Denna studie kommer behandla en tillverkande verksamhet innehållande leverantör, 
fokalaktör samt kund, vilka illustreras inom de svarta rutorna i Figur 1.2. Fokus ligger 
på flödet från leverantör genom materialförråd (MF) och monteringslina till 
färdigvarulager (FVL), se röd heldragen markering. Färdiga produkter lagerförs ej i en 
kunddriven produktion, utan befinner sig endast i FVL under en kort period i väntan 
på transport ut till kund. Studien kommer endast ta hänsyn till samverkan mellan 
leverantör och kundens efterfrågan, men ej beröra vad som sker med produkt efter att 
den lämnat FVL, vilket gör att kunden är streckad i en röd markering i figuren.  
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Figur 1.2: Examensarbetets omfång och avgränsningar. 

1.5 Disposition 
I detta kapitel beskrivs dispositionen av examensarbetet. För att ytterligare förtydliga 
strukturen finns en dispositionstext i inledningen av varje kapitel som redogör för 
innehållet i kapitlet.  
Kapitel 1: Inledningsvis i Introduktionen beskrivs bakgrunden till KDI-metoden och 
problematiseringen kring denna metod. Därefter redovisas syfte och frågeställningar 
följt av examensarbetets omfång och avgränsningar.  

Kapitel 2: I Metod och genomförande beskrivs kopplingar mellan frågeställningar 
och metod samt examensarbetets arbetsprocess. Detta kapitel beskriver hur och vilken 
information som samlats in samt processen kring dataanalysen. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring studiens trovärdighet. 

Kapitel 3: I det Teoretiska ramverket presenteras teorier kring fas ett och två i KDI-
metoden. Dessutom redovisas vilka teorier som använts för en utveckling av KDI-
metoden med inkludering av egentillverkade artiklar.  
Kapitel 4: I Applicering av KDI-metoden går det att utläsa en verksamhets-
beskrivning på det fallföretag som studien bedrivits på. Insamlad data som framtagits 
från fallföretaget presenteras utifrån respektive steg i fas ett samt steg åtta ur fas två 
av KDI-metoden.  
Kapitel 5: I Analys presenteras först analysen av fas två i KDI-metoden. Vidare 
analyseras teorier kring KDI-metoden mot appliceringen (fas ett) samt analysen (fas 
två) av KDI-metoden från fallföretaget, vilket kommer besvara första fråge-
ställningen.  
Kapitel 6: I Konceptuell utveckling presenteras en utveckling av KDI-metoden med 
en inkludering av egentillverkade artiklar, vilket kommer besvara examensarbetets 
andra och tredje frågeställning. Här har befintliga teorier använts för att komma fram 
till en utveckling av en logisk samt konsekvent modell. 
Kapitel 7: I Diskussion och slutsatser avslutas examensarbetet med att sammanställa 
framtagna resultat. Sedan redovisas konstaterade slutsatser samt implikationer, 
begränsningar och vidare studier. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en överskådlig beskrivning av författarnas arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Hur författarna har samlat in samt analyserat data 
beskrivs därefter. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
De data som samlades in i frågeställning ett låg till grund för att besvara frågeställning 
två. Den litteratur som samlades in för frågeställning två låg till grund för att besvara 
frågeställning tre. Detta illustreras nedan i Figur 2.1 med en enkelriktad pil mellan 
frågeställning ett och två samt en enkelriktad pil mellan frågeställning två och tre. Det 
illustreras hur frågeställningarna kopplas ihop med tillvägagångssätt med 
dubbelriktade pilar då insamlad data kompletterades kontinuerligt under hela 
arbetsprocessen. För att besvara studiens första frågeställning har en fallstudie 
genomförts där observationer, intervjuer och dokumentstudier användes för att samla 
in empiri. Med underlag från fallstudie och litteraturstudie kunde ytterligare litteratur 
tillkomma samt data analyseras för att besvara den andra och tredje frågeställningen. 
Detta presenteras med en enkelriktad pil mellan metodval för frågeställning ett samt 
metodval för frågeställning två och tre. 

 
Figur 2.1: Koppling mellan frågeställningar och metod. 

2.2 Arbetsprocessen 
Examensarbetet har bedrivits under sex månader, från december 2015 till och med 
maj 2016. Arbetsprocessen var indelad i fem delprocesser, vilket illustreras i dess 
olika tidsomfattningar i ett Ganttschema, se Figur 2.2. 

 
Figur 2.2: Arbetsprocessens tidsomfattning. 
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I förstudien utforskades kursmaterial och tänkbar litteratur till det teoretiska 
ramverket granskades. Information samlades in kring det fallföretag som studien 
skulle bedrivas på. Utifrån det material som samlats in formulerades en 
problemformulering genom att fastställa ett syfte och tre frågeställningar som var 
lämpliga för detta examensarbete.  

Fasen metodval redovisar studiens tillvägagångssätt. Fokus i denna fas var vilka 
metoder och tekniker som var lämpliga att använda sig av för att få fram empiri och 
teori som kunde uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna. Metoder och 
tekniker som valdes i början av studien var en fallstudie innehållande intervjuer, 
observationer och dokumentstudier samt litteraturstudier, vilket besvarade den första 
frågeställningen. Under april beslutades det att en analytisk konceptuell ansats samt 
litteraturstudier var lämpliga att använda för att besvara frågeställning två och tre.  
I den tredje fasen studerades litteratur för att få fram lämpliga teorier. Utifrån studiens 
syfte och frågeställningar kunde författarna finna användbara teorier som var 
relevanta. Litteraturstudien genomfördes genom att söka på nyckelord, databaser samt 
böcker. Utifrån de fakta som framtogs utformades det teoretiska ramverket.  
Fallstudie inkluderades i den fjärde fasen i arbetsprocessen, både för att författarna 
skulle få förståelse för fallföretaget samt få fram data. Insamlandet av data pågick 
mellan den 11 mars och 27 mars, vilket innehöll både primär och sekundär data. Med 
utgångspunkt i de data som samlades in sammanställdes det kapitel som skulle 
omfatta applicering av KDI-metoden samt delkapitel 5.1 i analys.   

Den sista fasen var dataanalys där insamlad data analyserades mot det teoretiska 
ramverket. För att besvara första frågeställningen analyserades insamlad data mot det 
teoretiska ramverket, då författarna använde en redan existerande metod på ett 
kunddrivet tillverkande företag. Vidare utfördes en analytisk konceptuell ansats där 
olika teorier analyserades mot varandra. Genom att lägga till nya teorier kunde detta 
analyseras mot det resultat som erhållits från frågeställning ett för att besvara 
frågeställning två och tre.  

2.3 Ansats 
Studiens första frågeställning var att inse vilken insamlad data i fas ett samt vilka 
verktyg i fas två som skulle kunna användas för att analysera egentillverkade artiklar. 
För att få en bättre förståelse för KDI-metoden och hur den skulle implementeras på 
fallföretaget studerades doktorsavhandlingen som Bäckstrand (2012) utformat. 
Genom insamling av data på fallföretaget fick författarna ökad förståelse för KDI-
metodens funktion. Detta innebär att författarna först använde sig av en deduktiv 
ansats. Enligt Patel och Davidson (2011) innebär en deduktiv ansats att slutsatser dras 
utifrån allmänna principer och befintliga teorier som sedan prövas empiriskt i det 
aktuella fallet. Studiens andra och tredje frågeställning var att undersöka vilka verktyg 
som bör tillkomma i fas två samt vilken ytterligare data som bör tillkomma i fas ett 
för att kunna inkludera egentillverkade artiklar. Utifrån den empiri som återfåtts från 
fallföretaget fick författarna nya perspektiv på nuvarande litteratur och hur det 
teoretiska kapitlet kunde kompletteras. Detta kan ses som ett induktivt arbetssätt när 
ett forskningsobjekt studeras utan att tidigare ha sammanbundit undersökningen i 
tidigare teori, och utifrån den insamlade empirin formulera en teori (Patel & 
Davidson, 2011). Genom att befintliga teorier och empiri från fallstudien jämfördes 
kontinuerligt kunde likheter och skillnader upptäckas. Vid besvarandet av studiens 
frågeställningar användes därmed en abduktiv ansats genom hela arbetsprocessen där 
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empiri och teori samlades in iterativt. Enligt Patel och Davidson (2011) innebär 
abduktion en kombination av en induktiv och deduktiv ansats som relaterar teori och 
empiri inom ett vetenskapligt arbete. 

Denna studie har utförts genom en kvalitativ metodansats. De kvalitativa inslag som 
finns i studien är litteraturstudier, observationer samt intervjuer och ljudinspelningar 
som genomförts på fallföretaget. Det som har undersökts var bland annat hur en 
produktfamilj och dess ingående artiklar hörde samman samt vilken extern alternativt 
intern ledtid respektive artikel hade. Dataanalysen har växt fram kontinuerligt som 
författarna samlade in empiri från fallföretaget, vilket kan utläsas i Figur 2.2 då dessa 
aktiviteter är placerade parallellt med varandra. Enligt Patel och Davidson (2011) är 
det vanligt att analyser genomförs kontinuerligt under arbetets gång vid en kvalitativ 
undersökning. En fördel med att göra en kontinuerlig analys under arbetets gång är att 
nya sätt att tänka kan uppkomma direkt efter en intervju eller observation. 

2.4 Design 
För detta examensarbete genomfördes en enfallsstudie på Kinnarps produktion i 
Skillingaryd. Kinnarps AB är Europas största kedja av kontorsmöbler när det gäller 
inredning för både kontor och offentliga miljöer. Val av företag baserades på 
verksamhetens kunddrivna tillverkning samt att det var ett företag med en mix av 
standardartiklar och kundanpassade artiklar. Detta är krav för att applicera KDI-
metoden på en verksamhet. Då KDI-metoden ej applicerats från steg ett till nio på 
något företag inom det kontext som metoden utvecklades för ansåg fallföretaget att 
det vore av intresse att prova metoden på en av dess produktfamiljer. Genom att ha 
applicerat KDI-metoden på fallföretaget besvarades första frågeställningen. En 
enfallsstudie ansågs vara lämplig att genomföra då författarna enbart behövde få en 
förståelse för KDI-metoden och därmed koppla teorier till ett konkret fall. Genom 
dessa datainsamlingsmetoder fick författarna en bättre instinkt i hur KDI-metoden 
fungerar och då hur metoden skulle kunna utvecklas till en inkludering av 
egentillverkade artiklar. Enligt Patel och Davidson (2011) är en enfallsstudie lämplig 
att genomföra när ett helhetsperspektiv vill erhållas på en mindre avgränsad grupp och 
kommer ofta till användning vid studie av processer och förändringar.  

Analysenheten är en produktfamilj, Capella, som produceras på Kinnarps i 
Skillingaryd, vilket enligt Easterby-Smith et al. (2012) är den enhet som formar 
grunden av ett stickprov. Capella är en ny arbetsstol som precis kommit ut på 
marknaden. Genom att ha studerat produktstrukturen och dess ingående artiklar fick 
författarna en uppfattning kring slutprodukten. Med information kring dess ledtider 
samt grad av kundanpassning kunde en analys genomföras för vilka leverantörer som 
borde analyserats vidare. Utifrån KDI-metoden kunde författarna analysera hur den 
konceptuella utvecklingen skulle formas. Insamling av data var en kombination av en 
analytisk konceptuell ansats och fallstudie. I fallstudien genomfördes litteraturstudier, 
intervjuer, observationer samt dokumentstudier, vilka Patel och Davidson (2011) 
anser lämpliga att kombinera för att uppnå en så klar bild som möjligt. I den 
analytiska konceptuella ansatsen studerades endast litteratur. Författarna använde 
både en analytisk konceptuell ansats och fallstudie för att dra nytta av fördelarna med 
respektive metod för att få ut ett mer sannolikt resultat. Enligt Wacker (1998) finns 
det två olika typer av teoribildande forskning, vilka är analytisk och empirisk. 
Skillnaden mellan empirisk och analytisk forskning beror på förhållandet mellan 
forskning till teori samt verklighet. Vid empirisk forskning används insamlad data för 
att formulera en teori. För analytisk forskning används befintliga teorier för att 
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komma fram till verkliga scenarier. Då erhålls ny kunskap för att utveckla logiska 
teorier och modeller som sedan skall testas praktiskt.  

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier och empirisk data från fallföretaget 
via intervjuer, observationer samt dokumentstudier. Nedan följer en ingående 
beskrivning av de olika avsnitten inom datainsamling. 

2.5.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier genomfördes för att skapa kapitlet teoretiskt ramverk för 
examensarbetet. Till stöd för att hitta lämplig teori användes böcker, doktors-
avhandlingar samt vetenskapliga artiklar i informationssökandet. Böcker inhämtades 
från högskolebiblioteket i Jönköping. Doktorsavhandlingar samt vetenskapliga 
artiklar erhölls från databaser såsom Primo och Google Scholar. Ämnen som 
studerades var exempelvis KDI-metoden, make-or-buy samt värdeflödeskartläggning 
då dessa var relevanta för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. De ord som 
användes vid sökandet av information går att utläsa i Tabell 2.1. Kombinationer av 
sökorden användes för att göra sökningarna mer specifika mot ämnesområdet.  

Tabell 2.1: Sökord 

 

2.5.2 Intervjuer 
Ett flertal intervjuer utfördes under studien på fallföretaget, vilka är sammanställda i 
Tabell 2.2. I detta examensarbete syftar media på ifall intervjun genomfördes Face-to-
face eller via telefon. Den första intervjun genomfördes med Produktionschefen samt 
Verksamhetsutvecklaren för introduktion av fallföretag samt diskussion av studiens 
syfte. Den andra intervjun utfördes tillsammans med den doktor inom produktions-
system som utvecklade KDI-metoden. Denna intervju var väsentlig för att författarna 
skulle vara säkra på hur KDI-metoden används när empiri samlades in samt 
analyserades. Den tredje och fjärde intervjun genomfördes tillsammans med 
Produktionsteknikern samt Logistikplaneraren med syftet att få en förståelse hur den 
studerade produktfamiljens produktstruktur såg ut. Den femte intervjun utfördes med 
Verksamhetsutvecklaren och Produktionsteknikern för att få mer information kring 
ledtider för produktfamiljens ingående artiklar. Samtliga intervjuer genomfördes i 
samtalsform för att respondenterna samt författarna skulle kunna skapa diskussion 
under intervjutillfället, vilket Patel och Davidson (2011) beskriver som den mest 
öppna formen av intervjuer. På så sätt kunde ett bättre perspektiv fås på Capella och 
vilken ledtid respektive ingående artikel hade. Vilka anställda som skulle intervjuas 

Svenska	  sökord Engelska	  sökord
Försörjningskedja
Kanban
KDI
KDI-‐metod
Kittning
Kontinuerlig försörjning
KOP
Kundorderpunkt
Produktionslayout
SWOT-‐analys
Tillverkande	  material
Tvåbingesystem
Värdeflödeskartläggning

CDP
CDP-‐method
CODP
Customer	  order	  decoupliung point
Kitting
Layout
Make-‐or-‐buy
Manufacturing	  material
Outsourcing
Supply chain
SWOT-‐analysis
Total	  cost	  of	  ownership
Value	  stream	  mapping
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diskuterades fram tillsammans med handledare på fallföretaget som bestämdes utefter 
kompetens och innehavande kunskap inom Capella.  
Inför intervjuer på fallföretaget mejlades material till respondenterna för att de skulle 
vara väl förberedda inför intervjutillfället. De två sista intervjuerna hade förbestämda 
och strukturerade frågor som gav den intervjuade möjlighet att svara med egna ord, 
med så pass hög öppenhet att diskussion kunde föras. Detta kan liknas vid vad Patel 
och Davidson (2011) benämner semistrukturerade intervjuer. Vid dessa intervjuer fick 
författarna information kring artiklarnas grad av kundanpassning. Inför intervjuerna 
såg författarna till att vara förberedda och pålästa inom området för att både få en 
större förståelse för ämnet samt för att möjliggöra att följdfrågor kunde ställas under 
intervjun.  

För att information som framkom under intervjuerna skulle vara så aktuell som 
möjligt sammanställdes data i nära anslutning till intervjutillfällena. Analysen pågick 
parallellt som data samlades in från fallföretaget. Enligt Patel och Davidson (2011) är 
det svårare att skapa ett reellt förhållande till material som samlats in ju längre tid som 
går från att sammanställning och analys påbörjas. För att få flera perspektiv på 
respondenternas svar medverkade båda författarna under samtliga intervjuer som alla 
spelades in som ljuddokument. Intervjuerna spelades in för att datainsamlingen skulle 
vara så precis som möjligt och att författarna skulle kunna lyssna på respondenternas 
svar flertalet gånger vid behov. En ljudinspelning ökar precisionen på den studie som 
skall genomföras (Yin, 2013).  

Tabell 2.2: Genomförda intervjuer 

 

2.5.3 Observationer 
Två observationer genomfördes på fallföretaget för att få en högre förståelse för 
produktionen samt produktfamiljen, se Tabell 2.3. Den första observationen utfördes 
för att få en översikt av produktionen. Detta rekommenderas av Olsson och Sörensen 
(2011) för att forskaren skall iaktta hur en individ arbetar i dess dagliga verksamhet. 
En andra observation utfördes på produktfamiljen Capella. Denna genomfördes för att 
få ökad förståelse för hur respektive ingående artikel tillverkas respektive monteras 
ihop på produktfamiljen. Därmed ökade kunskapen för både Capella och för 

Datum Syfte	  (Vad) Roll Metod (Hur) Tid	  (h) Media

2016-‐01-‐28 Informationsutbyte Produktionschef,
Verksamhetsutvecklare Samtalsform 2 Face-‐2-‐Face

2016-‐03-‐11 Förståelse	  för	  KDI-‐
metoden

Doktor inom	  
produktionssystem Samtalsform 1 Face-‐2-‐Face

2016-‐03-‐17
Förståelse	  för	  

produktstruktur på	  
produktfamilj

Produktionstekniker,	  
Logistikplanerare Samtalsform 3 Face-‐2-‐Face

2016-‐03-‐21
Förståelse	  för	  

produktstruktur på	  
produktfamilj

Produktionstekniker och	  
Logistikplanerare Samtalsform 1 Face-‐2-‐Face

2016-‐03-‐23
Informationsutbyte
angående	  ledtider	  
på	  produktfamilj

Verksamhetsutvecklare,	  
Produktionstekniker Samtalsform 1 Face-‐2-‐Face/

Telefon

2016-‐03-‐24
Informationsutbyte	  

angående
kundanpassning

Produktionstekniker Semistrukturerad 1,5 Face-‐2-‐Face

2016-‐03-‐27
Informationsutbyte	  

angående
kundanpassning

Inköpare Semistrukturerad 1 Face-‐2-‐Face
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artiklarnas ledtider. Information som framkom i observationen sammanställdes i nära 
anslutning till observationstillfällena för att data skulle vara så aktuell som möjligt. 

Tabell 2.3: Genomförda observationer 

 

2.5.4 Dokumentstudier 
Dokument med data erhölls från fallföretaget och valdes utifrån dess relevans för 
studien, vilket presenteras i Tabell 2.4. Första dokumentet skapade en överblick av 
produktfamiljens produktstruktur och bill of material (BOM). Dokument som erhölls 
senare innehöll information om försörjningsledtider, om artikeln var prognos- eller 
kundorderdriven samt dess grad av kundanpassning. I kombination med relevant teori 
samt tidigare insamlad data analyserades dokumenten under hela arbetsprocessen för 
att besvara studiens frågeställningar. 

Tabell 2.4: Genomförda dokumentstudier 

 

2.6 Dataanalys 
Genom insamlade teorier i litteraturstudien och empirisk data från fallstudien har ett 
underlag för examensarbetet skapats. Det teoretiska ramverket och applicering av 
KDI-metoden har kontinuerligt fyllts på, vilket framgår i Figur 2.3, genom att det 
finns en dubbelriktad pil mellan dataanalys och teoretiskt ramverk samt mellan 
dataanalys och empiri. Detta kan även kopplas till det iterativa arbete som utförts 
genom att använda en abduktiv ansats för frågeställning två och tre. Under 
litteraturstudien skapades en förståelse för KDI-metoden. Anteckningar från intervjuer 
och observationer sammanställdes i Worddokument direkt efter genomförandena. 
Underlaget till besvarandet av frågeställning ett skapades utifrån intervjuer, 
observationer och dokumentstudier. Utifrån resultat från frågeställning ett skapades en 
konceptuell utveckling där ytterligare teorier lades till. Denna utveckling ledde till att 
frågeställning två och tre kunde besvaras i den konceptuella utvecklingen.  

Datum Syfte	  (Vad) Metod	  (Hur) Tid	  (h)

2016-‐01-‐28 Översikt	  av	  produktion Observation med	  Verksamhetsutvecklare 1

2016-‐03-‐16 Översikt	  av	  produktfamilj Observation med	  Produktionstekniker 0,5

Datum Syfte	  (Vad) Metod	  (Hur)

2016-‐03-‐11 BOM-‐lista	  med	  ledtider Beräkningar	  i	  fallföretagets	  databas

2016-‐03-‐17 Ingående	  processer	  och	  
artiklar	  i	  produktfamilj Information	  från	  fallföretagets	  databas
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Figur 2.3: Studiens dataanalys. 

Det första steget i dataanalysen var att genomföra fas två av KDI-metoden. Insamlad 
data från fas ett samt steg åtta ur fas två lades in i respektive analysverktyg i fas två. 
För att besvara den första frågeställningen analyserades framtagen litteratur av KDI-
metoden med insamlad data från fas ett samt analys av fas två. Då fick författarna 
fram vilka data och analysverktyg som behövde tillkomma för att kunna inkludera 
egentillverkade artiklar. KDI-metoden studerades både teoretiskt samt empiriskt vilket 
resulterade i ett tillförlitligt resultat erhölls utifrån den analys som genomfördes. 
Genom att ytterligare teorier lades till kring make- samt make-or-buy-artiklar 
skapades den konceptuella utvecklingen och en metod formades.  

2.7 Trovärdighet 
Studiens trovärdighet diskuteras utifrån de två koncepten reliabilitet och validitet, som 
i detta delkapitel diskuteras var för sig.  

2.7.1 Reliabilitet  
Vid insamling av data användes intervjuer, dokumentstudier samt observationer som 
insamlingsmetoder. Utifrån intervjuer formades produktstrukturen samt information 
gavs kring dess ingående artiklar. Dokumentstudier och observationer genomfördes 
för att stärka trovärdigheten på de data som samlades in från intervjuer samt för att 
komplettera dessa data. Yin (2007) anser att reliabilitet innebär om undersökningen 
sker på ett tillförlitligt sätt. Målet med reliabilitet är att säkerställa ifall en annan 
forskare, på en annan plats och tidpunkt, skulle få samma resultat vid genomförandet 
av en snarlik studie. För att åstadkomma trovärdiga resultat granskades studien genom 
hela arbetsprocessen. De respondenter som intervjuades hade både konstruerat samt 
varit med under hela uppstarten av Capella. Därmed hade dessa anställda mest 
kunskap inom uppbyggnaden av produktstrukturen samt vilka ingående artiklar som 
ingick i vilken process. Det fanns kunskap kring dess grad av kundanpassning och 
ungefärlig ledtid på respektive artikel. Intervjufrågor var noggrant disponerade när 
data sammanställdes i examensarbetet. Det fanns ett intresse från författarna att 
intervjua tre olika individer inom samma ämne för att undersöka om samma 
information gavs vid dessa tre olika tillfällen. Dock fanns ej möjligheten till detta då 
det oftast fanns en individ med relevant kunskap för de studerande områdena. Denna 
typ av triangulering hade kunnat öka trovärdigheten för de data som erhållits. 
Däremot anser författarna att rätt information givits då två oberoende individer fått 
granska och godkänna materialet. 
Observationer genomfördes för att få en överblick kring fallföretagets produktion 
samt produktstrukturens utformning. Observationer har varit ett komplement för att 

Litteraturstudie Teoretiskt
ramverk

Konceptuell	  
utveckling

Dataanalys

EmpiriFallstudie

Resultat	  
frågeställning	  1

Resultat	  
frågeställning	  

2	  &	  3
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styrka information som givits under intervjutillfällen. Genom observationer gick det 
styrka att den produktstruktur som diskuterats fram vid intervjuer stämde överens med 
hur artiklarna monterades ihop. Data dokumenterades direkt efter att en observation 
genomförts för att inga data skulle gå förlorad och liknande studier skulle kunna 
bedrivas.  

Dokumentstudier styrkte det som kom fram under intervjuer. Data kring artiklarnas 
placering i produktstrukturen erhölls från fallföretagets databas, vilket ansågs vara 
tillförlitlig data då databasen nyligen uppdaterats. Dessutom erhölls data kring 
respektive artikels ledtid, där även denna information nyligen förnyats. Genom att 
jämföra svar med observationer och intervjuer kunde trovärdigheten öka för 
dokumentstudien. 

2.7.2 Validitet 
En hög validitet åstadkoms genom att insamlandet av data skedde noggrant utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Det skapades en tydlig arbetsprocess som ökade 
den interna validiteten. Enligt Merriam (1994) är syftet med en intern validitet ifall 
det som avsätts mätas faktiskt har mätts. I detta examensarbete är figurer, tabeller och 
teorier väl utvalda utifrån vetenskapliga källor samt böcker för att få rätt litteratur till 
det teoretiska ramverket. De teorier som erhölls för utvecklingen av egentillverkade 
artiklar är välkända teorier som tidigare applicerats på andra verksamheter. Genom att 
använda välkända teorier kan en studies trovärdighet höjas enligt Yin (2007). I denna 
studie var det lämpligt att använda sig utav en enfallsstudie då författarna endast ville 
få en förståelse för KDI-metoden. Genom att genomföra en enfallsstudie på 
fallföretaget kunde fokus läggas på att utveckla KDI-metoden till att även inkludera 
egentillverkade artiklar. Enligt Yin (2009) kan det resultat som fås vid en enfallsstudie 
vara mindre övertygande än vid flerfallsstudier, vilket gör att studien i helhet kan 
anses vara mindre robust. Dock kan bedrivandet av en flerfallsstudie kräva mer 
omfattande resurser och tid till skillnad från en enfallsstudie. 

Vid datainsamlingen undersöktes det om samma data givits under intervju, 
observation och dokumentstudie. Exempelvis definierades produktstrukturen utifrån 
samtliga datainsamlingsmetoder på fallföretaget. Detta kan ses som triangulering där 
datainsamlingskällorna vägs mot varandra och därmed styrka en studies validitet. En 
idealisk triangulering söker bekräftelse från tre källor, helst utav olika slag, såsom 
direkt observation, verbal rapport och dokument (Yin, 2013; Patel & Davidson, 2011). 
Då det vid vissa situationer endast gick att samla in information från en individ 
stärktes data genom att två oberoende individer granskade och samtyckte att insamlad 
data var korrekt. Båda författarna deltog vid observationer och intervjuer för att 
insamling av data skulle bli så exakt som möjligt. Styrkan med observatörs-
triangulering är att flera forskare är med och samlar in samt analyserar data då två 
individer ser mer än en (Olsson & Sörensen, 2011). Vidare har en verksamhets-
beskrivning på fallföretaget upprättats, vilket går att finna i kapitel 4.1, för att läsaren 
skall få en uppfattning om fallföretagets verksamhet och se ifall resultatet kan 
appliceras på liknande verksamheter. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Följande kapitel inleds med vilka teorier som är kopplade till vilka frågeställningar 
och därefter förklaras dess relevans för studien. Delkapitel 3.2 tar upp teorier kring 
hur fas ett och två i KDI-metoden är utformade. Denna litteratur ligger till grund för 
att besvara den första frågeställningen. Delkapitel 3.3 och 3.4 behandlar teorier kring 
make-artiklar samt make-or-buy. Denna litteratur kommer användas i kapitel sex där 
den konceptuella utvecklingen visas och besvara den andra och tredje 
frågeställningen. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs de teorier som använts för att besvara studiens 
frågeställningar och för att få en djupare förståelse för ämnet. Figur 3.1 redogör för 
koppling mellan studiens frågeställningar och det teoretiska ramverket. För att besvara 
första frågeställningen behövs det mer djupgående förståelse för KDI-metoden. Denna 
teori kommer ligga till grund för att besvara andra och tredje frågeställningen. Där 
presenteras teorier inom egentillverkade artiklar och vilka modeller som bör tilläggas 
för en KDT-metod.  

 
Figur 3.1: Koppling mellan frågeställningar och teori. 

3.2 Metod för kunddrivet inköp 
KDI-metoden består av tolv steg som är uppdelade i tre faser. Detta delkapitel 
kommer redogöra för fas ett och två då fas tre ligger utanför examensarbetets omfång. 
Fas ett består av de fem första stegen som syftar till att identifiera och kartlägga det 
nuvarande förhållandet för artiklar i en produktfamilj. I fas två analyseras den 
information som erhålls i första fasen och syftar till att identifiera det befintliga 
förhållandet för artiklarna. Detta underlag ligger till grund för sista steget i fas två, 
steg nio, där leverantör utses som bör analyseras vidare (Bäckstrand, 2012). 

3.2.1 Steg 1: Identifiera produktstruktur och BOM 
I det första steget analyseras en utvald produktfamilj eller produktgrupp. Produkten 
bör vara mer eller mindre kundanpassad. En produktstruktur visar hur en produkt skall 
tillverkas samt monteras efter en förbestämd ordning, vilket går att utläsa i Figur 3.2. 
Produktstrukturens huvudsakliga syfte är att skapa en illustration av en produkt 
(Bäckstrand, 2012). 

1. Vilka data och analysverktyg
i KDI-metoden berör 
egentillverkade artiklar?

2. Vilka verktyg bör tillkomma
i fas två för att kunna analysera 
egentillverkade artiklar?

3. Vilken ytterligare data bör
tillkomma i fas ett för att
kunna inkludera
egentillverkade artiklar?

3.2 Metod för kunddrivet inköp 3.3 Make
3.4 Make-or-buy

3.3 Make
3.4 Make-or-buy
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Figur 3.2: Produktstruktur för slutprodukt Z (baserad på Bäckstrand, 2012, s. 221). 

För att få mer detaljerad information av en produktstruktur används BOM-listor som 
belyser artikelnamn och leverantör, vilket redogörs i Tabell 3.1. 

Tabell 3.1: BOM-lista för slutprodukt Z (översatt från Bäckstrand, 2012, s. 221) 

 

3.2.2 Steg 2: Identifiera försörjningsledtid för varje artikel 
Syftet med detta steg är att identifiera försörjningsledtider (F) för ingående artiklar i 
slutprodukten. Den externa ledtiden separeras från den interna ledtiden. I detta 
examensarbete syftar den interna ledtiden på tillverkningsledtid. Med den externa 
ledtiden menas extern försörjares ledtid. F är den kumulativa ledtiden för den interna 
och externa ledtiden ihop. En artikels ledtid beräknas F på föräldraartikel adderat med 
den interna eller externa ledtiden av den individuella artikeln. Exempel går att finna i 
Tabell 3.2, där F för artikel-ID Y beräknas F för artikel-ID Z på 2 dagar adderat med 
dess interna ledtid på 3 dagar. Informationen bifogas i tabellen nedan som tar fram F 
för varje ingående artikel (Bäckstrand, 2012). 

Tabell 3.2: Kalkylering av F (översatt från Bäckstrand, 2012, s. 222) 

 

Z

Y

V

W

X U

Q

Artikel-‐ID Artikelnamn Leverantör
Z Slutprodukt Intern
ZZY Delmontage Intern
ZZZZX Tillverkad	  artikel Intern
ZZZZZZW Tillverkad	  artikel Intern
ZZZZZZZZZV Inköpt	  artikel LeverantörA
ZZZZU Tillverkad	  artikel Intern
ZZZZZZQ Inköpt	  artikel LeverantörB

LeverantörC

Artikel-‐ID Artikelnamn Extern	  ledtid Intern	  ledtid Försörjningsledtid
[tidsenhet] [tidsenhet] [tidsenhet]

Z Slutprodukt 2 2Z
ZZY Delmontage 3 5Y (2Z+3)
ZZZZX Tillverkad	  artikel 1 6X (5Y+1)
ZZZZZZW Tillverkad	  artikel 2 8W (6X+2)
ZZZZZZZZZV Inköpt	  artikel 3 11 (8W+3)
ZZZZU Tillverkad	  artikel 3 8U (5Y+3)
ZZZZZZQ Inköpt	  artikel 4 12 (8U+4)
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Efter att en kalkylering av F genomförts skapas en tidsfasad produktstruktur med 
bakåtplanering. Detta för att få en ökad förståelse över produktfamiljens situation 
(Bäckstrand, 2012), vilket kan ses i Figur 3.3.  

 
Figur 3.3: Tidsfasad produktstruktur för slutprodukten Z  

(baserad på Bäckstrand, 2012, s. 223). 

En sammanställning av F för varje ingående artikel i slutprodukten Z presenteras i 
Tabell 3.3. 

Tabell 3.3: Sammanställd tabell, F (översatt från Bäckstrand, 2012, s. 223) 

 

3.2.3 Steg 3: Särskilj mellan prognosdrivna och kundorderdrivna 
artiklar 
I steg tre är syftet att separera prognosdrivna artiklar från kundorderdrivna artiklar. 
Leveransledtiden (L) skall identifieras och sedan jämföras med den tidigare fastställda 
F, därmed kan placering av KOP identifieras. I den tidsfasade produktstrukturen 
infogas en vertikal linje för att markera KOP, se Figur 3.4 för ett exempel. 

 
Figur 3.4: Tidsfasad produktstruktur för slutprodukt Z, med hänsyn till L  

(översatt från Bäckstrand, 2012, s. 224). 

Även i den sammanställda tabellen för F infogas en vertikal linje för att markera KOP, 
se Tabell 3.4. Detta för med sig att prognosdrivna artiklar blir separerade från 
kundorderdrivna artiklar (Bäckstrand, 2012).  

Tabell 3.4: F med hänsyn till grad av säkerhet (översatt från Bäckstrand, 2012, s. 224) 

 

ZY
V W X

UQ

Ledtid lång 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kort
[tidsenhet]
Artikel-‐ID Q V U,W X Y Z

ZY
V W X

UQ

Leveransledtid=	  7

Ledtid 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
[tidsenhet]
Artikel-‐ID Q V U, X Y Z

W
Drivare Prognos Kundorder
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3.2.4 Steg 4: Särskilj generiska från unika artiklar 
Syftet med det fjärde steget är att särskilja kundgeneriska artiklar från kundunika 
(eller kundorderunika) artiklar i produkten utifrån produktstrukturen och den 
tidsfasade produktstrukturen. En kundunik artikel är anpassad för en specifik kund. 
Denna skulle kunna vara en kundgenerisk artikel som blir kundunik i något 
tillverkningssteg. Dessa artiklar kan beställas upprepade gånger då dessa ej finns med 
i produktfamiljens sortiment men inom verksamheten. Även kundorderunika artiklar 
är anpassade till en specifik kund. En sådan beställning upprepas sällan då denna är en 
specifik order från kund med artiklar som ej finns med i verksamhetens sortiment. Här 
identifieras grad av kundanpassning ur fokalaktörens perspektiv, det vill säga om en 
artikel är kundgenerisk (KG), kundunik (KU) eller kundorderunik (KoU). Dessa data 
sammanställs i en tabell som grad av kundanpassning, se Tabell 3.5. 

Tabell 3.5: Klassificerade artiklar i enlighet med grad av kundanpassning 
(översatt från Bäckstrand, 2012, s. 225) 

 

Produktstrukturen uppdateras och unika artiklar betonas med röd markering, se Figur 
3.5. Artiklar som framhävs i rött är unika. Artiklar som är markerade med en röd ram 
är generiska med alternativ.  

 

Figur 3.5: Produktstruktur för slutprodukt Z, med hänsyn till grad av kundanpassning  
(baserad på Bäckstrand, 2012, s. 225). 

Den tidsfasade produktstrukturen uppdateras och unika artiklar markeras, se Figur 3.6.  

 

Figur 3.6: Tidsfasad produktstruktur för slutprodukt Z, med hänsyn till grad av 
kundanpassning (baserad på Bäckstrand, 2012, s. 226). 

Slutligen skall de unika artiklarna markeras i sammanställningstabellen för F, se 
Tabell 3.6 (Bäckstrand, 2012).  
 

Grad	  av	  kundanpassning KG KU KoU
Artikel-‐ID V,	  W,	  X,	  QSupplierB Z,	  Y,	  U,	  QSupplierC Z
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Tabell 3.6: F med hänsyn till grad av kundanpassning  
(översatt från Bäckstrand, 2012, s. 226) 

 

3.2.5 Steg 5: Särskilj egentillverkade och inköpta artiklar 
I det femte steget är syftet att identifiera inköpta artiklar, där det finns en samverkan 
med leverantör att analysera. I denna analys studeras möjligheten att antingen välja 
mellan att ha intern- eller externförsörjning av del-montering. När artiklar har 
möjligheten att både tillverkas och köpas in måste både den interna och externa 
ledtiden fastställas. Om unika artiklar har möjligheten att både tillverkas och köpas in 
skall det fastställas grad av kundanpassning. Då syftet med KDI-metoden är att 
undersöka leverantörsrelationer, kommer egentillverkade artiklar från och med detta 
steg ej inkluderas i efterkommande analyser (Bäckstrand, 2012). 

3.2.6 Steg 6: Analysera kundanpassningsperspektiv för inköpta 
artiklar 
Syftet i steg sex är att klassificera alla inköpta artiklar för att underlätta valet av den 
mest relevanta leverantörsrelationen att analysera i steg nio. Därmed identifieras 
kundens samt leverantörens perspektiv utifrån grad av kundanpassning. Alla inköpta 
artiklar i produktstrukturen blir placerade utifrån en struktur för kundanpassnings-
perspektiv. Detta för att klassificera om artiklarna har en logisk eller ologisk 
kundanpassningsnivå genom leverantörsgränssnittet (Bäckstrand, 2012). Schemat i 
Figur 3.7 följer det logiska flödet där KG är grönmarkerade, KU är gulmarkerade och 
KoU är rödmarkerade. Grad av kundanpassning ur leverantörens perspektiv är 
indikerat vertikalt om cellerna medan graden av kundanpassning för fokalaktörens 
perspektiv är horisontellt. 

 
Figur 3.7: Struktur för kundanpassningsperspektiv (baserad på Bäckstrand, 2012, s. 228). 

Scenario 1:1, 1:2 och 2:1 är de tre celler i Figur 3.7 som har en ologisk 
kundanpassningsnivå. En KG-artikel kan med justeringar/värdehöjande aktiviteter bli 
KU eller till och med KoU. På samma sätt kan även en KU-artikel bli KoU. Rent 
praktiskt är det ej logiskt att en artikel kan minska i kundanpassningsnivå, exempelvis 
genom att en artikel är KU i början av ett flöde för att sedan förändras till KG senare 
(Wikner & Bäckstrand, 2012).  
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3.2.7 Steg 7: Analysera inköpta artiklar efter processdrivare och grad 
av kundanpassning 
I steg sju är syftet att identifiera den nuvarande riskstrategin. KOP placeras utifrån 
artikelns L som särskiljer nivå av osäkerhet. Prognosdrivna artiklar (PD) kan därmed 
differentieras från kundorderdrivna artiklar (KoD), se Figur 3.8. Då används graden 
av kundanpassning ur fokalaktörens perspektiv som identifierades i steg fyra. PD-
KoU är markerad som grå då dessa artiklar ej bör tillverkas mot prognos (Bäckstrand, 
2012).  

 
Figur 3.8: Struktur för osäkerhet i kundanpassning (översatt från Bäckstrand, 2012, s. 229). 

3.2.8 Steg 8: Analysera inköpta artiklar i den differentierade 
inköpsmatrisen: CAP-matrisen 
Syftet med det åttonde steget är att analysera artiklar i varje cell i strukturen av 
osäkerhet i kundanpassning för att uppskatta ordervinnare. Varje cell i Figur 3.8 
analyseras individuellt med hänsyn till matrisen the Competitive Advantage based 
Purchasing (CAP-matrisen), se Figur 3.9. CAP-matrisen kan se olika ut beroende på 
nivå av osäkerhet före och efter KOP. PD-artiklar, som mestadels är KG-artiklar, 
analyseras i CAP-matrisen beroende på inverkan på effektivitet. Här analyseras PD-
artiklar med hänsyn till ordervinnare som kostnadseffektivitet och pris, där den 
dominerande ordervinnaren är pris. KoD-artiklar analyseras i CAP-matrisen beroende 
på responsivitetspåverkan. Responsivitetspåverkan innebär att KoD-artiklar kan 
analyseras med fokus på olika ordervinnare, beroende på om en artikel är KG eller 
KU. KU-artiklar analyseras med fokus på ordervinnare som exempelvis design, 
flexibilitet och ledtid. KDI-metoden tar endast hänsyn till PD-KG-artiklar, vilket 
analyseras ytterligare i CAP-matrisen med inverkan på effektivitet (Bäckstrand, 
2012). 

KoU PD-‐KoU KoD-‐KoU

KU PD-‐KU KoD-‐KU

KG PD-‐KG KoD-‐KG

PD KoD

KOP
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Figur 3.9: Lämplig CAP-matris i olika positioner i strukturen av osäkerhet i kundanpassning 

(översatt från Bäckstrand, 2012, s. 230). 

3.2.9 Steg 9: Välj ut leverantörsrelationer att analysera vidare 
Syftet med detta steg är att välja ut samt klassificera leverantörsrelationer som bör 
analyseras vidare. Valet av leverantör bör baseras på tidigare analyser i metoden. 
Artiklarnas kvot kring försörjningsledtid:leveransledtid (F:L) bör kalkyleras och tas i 
beaktning. Denna beräknas genom att dividera F med L. Val av leverantör är uppdelat 
i två steg. Först tas information från steg sex i beaktning och sedan informationen från 
steg sju och åtta (Bäckstrand, 2012). 

Val baserat på kundanpassningsperspektiv 
Om en artikel påträffas i en cell med en ologisk kundanpassningsnivå enligt Figur 3.7, 
bör leverantörsrelationen övervägas som en kandidat till ytterligare analyser 
(Bäckstrand, 2012). 

Val baserat på strukturen av osäkerhet i grad av kundanpassning 
PD-KoU: Om en artikel befinner sig inom detta område skall dessa omedelbart tas 
hänsyn till. Detta är dock utanför KDI-metodens omfång.  
PD-KU: Ifall en artikel i detta område har ett stadigt efterfrågemönster och skulle 
kunna bli behandlad som KG, kan artikeln hanteras som en PD-KG. Om artikeln ej 
kan det skall den behandlas som en PD-KoU och därmed omedelbart tas hänsyn till.  

PD-KG: Ifall det finns artiklar med utmärkande lång ledtid skall kvoten F:L 
analyseras. För de artiklarna med högst kvot skall leverantör väljas ut för analys. 
Dessa leverantörer är klassificerade som PD-KGTid. En kvalitativ bedömning behöver 
genomföras för leverantörer med strategiska artiklar, beroende på vart i CAP-matrisen 
PD-KG-artiklar befinner sig. Dessa artiklar klassificeras som PD-KGStrategisk och 
leverantörer med flaskhalsartiklar klassificeras som PD-KGFlaskhals. 
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KoD-KoU: Om en artikel befinner sig i detta område betyder det att leverantören 
levererar KoD artiklar samtidigt som kund väntar på att få ordern. Om en artikel har 
utmärkande lång ledtid, skall denne leverantör väljas för analys. 

KoD-KU: I detta område levererar leverantören KU-artiklar samtidigt som kunden 
väntar på att få ordern. Ifall en artikel har utmärkande lång ledtid behöver leverantör 
väljas ut för analys då risken finns att artikeln blir PD.  
KoD-KG: Befinner sig en artikel i detta område är spekulationsrisken låg eftersom 
artikeln är generisk och efterfrågan är känd. Leverantörssamverkan kan dock ändå 
behöva förbättras.  

Sekvensen som bör följas vid valet av vilken leverantörsrelation som skall analyseras 
är: PD-KoU, KoD-KoU, PD-KU, KoD-KU, PD-KGStrategisk, PD-KGFlaskhals och PD-
KGTid.  
De utvalda leverantörerna sammanställs till sist i en tabell där det även läggs till om 
en leverantör försörjer fokalaktören med andra artiklar (Bäckstrand, 2012). 

3.3 Make 
I detta delkapitel introduceras verktyg för make-artiklar med fokus på värde-
flödesanalys, materialhantering samt produktionslayout.  

3.3.1 Värdeflödeskartläggning 
Syftet med att kartlägga ett flöde är att visuellt forma en gemensam helhetssyn för alla 
processer inom ett värdeflöde. Värdeflödeskartläggning är ett exempel på 
flödeskartläggning och är ett verktyg som används för att bland annat identifiera 
orsaker till långa ledtider i ett produktionssystem. Nyttan med att skapa en 
värdeflödeskartläggning är förståelsen samt riktning för hur förbättringar av ett 
värdeflöde kan utföras (Kuhlang et al., 2011). Värdeflödesanalysen delas in i två steg 
där det första steget handlar om att en karta skapas över det nuvarande tillståndet 
(Petersson et al., 2009), se Figur 3.10. 

 
Figur 3.10: Karta över nuvarande tillstånd efter datainsamling i metoden värdeflödesanalys, 

baserad på Petersson et al. (2009, s. 181). 
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Utifrån denna karta kan en analys genomföras och därefter skall en ny karta formas 
över ett önskat framtida tillstånd (Petersson et al., 2009), se Figur 3.11. 

 

Figur 3.11: Karta över framtida tillstånd efter det första steget i metoden värdeflödesanalys, 
baserad på Petersson et al. (2009, s. 182). 

Kartläggning kring ett flöde skall utföras av en grupp individer som gemensamt har 
kunskaper kring hela värdeflödet. Det första steget är att se över flödet uppströms och 
identifiera alla processer som den utvalda produkten passerar där alla processteg skall 
ritas upp. Efter att processer har identifierats och sammanställts skall gruppen återigen 
ut till flödet för att denna gång inventera dess buffertar samt lager före och efter de 
olika processtegen. Data som samlas in går att utläsa i Tabell 3.7.  

Tabell 3.7: Information kring en process egenskaper 

 
Framtagen data skrivs efteråt in under respektive process på den karta som skapats. 
Reducering av ledtid är ett vanligt mål vid skapandet av värdeflödeskartläggning. 
Genom att värdeflödets processteg placeras närmre varandra kan produkter flyta på ett 
mer effektivt sätt genom processerna (Petersson et al., 2009). 

3.3.2 Materialhantering 
Materialhantering är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid utformning av 
ett monteringssystem, detta för att maximera effektiviteten och flexibiliteten i 
monteringssystemet (Battini et al., 2009). Valet av materialhantering kan påverka 
monteringssystemet när det gäller produkter i arbete, utrymme, kostnader et cetera 
(Caputo & Pelagagge, 2011). Caputo och Pelagagge (2011) anser att det finns tre 
standardmetoder för materialhantering vilka presenteras nedan. 
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Kittning 
Kittning innebär att material som skall användas i ett visst produktionsavsnitt plockas 
ut ur materialförrådet och levereras till produktionsavsnittet, som ett färdigt kit, där 
materialet skall förbrukas (Jonsson & Mattsson, 2005). Denna metod ger möjlighet till 
bättre kvalitet och produktivitet eftersom artiklarna blir mer lättillgängliga, kan 
kontrolleras och placerade på rätt ställe i förväg. Detta möjliggör en minskning av 
råmaterial som ligger på lager (Hanson & Medbo, 2012). Vidare kan kittning bidra till 
att produkter i arbete minskas vid tidpunkten för utnyttjandet vilket senare bidrar till 
ökad tillverkningsyta. Metoden underlättar för produktvariation eftersom det vid 
produktbyte endast krävs en förändring av plocklistan (Hanson & Medbo, 2012; 
Bozer & McGinnis, 1992). Kittning stödjer operationer som har små batchstorlekar 
med stor produktvariation. Därmed förbättras flexibiliteten och är fördelaktigt när 
totala antalet artiklar, inklusive varianter är hög, som tillexempel vid massproduktion. 
Negativa påföljder vid kittning kan även vara att det leder till extra transporter 
eftersom materialet kittas ihop i ett avsnitt som ej är direkt kopplat till 
produktionsavsnittet. Andra negativa aspekter kring kittning är att själva kittningen tar 
tid och energi utan att det tillför något värde till produkten (Bozer & McGinnis, 
1992). 
Kanban 
Kanban är en påfyllningsmetod som innebär att en första operation skall fylla på med 
nytt material till nästkommande operation först efter att operation två har förbrukat 
materialet från operation ett. En begäran av att påfyllnad måste ske genomförs genom 
att operation två signalerar till operation ett att endast säkerhets-lagret finns kvar av 
materialet. Metoden innebär ett dragande system där påfyllnadssignalen går bakåt i 
flödet till början av tillverkningen. Här styrs behovet till en början av kund och längre 
upp i flödet styrs behovet av föregående operation (Liker, 2009). 
Kontinuerlig försörjning 
Kontinuerlig försörjning är en påfyllnadsprincip som innebär att en mängd ingående 
material förvarade i förpackningar plockas fram till den monteringsstation där 
materialet skall förbrukas. Detta innebär att om kontinuerlig försörjning används vid 
monteringsstationer med hög produktvariation där de olika montagen innehåller olika 
material måste montören ta rätt material till rätt montage (Hanson, 2012). En fördel 
med denna påfyllnadsprincip är att det ej kräver mycket materialhantering. Däremot 
tar det upp stor yta av stationerna eftersom allt ingående material finns tillgängligt. 
Dessutom blir kapitalbindningen på materialet högre vid kontinuerlig försörjning 
(Caputo & Pelagagge, 2011). 

3.3.3 Produktionslayout 
Att ha ett högt kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider samt en hög flexibilitet är 
olika målsättningar med utformningen av produktionslayout. Layouten kan även 
påverka leveransförmåga och en produkts förutsättningar för att hålla säkra och korta 
leveranstider. Olhager (2000) anser att det finns fem grundtyper av 
produktionslayouter. Nedan kommer endast fyra layouter presenteras då den femte 
inte är applicerbar i detta examensarbete. 

Fast position 
När ett produktionssystem har en fast position sker produktionen på en bestämd plats. 
I dessa situationer kan tillverkningen av den blivande produkten vara svår eller 
omöjlig att flytta, vilket gör att produktionen knyts till en fast position. Vid denna typ 
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av produktion finns inga alternativa produktionslayouter (Jonsson & Mattsson, 2005; 
Olhager, 2000).  
Funktionell verkstad 
Resurserna organiseras efter dess produktionsfunktion i en funktionell verkstad och 
materialflödet transporteras från en avdelning till en annan. I varje produktionsavsnitt 
finns maskiner och utrustning med samma funktionalitet och bildar exempelvis en 
monteringsavdelning. Detta system är lämpligt då produktsortimentet är brett och 
antalet tillverkade artiklar är få. Fördel med en funktionell verkstad är dess flexibilitet 
för ändrade produktmixer eller varierande produktionsvolymer (Jonsson & Mattsson, 
2005). Nackdelar som köbildning, långa genomloppstider och hög kapitalbindning i 
produkter i arbete kan bli ett resultat vid dessa komplexa materialflöden (Olhager, 
2000). 
Flödesgrupp 
När produktionen är produktorienterad har en flödesgrupp skapats, vilket menas att 
liknande produkter samordnas med avseende på tillverkning. Detta produktionssystem 
lämpar sig bäst för smala produktsortiment med låga varianser och hög efterfrågan 
(Olhager, 2000). Denna layout har kortare genomloppstider, förenklad planering samt 
lägre kapitalbindning. Även de interna transporterna kan effektiviseras betydligt och 
operatörerna kan i många fall rotera mellan olika tillverkningsprocesser inom 
gruppen. Dock kan en nackdel med detta system vara dess låga kapacitetsutnyttjande. 
Här eftersträvas ett enkelt och rakt flöde, där utformningen av tillverkningen bör utgå 
från produkternas operationsföljd (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Lina 
I detta produktionssystem är resurserna organiserade efter tillverkningsföljden av 
produkterna med nära anslutning till varandra. Detta system lämpar sig bäst vid 
massproduktion av standardiserade produkter som har en jämn och hög efterfrågan 
(Olhager, 2000). Utformningen kan skiljas mellan en styrande och en flytande lina. 
Med en styrande lina menas där materialflödet styrs mekaniskt och det finns en direkt 
koppling mellan tillverkningsprocesserna. Produktionstakten längs med linan måste 
vara jämn och det tillåts ej buffertar. I en flytande lina behandlas materialflödet 
manuellt och möjlighet till buffertar mellan processer finns. Fördelar med detta 
system är korta genomloppstider, enkel materialhantering, interna transportkostnader 
samt kapitalbindningen i produkter i arbete är låg. Nackdelar är dess låga flexibilitet i 
produktmixen samt volym och att det är en hög störningskänslighet (Jonsson & 
Mattsson, 2005). 

3.4 Make-or-buy 
I detta delkapitel introduceras en modell kring make-or-buy beslut, en fokuserad 
Strenght-Weakness-Opportunities-Threats-analys (SWOT-analys) samt definition av 
kostnader relaterat till ett make-or-buy beslut. 

3.4.1  Modell för make-or-buy beslut 
De fyra stegen som involveras i ramverket för make-or-buy är illustrerade i ett 
beslutsträd, vilket visas i Figur 3.12.  
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Figur 3.12: Ramverk för utvärdering av make-or-buy beslut  

(översatt från McIvor, 2000, s. 29). 

I det första steget skall kärnaktiviteterna definieras i verksamheten, vilket bör utföras 
av högsta ledningen tillsammans med hjälp från lägre nivåer i organisationen. Detta 
skall identifieras för att verksamheten skall skapa konkurrensfördelar på marknaden 
mot verksamheter som de i dagsläget konkurrerar mot alternativt vill konkurrera mot 
(McIvor, 2000). 
I steg två skall en bedömning genomföras för att finna relevanta värdeflödes-
aktiviteter. Då skall kompetenser inom kärnaktiviteterna analyseras mot potentiella 
externa försörjare och genomföras genom en tvåstegsanalys; bedöma relevanta 
värdeflödesaktiviteter samt en totalkostnadsanalys på kärnaktiviteterna i samband 
med outsourcing. De kärnaktiviteter som valdes ut i steg ett måste därmed jämföras 
med alla potentiella externa försörjares förmågor som skulle kunna utföra de olika 
aktiviteterna. I totalkostnadsanalysen skall verksamheten försöka identifiera och mäta 
kostnader i samband med att outsourca aktiviteten (McIvor, 2000). 
Det tredje steget innebär att företaget skall utföra en totalkostnadsanalys på 
kärnaktiviteterna i samband med att utföra en aktivitet internt. Kostnaderna som 
identifieras i detta skede är uppskattningskostnader av att utföra aktiviteten internt 
(McIvor, 2000). 
Enligt McIvor (2000) kan företaget bedöma ifall det finns mer kompetens internt än 
potentiella externa försörjare eller att externa försörjare har mer kompetens än 
företaget utifrån steg två och tre. I det första scenariot kan företaget välja att: 

• Utföra aktiviteten internt.  
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Icke	  kärnaktiviteter	  
skall	  outsourcas

Utför	  icke	  kärnaktiviteter	  
internt	  på	  grund	  av	  

politiska	  skäl

Gå	  till	  vidare	  analys	  när	  
kärnaktiviteter	  har	  

identifierats

Benchmarking	  av
kärnaktiviteter

Mer	  kompetens	  än
externa	  leverantörer

Antal	  kapabla	  
leverantörer	  

Ingen	  kvalificerad	  
extern	  leverantör

Ingen	  kvalificerad	  
leverantör	  och/eller	  med
litet	  hot	  för	  framtida	  

konkurrens

Antal	  kvalificerade
leverantör	  och/eller	  med
litet	  hot	  för	  framtida	  

konkurrens
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• Strategiskt outsourca aktiviteten. Det är möjligt att företaget anser att 
kompetensen ej kommer upprätthållas i framtiden och beslutar därför att 
outsourca aktiviteten till den försörjningskedja med mest kompetens. Om ett 
företag överväger att outsourca en kärnaktivitet skall den behandlas enligt steg 
fyra – relationsanalys.  

I det andra scenariot kan företaget antingen: 

• Göra en investering för att utföra aktiviteten internt. Detta alternativ innebär 
att investera i nödvändiga resurser för att bygga upp skillnaden mellan 
företaget och den externa försörjaren med mer kompetens inom aktiviteten.  

• Strategiskt outsourca aktiviteten. Företaget överväger att outsourca en 
kärnaktivitet då den ej har några konkurrensfördelar. I detta fall skall den 
behandlas enligt steg fyra – relationsanalys.  

Det fjärde steget innebär att genomföra en relationsanalys. Företaget kan vilja behålla 
kunskap som gör det möjligt att tekniken för aktiviteten kan utnyttjas, även fast den 
förses från en annan partner. Denna kunskap kan vara ledarförmågor, tillverkning, 
designförmågor et cetera. Företaget kan antingen fastställa en relation mellan de olika 
parterna eller ha en strategisk allians med en leverantör för att utnyttja dess kapacitet 
(McIvor, 2000).  

3.4.2 Fokuserad SWOT-analys 
Den fokuserade SWOT-analysen identifierar en verksamhets kärnkompetens och 
kärnproblem utefter de styrkor och svagheter som finns enligt verktyget Event-Factor-
Review. Processen innehåller en kortfattad analys av sex till nio händelser som har en 
betydande påverkan på verksamhetens värde. Händelserna delas upp i framgång och 
misslyckande beroende på inverkan av verksamhetsvärdet. Utifrån varje händelse 
erhålls styrkor och svagheter. De händelser som är vinnande koncept jämfört med 
konkurrenter listas som styrkor, medan händelser som verksamheten är mindre bra på 
listas som svagheter (Coman & Ronen, 2009), se Tabell 3.8. 

Tabell 3.8: Event-Factor-Review (översatt från Coman & Ronen, 2009, s. 5686) 

 
Enligt Coman och Ronen (2009) måste utvärderingen av styrkor och svagheter vara: 

• Koncisa: fyra eller fem punkter per lista. En belastad styrelse med dagliga 
rutiner har ej tid för att implementera en större mängd åtgärdspunkter 
effektivt.  

• Kunna åtgärdas: Punkter som kräver åtgärder och skall enkelt följa de mål som 
tillhandahålls av chefer för att rätta till problem. 

• Betydelsefulla: Punkterna i listan bör påverka verksamhetens värde avsevärt. 
Angripbara svagheter som har en försumbar effekt på verksamhetens värde 
bör elimineras för analysen.  

Event-‐factor	  review
Händelser Faktorer

Beskrivning Styrkor Svagheter
Framgång	  1 Får	  ett	  primärt	  kundkontrakt Snabb	  produktutveckling Ny	  marknad	  kräver	  utbildning

Bra	  teknik	  och	  produktion
God	  kommunikation

Misslyckande	  1 Lyckas	  inte	  sälja	  till	  det	  ledande	  
företaget	  på	  marknaden

Tekniska	  ledarskaper Svag	  spelare	  på	  marknaden
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• Tillförlitliga: Listan bör ha punkter som är realistiska istället för 
förhoppningar. 

3.4.3 Definition av kostnader relaterat till make-or-buy 
Total Cost of Ownership (TCO) är ett analysverktyg som förutom inköpspris 
behandlar många andra inköpsrelaterade kostnader (Ellram, 1995). Med detta verktyg 
erhålls en helhetsbild genom att beakta kostnader som är relevanta för det specifika 
företaget (Fawcett et al., 2007). Enligt Ellram (1995), Fawcett et al. (2007) och 
McIvor (2005) finns det vissa kostnader som förekommer i en TCO-analys, vilka går 
att utläsa i Tabell 3.9. 

Tabell 3.9: Kostnader som ingår i Total Cost of Ownership 

 
Det finns fem steg vid genomförandet av en TCO-analys (Fawcett et al., 2007) men i 
detta examensarbete kommer endast steg tre och fyra att presenteras.  
Steg 3: Identifiera relevanta kostnader och samla data  
Insamling av data sker och relevanta kostnader identifieras. Här skall teamet för TCO-
projektet skapa en process-karta för att kostnadsdrivarna skall upptäckas.  

Steg 4: Finjustera angreppsätt för TCO-analys 
Då kostnader har uppskattats i tidigare steg bör analysen justeras för att öka 
trovärdigheten i insamlad data. Därmed skall en känslighetsanalys implementeras med 
avseende på att bedöma hur verktyget förändras vid kostnadskorrigeringar.

Total	  Cost	  of	  Ownership

Planeringskostnader
Kvalitetskostnader
Upplärnings-‐ och	  utbildningskostnader
Inköpspris
Orderkostnad
Transportkostnad
Tullavgifter	  och	  skatter
Mottagande	  och	  kontroll
Försenings-‐,	  ändrings-‐ och	  bristkostnader
Administrativa	  kostnader
Lagerföringskostnader
Lagerhållningskostnader
Serviceunderhåll
Övriga	  kostnader
Avvecklingskostnader
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4 Applicering av KDI-metoden  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. I 
delkapitel 4.1 går det att utläsa en verksamhetsbeskrivning för fallföretaget. Vidare i 
delkapitel 4.2 beskrivs den empiri som samlats in för att ge svar på studiens första 
frågeställning. Data som tagits fram är samtliga steg i fas ett samt steg åtta i fas två i 
KDI-metoden. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Kinnarps AB ingår i Kinnarps Holding AB och är ett helägt familjeföretag som har 
format en global verksamhet med tusentals anställda över hela världen. Företaget är 
idag Europas ledande leverantör av inredningslösningar som främst riktar sig mot 
kontor, skola samt omsorg/vård. Det finns försäljningskontor i cirka 40 länder varav 
produktionen idag är placerad på 6 orter i Sverige och 1 ort i Tyskland. Fallföretaget 
(produktionen i Skillingaryd) har omkring 250 anställda, varav 30 är tjänstemän. Där 
tillverkas alla möbler som har en stoppad klädsel med en tillverkningsprocess som 
innefattar bland annat tillskärning och sömnad av tyger, snickeri, ytbehandling, 
klädsel samt montering. Varje år produceras cirka 400 000 sittplatser och antalet 
orders från kund per år är omkring 120 000 stycken. Produktionen i Skillingaryd 
grundades 1942 och anläggningens produktionsyta är 28 000 m2 (Produktionschef).  

4.2 KDI-metoden  
I detta delkapitel presenteras framtagen data från fallföretaget utifrån samtliga steg i 
fas ett samt steg åtta i fas två.  

4.2.1 Steg 1: Identifiera produktstruktur och BOM 
I det första steget formades en produktstruktur utifrån dokumentstudier, observationer 
och intervjuer med Produktionsteknikern samt Logistikplaneraren. Här presenteras 
produktstrukturen med 95 ingående artiklar i produktfamilj Capella, se Figur 4.1. I 
figuren är artikel 26-27 placerade i samma ruta då dessa är spakar. Artikel 30-32, 35-
37 och 55-57 var plastartiklar samt artikel 59 och 63 är placerade i samma ruta då 
dessa var skruvar.  

 
Figur 4.1: Produktstruktur för slutprodukt Capella. 

I Tabell 4.1 presenteras artikel-ID, artikelnamn samt leverantör på ingående artiklar i 
Capella där artikelnamn är benämningen på de olika ingående artiklarna. Här går det 
att utläsa ifall en artikel var egentillverkad eller inköpt, vilket erhållits från 
Produktionsteknikern samt Logistikplaneraren. Alla leverantörer är anonyma och 

Capella

876 95

2 431

10 13

46

1211 14

35-‐37

15 16

3430-‐32 33 45444342414039 47 48

2120 22

49

2824

55-‐57

26-‐272523191817 29

50 51 52 65 68626160 64585453 66 67

757170 72 73 7774 7669 78 82818079 8786858483 89 90 929188 93 94 95

59/6338
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benämns som leverantör A-U. Med leverantör Ia-Ix menas att artikel 34, 48 och 52 
hade flera leverantörer på de olika tygsorterna samt färgkombinationer.  

Tabell 4.1: Bom-lista för slutprodukt Capella 

 

4.2.2 Steg 2: Identifiera försörjningsledtid för varje artikel 
För Kinnarps var dagar den mest relevanta tidsenheten att använda sig av vid 
kalkylering av F. Här kalkylerades F på både egentillverkade och inköpta artiklar 
utifrån dokumentstudier och intervjuerna med Verksamhetsutvecklaren och 
Produktionsteknikern angående artiklarnas ledtider. F för en artikel beräknades genom 
att addera F för föräldraartikeln med artikelns interna eller externa ledtid, se Tabell 
4.2. Tiden det tar för montering av slutprodukten Capella är en dag då rygg, sits och 
nacke monteras ihop. 
 

 

 

 

Artikel-‐ID Artikelnamn Leverantör Artikel-‐ID Artikelnamn Leverantör
Capella Rygg-‐sits-‐nacke Intern iiiiii17 Smältlim Leverantör	  R
iii1 Täcklock Leverantör	  A iiiiii18 Dekor	  lock	  klämlist Leverantör	  K
iii2 Nackstöd Intern iiiiii19 Klädsel	  rygg Intern
iiiiii5 Bakstycke Leverantör	  B iiiiiiiii51 Etikett Leverantör	  S
iiiiii6 Komplett	  nackstödsled Leverantör	  C/E iiiiiiiii52 Tyger Leverantör	  Ia-‐Ix
iiiiii7 SKRUV	  TERMOPLAST Leverantör	  D iiiiiiiii53 Underväv Leverantör	  P
iiiiii8 Formgjutet nackstöd Intern iiiiiiiii54 Polyeter	   Leverantör	  Q
iiiiiiiii30 POLYOL Leverantör	  F iiiiii20 Formgjuten	  rygg Intern
iiiiiiiii31 ISOCYANAT Leverantör	  F iiiiiiiii55 POLYOL Leverantör	  F
iiiiiiiii32 SLÄPPMEDEL Leverantör	  G iiiiiiiii56 ISOCYANAT	   Leverantör	  F
iiiiiiiii33 TRÅD	  NACKSTÖD Leverantör	  H iiiiiiiii57 SLÄPPMEDEL Leverantör	  G
iiiiii9 Klädsel	  nackstöd Intern iiiiii21 Ryggbaksida Intern
iiiiiiiii34 Tyger Leverantör	  Ia-‐Ix iiiiiiiii58 Svank Intern
iii3 Sits Intern iiiiiiiiiiii79 Skruv Leverantör	  D
iiiiii10 SKRUV	  TERMOPLAST Leverantör	  D iiiiiiiiiiii80 Svankstöd	  mekanism Leverantör	  K
iiiiii11 Formgjuten	  sits Intern iiiiiiiiiiii81 Distans	  svankstöd	   Leverantör	  K
iiiiiiiii35 POLYOL Leverantör	  F iiiiiiiiiiii82 Lock	  svankstödspuck Leverantör	  O
iiiiiiiii36 ISOCYANAT Leverantör	  F iiiiiiiii59 SKRUV Leverantör	  D
iiiiiiiii37 SLÄPPMEDEL Leverantör	  G iiiiiiiii60 Ryggvinkel Intern
iiiiii12 Trådsträckare Leverantör	  B iiiiiiiiiiii83 Hävarm Leverantör	  M
iiiiii13 TEJPARK	  SITS Leverantör	  J iiiiiiiiiiii84 Växel Leverantör	  M
iiiiii14 Täckplugg	  subchassie Leverantör	  B iiiiiiiiiiii85 Rattaxel Leverantör	  C
iiiiii15 Subchassie Intern iiiiiiiiiiii86 Drivaxel Leverantör	  C
iiiiiiiii38 Skruv Leverantör	  D iiiiiiiiiiii87 Excenter Leverantör	  A
iiiiiiiii39 Mellanram Intern iiiiiiiiiiii88 Sinterbussn.	  Ryggv./-‐höjd Leverantör	  C
iiiiiiiiiiii69 Lock	  sittdjup justering Leverantör	  K iiiiiiiiiiii89 Excenter	  axel	   Leverantör	  A
iiiiiiiiiiii70 SKRUV	  TERMOPLAST Leverantör	  D iiiiiiiii61 Täcklock	  skum Leverantör	  B
iiiiiiiiiiii71 STARLOCK	  D8 Leverantör	  D iiiiiiiii62 Rygglist Leverantör	  A
iiiiiiiiiiii72 Dragfjäder	  vridarm Leverantör	  L iiiiiiiii63 STARLOCK	  10 Leverantör	  D
iiiiiiiiiiii73 Tråd	  säkerhetsstopp Leverantör	  H iiiiiiiii64 Reglagearm Leverantör	  B
iiiiiiiiiiii74 Vridarm sits Leverantör	  M iiiiiiiii65 Ryggstolpe	   Intern
Iiiiiiiiiiii75	   Mellanram free flow Leverantör	  B iiiiiiiiiiii90 Cylindrisk	  pinne Leverantör	  D
iiiiiiiiiiii76 Dämpkudde Leverantör	  N iiiiiiiiiiii91 Lås	  skyttel	  rygghöjd Leverantör	  T
iiiiiiiiiiii77 Knapp	  säkerhetsstopp Leverantör	  B iiiiiiiiiiii92 Skyttel	   rygghöjd Leverantör	  A
iiiiiiiiiiii78 Låsningständer	  mellanram Leverantör	  O iiiiiiiiiiii93 Fjäder	  rygghöjd Leverantör	  L
iiiiiiiii40 Reglage	  sittdjupjustering Leverantör	  A iiiiiiiiiiii94 Lager	  ryggkassett Leverantör	  T
iiiiiiiii41 Gummilist	  subchassie Leverantör	  A iiiiiiiiiiii95 Hus	  ryggstolpe Leverantör	  T
iiiiiiiii42 Gummikudde Leverantör	  A iiiiiiiii66 Huvudaxel	  rygg Leverantör	  D
iiiiiiiii43 Bussning	  subchassie Leverantör	  B iiiiiiiii67 Bakstycke	  rygg Leverantör	  A
iiiiiiiii44 Subchassie Leverantör	  B iiiiiiiii68 Låsbleck	  ryggaxel Leverantör	  O
iiiiiiiii45 Bricka	  spännarplatta Leverantör	  K iiiiii22 Täcklock	  ryggvinkel Leverantör	  K
iiiiiiiii46 Täckl.	  Subchassie Leverantör	  B iiiiii23 Reglage	  rygghöjd Leverantör	  A
iiiiiiiii47 SITTDJUPJUSTERING Leverantör	  O iiiiii24 Klämlist	  tyg Leverantör	  A
iiiiii16 Klädsel	  sits Intern iiiiii25 SKRUV	  TERMOPLAST Leverantör	  D
iiiiiiiii48 Tyger Leverantör	  Ia-‐Ix iiiiii26 Spak	  ryggvinkel Leverantör	  T
iiiiiiiii49 Underväv Leverantör	  P iiiiii27 Spak	  svankstöd Leverantör	  K
iiiiiiiii50 Polyeter	   Leverantör	  Q iiiiii28 TEJPARK	  RYGG Leverantör	  J
iii4 Rygg Intern iiiiii29 Blålim Leverantör	  U
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Tabell 4.2: Kalkylering av F 

 
Efter kalkylering av F framställdes en tidsfasad produktstruktur för Capella, se Figur 
4.2. De längsta grenarna, artikel 49 och artikel 53, i den tidsfasade produktstrukturen 
visar den längsta ledtiden samt kritiska vägen för Capella, vilket var 43 dagar.  

 
Figur 4.2: Tidsfasad produktstruktur för slutprodukt Capella. 

Artikel-‐ID Artikelnamn Extern	  ledtid	  
[tidsenhet]

Intern	  ledtid	  
[tidsenhet]

Försörjningsledtid	  
[tidsenhet] Artikel-‐ID Artikelnamn Extern	  ledtid	  

[tidsenhet]
Intern	  ledtid	  
[tidsenhet]

Försörjningsledtid	  
[tidsenhet]

Capella Rygg-‐sits-‐nacke 1 1 iiiiii17 Smältlim 3 5 (3+2)
iii1 Täcklock 17	  	  	  	  	  	  	  	  	   18 (17+1) iiiiii18 Dekor	  lock	  klämlist 15 17 (15+2)
iii2 Nackstöd 1 2 (1+1) iiiiii19 Klädsel	  rygg 1 3 (2+1)
iiiiii5 Bakstycke 15 17 (15+2) iiiiiiiii51 Etikett 6 9 (6+3)
iiiiii6 Komplett	  nackstödsled 25 27 (25+2) iiiiiiiii52 Tyger 7-‐25 10-‐28 (3+7-‐25)
iiiiii7 SKRUV	  TERMOPLAST 10 12 (10+2) iiiiiiiii53 Underväv 40 43 (40+3)
iiiiii8 Formgjutet nackstöd 1 3 (1+2) iiiiiiiii54 Polyeter	   10-‐11 13-‐14 (3+	  10-‐11)
iiiiiiiii30 POLYOL 15 18 (15+3) iiiiii20 Formgjuten	  rygg 1 3 (2+1)
iiiiiiiii31 ISOCYANAT 15 18 (15+3) iiiiiiiii55 POLYOL 15 18 (15+3)
iiiiiiiii32 SLÄPPMEDEL 10 13 (10+3) iiiiiiiii56 ISOCYANAT	   15 18 (15+3)
iiiiiiiii33 TRÅD	  NACKSTÖD 15 18 (15+3) iiiiiiiii57 SLÄPPMEDEL 10 13 (10+3)
iiiiii9 Klädsel	  nackstöd 1 3 (2+1) iiiiii21 Ryggbaksida 1 3 (2+1)
iiiiiiiii34 Tyger 7-‐25 10-‐28 (3+7-‐25) iiiiiiiii58 Svank 1 4 (3+1)
iii3 Sits 1 2 (1+1) iiiiiiiiiiii79 Skruv 10 14 (10+4)
iiiiii10 SKRUV	  TERMOPLAST 6 8 (6+2) iiiiiiiiiiii80 Svankstöd	  mekanism 20 24 (20+4)
iiiiii11 Formgjuten	  sits 1 3 (1+2) iiiiiiiiiiii81 Distans	  svankstöd	   15 19 (15+4)
iiiiiiiii35 POLYOL 15 18 (15+3) iiiiiiiiiiii82 Lock	  svankstödspuck 2 6 (2+4)
iiiiiiiii36 ISOCYANAT 15 18 (15+3) iiiiiiiii59 SKRUV 10 13 (10+3)
iiiiiiiii37 SLÄPPMEDEL 10 13 (10+3) iiiiiiiii60 Ryggvinkel 1 4 (1+3)
iiiiii12 Trådsträckare 15 17 (15+2) iiiiiiiiiiii83 Hävarm 15 19 (15+4)
iiiiii13 TEJPARK	  SITS 20 22 (20+2) iiiiiiiiiiii84 Växel 15 19 (15+4)
iiiiii14 Täckplugg	  subchassie 15 17 (15+2) iiiiiiiiiiii85 Rattaxel 7 11 (7+4)
iiiiii15 Subchassie 1 3 (1+2) iiiiiiiiiiii86 Drivaxel 6 10 (6+4)
iiiiiiiii38 Skruv 10-‐15 13-‐18 (3+	  10-‐15) iiiiiiiiiiii87 Excenter 17 21 (17+4)
iiiiiiiii39 Mellanram 1 4 (3+1) iiiiiiiiiiii88 Sinterbussn.	  Ryggv./-‐höjd 6 10 (6+4)
iiiiiiiiiiii69 Lock	  sittdjup justering 15 19 (15+4) iiiiiiiiiiii89 Excenter	  axel	   17 21 (17+4)
iiiiiiiiiiii70 SKRUV	  TERMOPLAST 10 14 (10+4) iiiiiiiii61 Täcklock	  skum 15 18 (15+3)
iiiiiiiiiiii71 STARLOCK	  D8 5 9 (5+4) iiiiiiiii62 Rygglist 17 20 (17+3)
iiiiiiiiiiii72 Dragfjäder	  vridarm 28 32 (28+4) iiiiiiiii63 STARLOCK	  10 15 18 (15+3)
iiiiiiiiiiii73 Tråd	  säkerhetsstopp 15 19 (15+4) iiiiiiiii64 Reglagearm 15 18 (15+3)
iiiiiiiiiiii74 Vridarm sits 15 19 (15+4) iiiiiiiii65 Ryggstolpe	   1 4 (1+3)
Iiiiiiiiiiii75	   Mellanram free flow 15 19 (15+4) iiiiiiiiiiii90 Cylindrisk	  pinne 10 14 (10+4)
iiiiiiiiiiii76 Dämpkudde 22 26 (22+4) iiiiiiiiiiii91 Lås	  skyttel	  rygghöjd 11 15 (11+4)
iiiiiiiiiiii77 Knapp	  säkerhetsstopp 15 19 (15+4) iiiiiiiiiiii92 Skyttel	   rygghöjd 17 21 (17+4)
iiiiiiiiiiii78 Låsningständer	  mellanram 2 6 (2+4) iiiiiiiiiiii93 Fjäder	  rygghöjd 18 22 (18+4)
iiiiiiiii40 Reglage	  sittdjupjustering 17 20 (17+3) iiiiiiiiiiii94 Lager	  ryggkassett 11 15 (11+4)
iiiiiiiii41 Gummilist	  subchassie 17 20 (17+3) iiiiiiiiiiii95 Hus	  ryggstolpe 11 15 (11+4)
iiiiiiiii42 Gummikudde 17 20 (17+3) iiiiiiiii66 Huvudaxel	  rygg 10 13 (10+3)
iiiiiiiii43 Bussning	  subchassie 15 18 (15+3) iiiiiiiii67 Bakstycke	  rygg 17 20 (17+3)
iiiiiiiii44 Subchassie 15 18 (15+3) iiiiiiiii68 Låsbleck	  ryggaxel 2 5 (2+3)
iiiiiiiii45 Bricka	  spännarplatta 15 18 (15+3) iiiiii22 Täcklock	  ryggvinkel 15 17 (15+2)
iiiiiiiii46 Täckl.	  Subchassie 15 18 (15+3) iiiiii23 Reglage	  rygghöjd 17 19 (17+2)
iiiiiiiii47 SITTDJUPJUSTERING 2 5 (2+3) iiiiii24 Klämlist	  tyg 17-‐22 19-‐24 (2+	  17-‐22)
iiiiii16 Klädsel	  sits 1 3 (1+2) iiiiii25 SKRUV	  TERMOPLAST 6 8 (6+2)
iiiiiiiii48 Tyger 7-‐25 10-‐28 (3+7-‐25) iiiiii26 Spak	  ryggvinkel 11-‐16 13-‐18 (2+	  13-‐18)
iiiiiiiii49 Underväv 40 43 (40+3) iiiiii27 Spak	  svankstöd 15 17 (15+2)
iiiiiiiii50 Polyeter	   11 14 (11+3) iiiiii28 TEJPARK	  RYGG 20 22 (20+2)
iii4 Rygg 1 2 (1+1) iiiiii29 Blålim 5 7 (5+2)
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Alla inköpta samt egentillverkade artiklar i Tabell 4.3 sorterades efter dess F som 
beräknades i Tabell 4.2. Denna uppdelning gav en antydan om vilka F som bör 
fokuseras på i kommande analys. 34a, 48a och 52a var tyger med den lägsta F på 10 
dagar. 34b, 48b och 52b var tyger som hade en F mellan 10 dagar och 28 dagar på 
grund av dess olika externa ledtider. Dessa tyger benämns A-artiklar då dessa var KG 
tyger som kunden kunde beställa från verksamhetens sortiment. 34, 48 och 52 var 
tyger som sågs som KoU-artiklar där kunden kunde bestämma tyg som fanns utanför 
verksamhetens sortiment, vilka benämns som B-artiklar.  

Tabell 4.3: Sammanställd tabell av F på slutprodukt Capella 

 

4.2.3 Steg 3: Särskilj mellan prognosdrivna och kundorderdrivna 
artiklar 
Kinnarps L samt KOP på Capella var enligt Produktionsteknikern, Logistikplaneraren 
och Verksamhetsutvecklaren sex dagar på A-artiklar, vilket går att utläsa i den 
tidsfasade produktstrukturen i Figur 4.3. Med A-artiklar menas de artiklar som var 
KG-artiklar ur fokalaktörens perspektiv.  

 
Figur 4.3: Tidsfasad produktstruktur för A-artiklar med hänsyn till L. 

L samt KOP på Capellas B-artiklar var 14 dagar enligt Inköpare, vilket går att utläsa i 
den tidsfasade produktstrukturen i Figur 4.4. Med B-artiklar menas de artiklar som var 
KU alternativt KoU ur fokalaktörens perspektiv.  
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Figur 4.4: Tidsfasad produktstruktur för B-artiklar med hänsyn till L. 

I Tabell 4.4 är alla A-artiklar, både egentillverkade och inköpta, sorterade efter dess F, 
precis som i Tabell 4.3. Det som differentierar tabellerna är att Tabell 4.4 tar hänsyn 
till KOP på sex dagar, vilket gör det lätt att utläsa vilka artiklar som är mot prognos 
och vilka som är kundorderdrivna.  

Tabell 4.4: F för A-artiklar med hänsyn till grad av säkerhet 

 
I Tabell 4.5 är alla B-artiklar, både egentillverkade och inköpta, sorterades efter dess 
F. Även denna tabell tar hänsyn till KOP, som för B-artiklar var på 14 dagar.  

Tabell 4.5: F för B-artiklar med hänsyn till grad av säkerhet 
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4.2.4 Steg 4: Särskilj generiska från unika artiklar 
Under intervjuer med Produktionsteknikern och Verksamhetsutvecklaren erhölls 
information kring artiklars grad av kundanpassning. En artikel kan vara kundgenerisk 
(KG), kundgenerisk med alternativ (KGA), kundunik (KU) eller kundorderunik 
(KoU). Ett exempel på en KG-artikel på Capella var en skruv som en kund ej kunde 
ersätta mot någon annan skruv. Exempel på en KGA-artikel var tyger på Capella då 
kunden ur en katalog kunde bestämma utifrån åtskilliga färger och mönster. Exempel 
på KU-artikel var endast Capella som klar produkt då kunden själv kunde bestämma 
hur slutprodukt skulle se ut utifrån de KG-artiklar som fanns i sortimentet. Exempel 
på KoU-artiklar var tyger där kunden valt ett tyg som för tillfället ej fanns i Capellas 
sortiment. Detta går att utläsa i Tabell 4.6 där de olika artiklarna placerats i de olika 
boxarna. 

Tabell 4.6: Klassificerade artiklar i enlighet med grad av kundanpassning 

 
Utifrån data i Tabell 4.6 kunde det påvisas vilka A-artiklar i produktstrukturen som 
var KG, KGA, KU samt KoU. Detta åskådliggörs i Figur 4.5 där KG-artiklar har 
markerats med en grå ruta, KGA-artiklar med en röd ruta samt KU- och KoU-artiklar 
med en grön ruta.  

 
Figur 4.5: Produktstruktur för slutprodukt Capella med hänsyn till grad av kundanpassning,  

A-artiklar. 

Utifrån data i Tabell 4.6 kunde det påvisas vilka B-artiklar i produktstrukturen som 
var KG, KGA, KU samt KoU. Detta åskådliggörs i Figur 4.6 där KG-artiklar har 
markerats med en grå ruta, KGA-artiklar med en röd ruta samt KU- och KoU-artiklar 
med en grön ruta.  
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Figur 4.6: Produktstruktur för slutprodukt Capella med hänsyn till grad av kundanpassning,  

B-artiklar. 

Den tidsfasade produktstrukturen med F från Figur 4.3 används för att åskådliggöra 
vilken grad av kundanpassning egentillverkade och inköpta A-artiklar hade, se Figur 
4.7. Detta framhävs genom att KG-artiklar med alternativ är markerade med en röd 
gren och KU- samt KoU-artiklar är markerade med grön gren. 

 
Figur 4.7: Tidsfasad produktstruktur för slutprodukt Capella med hänsyn till grad av 

kundanpassning för A-artiklar. 

Den tidsfasade produktstrukturen med F från Figur 4.4 används för att åskådliggöra 
vilken grad av kundanpassning egentillverkade och inköpta B-artiklar hade, se Figur 
4.8. Detta framhävs genom att KG-artiklar med alternativ är markerade med en röd 
gren och KU- samt KoU-artiklar är markerade med grön gren. 
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Figur 4.8: Tidsfasad produktstruktur för slutprodukt Capella med hänsyn till grad av 
kundanpassning för B-artiklar. 

I Tabell 4.7 visas F med hänsyn till grad av kundanpassning för A-artiklar. KG-
artiklar har ingen markering och KGA-artiklar har markerats med röda rutor. Artiklar 
som både kunde vara KG och KU alternativt KoU har markerats med en grön ruta.  

Tabell 4.7: F med hänsyn till grad av kundanpassning för A-artiklar 

 
I Tabell 4.8 visas F med hänsyn till grad av kundanpassning för B-artiklar. KG-
artiklar har ingen markering och KGA-artiklar har markerats med röda rutor. Artiklar 
som både kunde vara KG och KU alternativt KoU har markerats med en grön ruta.  

Tabell 4.8: F med hänsyn till grad av kundanpassning för B-artiklar 
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4.2.5 Steg 5: Särskilj egentillverkade och inköpta artiklar 
Artiklar i Capella var antingen egentillverkade eller inköpta. I Tabell 4.9 har alla 
egentillverkade artiklar sammanställts då dessa ej skulle inkluderas för vidare analyser 
i KDI-metoden. 

Tabell 4.9: Egentillverkade artiklar i Capella 

 

4.2.6 Steg 8: Inköpta artiklar med hänsyn till försörjningsrisk och 
inverkan på effektivitet 
I Figur 4.9 går det att utläsa vilka inköpta artiklar som hade en låg respektive hög 
försörjningsrisk, vilket framställdes utifrån intervjuer med Produktionsteknikern och 
Verksamhetsutvecklaren.  

 
Figur 4.9: Försörjningsrisk på inköpta artiklar. 

Det går att utläsa i Figur 4.10 vilka inköpta artiklar som hade en låg respektive hög 
inverkan på effektiviteten.  

 

Figur 4.10: Inverkan på effektivitet på inköpta artiklar. 

Artikel-‐ID Artikel-‐namn Leverantör
Capella Rygg-‐sits-‐nacke Intern
iii2 Nackstöd Intern
iiiiii8 Formgjutet nackstöd Intern
iiiiii9 Klädsel	  nackstöd Intern
iii3 Sits Intern
iiiiii11 Formgjuten	  sits Intern
iiiiii15 Subchassie Intern
iiiiiiiii39 Mellanram Intern
iiiiii16 Klädsel	  sits Intern
iii4 Rygg Intern
iiiiii19 Klädsel	  rygg Intern
iiiiii20 Formgjuten	  rygg Intern
iiiiii21 Ryggbaksida Intern
iiiiiiiii58 Svank Intern
iiiiiiiii60 Ryggvinkel Intern
iiiiiiiii65 Ryggstolpe	   Intern
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5 Analys 
I detta kapitel går det att utläsa en analys kring fas två av KDI-metoden. Vidare i 
kapitlet analyseras första frågeställningen där teorier kring KDI-metoden kommer 
jämföras med empiri från kapitel 4 samt delkapitel 5.1 i analysen.  

5.1 Metod för kunddrivet inköp 
I detta delkapitel presenteras fas två av KDI-metoden där data analyserats som 
erhållits från fas ett med syftet att identifiera det nuvarande förhållandet för artiklarna.  

5.1.1 Steg 6: Analysera kundanpassningsperspektiv för inköpta 
artiklar 
Från och med detta steg inkluderades endast Capellas inköpta artiklar. Kinnarps syn 
på grad av kundanpassning på de olika artiklarna klargjordes i steg fyra och 
granskades i detta steg mot leverantörens perspektiv på grad av kundanpassning. Med 
leverantörens perspektiv menas ifall artikeln även levererades till andra företag eller 
ifall artikeln endast producerades till fokalaktören. Grad av kundanpassning från 
leverantörens perspektiv diskuterades fram tillsammans med Inköparen och 
Produktionsteknikern på Kinnarps. I Figur 5.1 går det att utläsa att de allra flesta 
artiklar var KG utifrån Kinnarps perspektiv medan utifrån leverantörens perspektiv 
var artiklar fördelade mellan att vara KG och KU. Flertalet artiklar var KU då 
produkten nyligen kommit ut på marknaden och behövde artiklar som tidigare ej 
funnits hos leverantör. Inköpare såg det ej som ett problem ifall andra företag fick 
tillgång till att köpa dessa artiklar för att minska dess styckpris.  

 
Figur 5.1: Perspektiv på grad av kundanpassning på Capella. 

5.1.2 Steg 7: Analysera inköpta artiklar efter processdrivare och grad 
av kundanpassning 
För Capella placerades inköpta artiklar i en struktur för osäkerhet av kundanpassning 
utifrån A- samt B-artiklar, se Figur 5.2. Artiklarna placerades utifrån dess grad av 
kundanpassning från fokalaktörens perspektiv på Kinnarps artiklar samt vart de var 
placerade utefter KOP.  
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Figur 5.2: Inköpta artiklar som analyserats i osäkerhet av kundanpassning,  

A-artiklar & B-artiklar. 

5.1.3 Steg 8: Analysera inköpta artiklar i den differentierade 
inköpsmatrisen: CAP-matrisen 
I detta steg placerades artiklar från PD-KG i Figur 5.2 i CAP-matrisen med hänsyn till 
framtagen data i delkapitel 4.2.6, se Figur 5.3. Här går det att utläsa vilka artiklar som 
ansågs vara hävstångsartiklar, icke-kritiska artiklar, strategiska artiklar samt 
flaskhalsartiklar. Flertalet artiklar placerades som icke-kritiska artiklar då fallföretaget 
ägde maskiner/verktyg hos leverantören som producerade de artiklar som behövdes 
för produktfamiljen till ett lågt värde. Dessutom fanns det flera artiklar som hade ett 
lågt värde samt låg försörjningsrisk.  

 
Figur 5.3: CAP-matris i olika positioner i strukturen av osäkerhet i kundanpassning. 

5.1.4 Steg 9: Välj ut leverantörsrelationer att analysera vidare 
I detta steg valdes leverantörer ut som borde analyserats vidare baserat på tidigare 
analyser, se Tabell 5.1. I första hand borde leverantörer analyserats vidare som 
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hamnat i en ologisk kundanpassningsnivå utifrån steg sex, vilka klassificerades som 
ologiska i tabellen nedan. Sedan skulle beaktning tas utifrån information från steg sju 
och åtta. Artiklar valdes därför ut utifrån PD-KG som hade en högre F än 14, vilket är 
medeltalet av alla ingående artiklars ledtid dividerat med antalet artiklar. Artiklarna 
48 och 52 var strategiska artiklar i CAP-matrisen enligt Figur 5.3 och levererades från 
leverantör A samt Ia-Ix. Dessa klassificerades därmed som PD-KGStrategik. Artiklarna 
34, 49 och 53 var icke-kritiska artiklar i CAP-matrisen och levererades från leverantör 
Ia-Ix samt P. Dessa klassificerades därmed som PD-KGTid. 

Tabell 5.1: Fallföretagets leverantörsval 

 
Det går att utläsa i tabellen ovan att flertalet leverantörer borde analyserats vidare då 
dessa hamnade i en ologisk kundanpassningsnivå utifrån steg sex.  

5.2 Vilka data och analysverktyg i KDI-metoden berör 
egentillverkade artiklar? 
I detta delkapitel presenteras den analys som kan kopplas till den första 
frågeställningen. Inledningsvis redovisas de data i KDI-metoden som berör 
egentillverkade artiklar. Sedan redogörs det för vilka analysverktyg i KDI-metoden 

Artikel-‐ID Artikelnamn Leverantör Försörjningsledtid F:L-‐kvot Klassifikation Andra	  artiklar	  från	  denna	   leverantör
1 Täcklock Leverantör	  A 18 3 Ologisk 23,24,40,41,42,62,67,87,89,92
5 Bakstycke Leverantör	  B 17 2,83 Ologisk 12,14,43,44,46,61,64,75,77
6 Komplett	  nackstödsled Leverantör	  C/E 27 4,5 Ologisk 85,86,88
12 Trådsträckare Leverantör	  B 17 2,83 Ologisk 5,43,44,46,61,64,75,77
13 TEJPARK	  SITS Leverantör	  J 22 3,67 Ologisk 28
14 Täckplugg	  subchassie Leverantör	  B 17 2,83 Ologisk 5,12,43,44,46,61,64,75,77
18 Dekor	  lock	  klämlist Leverantör	  K 17 2,83 Ologisk 22,27,45,69,80,81
22 Täcklock	  ryggvinkel Leverantör	  K 17 2,83 Ologisk 18,27,45,69,80,81
23 Reglage	  rygghöjd Leverantör	  A 19 3,17 Ologisk 1,24,40,41,42,62,67,87,89,92
24 Klämlist	  tyg Leverantör	  A 19-‐24 3,17	  -‐ 4 Ologisk 1,23,40,41,42,62,67,87,89,92
26 Spak	  ryggvinkel Leverantör	  T 15-‐18 2,17	  -‐ 3 Ologisk 91,94,95
27 Spak	  svankstöd Leverantör	  K 17 2,83 Ologisk 18,22,45,69,80,81
28 TEJPARK	  RYGG Leverantör	  J 22 3,67 Ologisk 13

30,35,55 POLYOL	   Leverantör	  F 18 3 Ologisk 31,36,56
31,36,56 ISOCYANAT Leverantör	  F 18 3 Ologisk 30,35,55

33 TRÅD	  NACKSTÖD	  	   Leverantör	  H 18 3 Ologisk 73
34 Tyger Leverantör	  Ia-‐Ix 15-‐28 1,66	  -‐ 4,66 PD-KGTid 48,52
38 Skruv Leverantör	  D 15-‐18 2,17	  -‐ 3 PD-KGTid 63,66,71
40 Reglage	  sittdjupjustering Leverantör	  A 20 3,33 Ologisk 1,23,24,41,42,62,67,87,89,92
41 Gummilist	  subchassie Leverantör	  A 20 3,33 Ologisk 1,23,24,40,42,62,67,87,89,92
42 Gummikudde Leverantör	  A 20 3,33 Ologisk 1,23,24,40,41,62,67,87,89,92
43 Bussning	  subchassie Leverantör	  B 18 3 Ologisk 5,12,14,44,46,61,64,75,77
44 Subchassie Leverantör	  B 18 3 Ologisk 5,12,14,43,46,61,64,75,77
45 Bricka	  spännarplatta Leverantör	  K 18 3 Ologisk 18,22,27,69,80,81
46 Täckl.	  Subchassie Leverantör	  B 18 3 Ologisk 5,12,14,43,44,61,64,75,77
48 Tyger Leverantör	  Ia-‐Ix 15-‐28 1,66	  -‐ 4,66 PD-KGStrategisk 34,52
49 Underväv Leverantör	  P 43 7,16 PD-KGTid 53
52 Tyger Leverantör	  Ia-‐Ix 15-‐28 1,66	  -‐ 4,66 PD-KGStrategisk 34,48
53 Underväv Leverantör	  P 43 7,16 PD-KGTid 49
61 Täcklock	  skum Leverantör	  B 18 3 Ologisk 5,12,14,43,44,46,64,75,77
62 Rygglist Leverantör	  A 20 3,33 Ologisk 1,23,24,40,41,42,67,87,89,92
63 STARLOCK	  10 Leverantör	  D 18 3 Ologisk 38,66,71
64 Reglagearm Leverantör	  B 18 3 Ologisk 5,12,14,43,44,46,61,75,77
67 Bakstycke	  rygg Leverantör	  A 20 3,33 Ologisk 1,23,24,40,41,42,62,87,89,92
69 Lock	  sittdjup justering Leverantör	  K 19 3,17 Ologisk 18,22,27,45,80,81
72 Dragfjäder	  vridarm Leverantör	  L 32 5,33 Ologisk 93
73 Tråd	  säkerhetsstopp Leverantör	  H 19 3,17 Ologisk 33
74 Vridarm sits	   Leverantör	  M 19 3,17 Ologisk 83,84
75	   Mellanram free flow Leverantör	  B 19 3,17 Ologisk 5,12,14,43,44,46,61,64,77
76 Dämpkudde	   Leverantör	  N 26 4,33 Ologisk -‐
77 Knapp	  säkerhetsstopp Leverantör	  B 19 3,17 Ologisk 5,12,14,43,44,46,61,64,75
80 Svankstöd	  mekanism Leverantör	  K 24 4 Ologisk 18,22,27,45,69,81
81 Distans	  svankstöd	   Leverantör	  K 19 3,17 Ologisk 18,22,27,45,69,80
83 Hävarm Leverantör	  M 19 3,17 Ologisk 74,84
84 Växel Leverantör	  M 19 3,17 Ologisk 74,83
87 Excenter	  ryggvinkel Leverantör	  A 21 3,5 Ologisk 1,23,24,40,41,42,62,67,89,92
89 Excenter	  axel Leverantör	  A 21 3,5 Ologisk 1,23,24,40,41,42,62,67,87,92
91 Lås	  skyttel	  rygghöjd Leverantör	  T 15 2,5 Ologisk 26,94,95
92 Skyttel	  rygghöjd Leverantör	  A 21 3,5 Ologisk 1,23,24,40,41,42,62,67,87,89
93 Fjäder	  rygghöjd Leverantör	  L 22 3,67 Ologisk 72
94 Lager	  ryggkassett Leverantör	  T 15 2,5 Ologisk 26,91,95
95 Hus	  ryggstolpe Leverantör	  T 15 2,5 Ologisk 26,91,94
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som berör egentillverkade artiklar. I nuläget finns det analysverktyg i KDI-metoden 
som endast berör inköpta artiklar men som även skulle kunna inkludera 
egentillverkade artiklar. 

5.2.1 Data i KDI-metoden som berör egentillverkade artiklar 
Insamlad data erhölls för både inköpta samt egentillverkade artiklar och sambandet 
mellan dessa i det första steget. Det var viktigt att illustrera både inköpta och 
egentillverkade artiklar för att få en så klar bild av produktstrukturen som möjligt, 
vilket även konstaterades i doktorsavhandlingen av Bäckstrand (2012). Här särskildes 
inköpta artiklar med egentillverkade då dessa benämnts som interna och externa.  

Andra steget innebar en insamling av ledtider för både inköpta och egentillverkade 
artiklar. Detta genomfördes även om endast inköpta artiklar analyseras vidare i fas två 
och tre av KDI-metoden, skapad av Bäckstrand (2012). Dock utfördes detta för att 
fastställa F på respektive artikel samt vilken väg i den tidsfasade produktstrukturen 
som ansågs vara kritisk. Ifall data ej samlats in kring egentillverkade artiklar hade inte 
heller den tidsfasade produktstrukturen varit komplett.  

Data kring Capellas KOP på A-artiklar och B-artiklar erhölls i det tredje steget. Både 
inköpta och egentillverkade artiklar var med i den tidsfasade produktstrukturen samt i 
tabellen med F med hänsyn till grad av säkerhet.  
I det fjärde steget samlades data in kring en artikels grad av kundanpassning ur 
fokalaktörens perspektiv, vilket genomfördes för både inköpta och egentillverkade 
artiklar. Dessa data erhölls för alla ingående artiklar i produktstrukturen. Därmed 
fanns insamlad data kring egentillverkade artiklars produktstruktur samt tidsfasade 
produktstruktur i KDI-metoden skapad av Bäckstrand (2012).  

5.2.2 Analysverktyg i KDI-metoden som berör egentillverkade artiklar 
Information huruvida en artikels grad av kundanpassning placeras utifrån fokalaktören 
samt leverantörens perspektiv samlades in i det sjätte steget. I KDI-metoden utformad 
av Bäckstrand (2012) presenteras endast data från inköpta artiklar i det sjätte stegets 
analysverktyg, vilket även syns utifrån den empiri som samlats in från fallföretaget. 
Dock enligt Bilaga 1 samlas data in kring egentillverkade artiklars grad av 
kundanpassning utifrån leverantörens perspektiv. Detta kan komma till användning 
och analyseras ifall en egentillverkad artikel har både ett make-or-buy alternativ.  

Vid tidigare insamling av data för egentillverkade artiklar från fallföretaget fick 
författarna fram artiklarnas grad av kundanpassning samt vart de var placerade utifrån 
KOP. Dessa data skulle kunna användas i det sjunde steget där artiklar analyseras 
baserat på dess osäkerhet av kundanpassning, vilket idag ej genomförs i KDI-metoden 
av Bäckstrand (2012).
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6 Konceptuell utveckling 
I detta kapitel sammanställs ett ramverk för hur KDI-metoden kan utvecklas till en 
KDT-metod. Verktyg och data kommer att presenteras som bör tillkomma i fas två 
respektive ett för att kunna analysera egentillverkade artiklar. Utifrån den 
information som ges i kapitlet kan den andra och tredje frågeställningen besvaras. 
Detta innebär att teorier från kapitel 3 kombineras och analyseras mot varandra för 
att skapa en konceptuell utveckling. 
En metod för inkludering av egentillverkade artiklar i KDI-metoden har upprättats, se 
Figur 6.1. Denna utveckling kan även benämnas KDT-metoden och har framtagits av 
författarna.  

 
Figur 6.1: Ramverk för utveckling av KDI-metoden med inkludering av egentillverkade 
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Röd markering i figuren innebär att det är make-artiklar, grön markering är make-or-
buy-artiklar och gul markering är buy-artiklar. Samtliga steg i fas ett behöver 
genomföras för att kunna starta analysstegen i fas två.  

6.1 Vilka verktyg bör tillkomma i fas två för att kunna 
analysera egentillverkade artiklar? 
I detta delkapitel besvaras den andra frågeställningen. Här går det att utläsa vilka 
verktyg som bör tillkomma i fas 2, se röd och grön markering i Figur 6.1. Från fas 1 
skall fokalaktören starta med en analys kring make-or-buy-artiklar, vilket illustreras i 
Figur 6.1 med en pil från steg 9 till steg 10. Inom grön markering skall fokalaktören 
definiera kärnaktiviteter utifrån en SWOT-analys, värdering av relevanta 
värdeflödesaktiviteter tas fram, totalkostnadsanalys utföras samt en relationsanalys 
diskuteras. Utifrån dessa data kan fokalaktören bestämma ifall vidare analys skall ske 
kring buy- eller make-artiklar. Ifall analys skall ske kring buy-artiklar skall steg 10 till 
steg 13 inom gul markering genomföras medan analys kring make-artiklar skall 
genomgå steg 10 till steg 14 inom röd markering. Inom röd markering skall 
fokalaktören genomföra en analys kring egentillverkade artiklars processdrivare och 
grad av kundanpassning, dess värdeflöde, materialhantering samt produktionslayout. 
De inköpta artiklarnas upplägg i fas 2 är densamma som Bäckstrand (2012) utformat, 
vilket markeras med en gul markering. 

6.1.1 Make-or-buy 
I fas två skall make-or-buy-artiklar analyseras, vilket erhålls inom grön markering i 
Figur 6.1. Steg 10 till steg 13 är baserade på ramverket som McIvor (2000) format för 
utvärdering av make-or-buy beslut. Då McIvor (2000) ej förklarar i ramverket hur 
kärnaktiviteter skall definieras valdes en fokuserad SWOT-analys skapad av Coman 
och Ronen (2009). McIvor (2000) förklarar dessutom inte hur totalkostnadsanalysen 
skall genomföras, därför valde författarna att strukturera upp en TCO-analys baserad 
på Ellram (1995).  

Steg 10: Definiera kärnaktiviteter utifrån en fokuserad SWOT-analys 
I det tionde steget skall kärnaktiviteter definieras hos fokalaktören (McIvor, 2000) 
utifrån en fokuserad SWOT-analys. Då skall fokalaktörens kärnkompetens och 
kärnproblem identifieras utefter styrkor och svagheter i verktyget Event-Factor-
Review. Analysen skall innehålla sex till nio händelser som är viktiga för 
verksamhetens värde.  Händelser som fokalaktören har kompetens inom listas som 
styrkor, medan händelser som externa försörjare har kompetens inom listas som 
svagheter (Coman & Ronen, 2009), se Tabell 6.1. Denna tabell är ett exempel på hur 
verktyget kan behandlas men skall vid utvärdering ta fram fler framgångar och 
misslyckande.  

Tabell 6.1: Event-Factor-Review, baserad på Coman & Ronen (2009, s. 5686) 

 

Event-‐factor	  review
Händelser Faktorer

Beskrivning Styrkor Svagheter
Framgång	  1 Får	  ett	  primärt	  kundkontrakt Snabb	  produktutveckling Ny	  marknad	  kräver	  utbildning

Bra	  teknik	  och	  produktion
God	  kommunikation

Misslyckande	  1 Lyckas	  inte	  sälja	  till	  det	  ledande	  
företaget	  på	  marknaden

Tekniska	  ledarskaper Svag	  spelare	  på	  marknaden
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Olika avdelningar bör identifiera viktiga kärnaktiviteter, detta för att skapa 
konkurrensfördelar mot andra verksamheter. Vid de fall artiklar klassificeras som 
icke-kärnaktiviteter skall dessa utföras internt på grund av politiska skäl eller 
outsourcas (McIvor, 2000). Om fokalaktören vill öka värdet på den icke-kärnaktivitet 
som bör utföras internt, kan en analys genomföras för make-artiklar inom den röda 
markeringen i Figur 6.1. Om fokalaktören skall outsourca denna artikel bör en analys 
ske kring buy-artiklar inom gul markering i Figur 6.1. 

Steg 11: Värdera relevanta värdeflödesaktiviteter 
I det elfte steget iakttas endast kärnaktiviteter. Kompetenser som finns inom 
kärnaktiviteterna skall analyseras mot potentiella leverantörer genom en två-
stegsanalys; bedömning av relevanta värdeflödesaktiviteter och en totalkostnadsanalys 
på kärnaktiviteterna externt (McIvor, 2000) utifrån en TCO-analys (Ellram, 1995).  
Vid bedömning av relevanta värdeflödesaktiviteter skall kärnaktiviteterna jämföras 
med samtliga potentiella leverantörers förmågor som skulle kunna tillverka artikeln 
(McIvor, 2000). Vid totalkostnadsanalysen på kärnaktiviteterna externt kommer TCO-
analysens fjärde steg skapad av Ellram (1995) genomföras, vilket innebär en analys av 
samtliga kostnader. Utifrån data som samlats in kan fokalaktören se vilka kostnader 
som skulle uppkomma om en artikel skulle outsourcas. Enligt Fawcett et al. (2007) 
kan en helhetsbild erhållas utifrån detta verktyg på kostnader som är relevanta vid 
outsourcing för fokalaktören. 
Steg 12: Totalkostnadsanalys för kärnaktiviteter utifrån en TCO-analys 
Utifrån kärnaktiviteterna skall en totalkostnadsanalys genomföras i det tolfte steget. 
Syftet är att identifiera alla aktiviteter och kostnader som associeras med utförande av 
artikeln internt (McIvor, 2000) utifrån en TCO-analys (Ellram, 1995). Då kommer en 
helhetsbild skapas på alla relevanta kostnader som uppkommer i en process internt 
(McIvor, 2000).  
När fokalaktören har analyserat det 11:e och 12:e steget kan en bedömning 
genomföras ifall det finns mer kompetens hos fokalaktören eller externa försörjare. 
Ifall fokalaktören har mest kompetens skall artikeln utföras internt (McIvor, 2000). 
Om effektivisering vill genomföras på denna artikel skall en analys genomföras 
utifrån röd markering i Figur 6.1. McIvor (2000) beskriver att om fokalaktören har 
mer kompetens kan artikeln strategiskt outsourcas på grund av att kompetensen ej 
kommer kunna bevaras i framtiden. Då skall fokalaktören gå vidare till steg 13 och 
genomföra en relationsanalys.  
Om externa försörjare har mer kompetens kring en artikel kan fokalaktören antingen 
investera i nya resurser internt eller strategiskt outsourca artikeln. Vid investering 
byggs skillnaden i kompetens upp mellan fokalaktören och den externa försörjaren 
(McIvor, 2000). Om effektivisering vill genomföras på denna artikel skall en analys 
genomföras utifrån röd markering i Figur 6.1. McIvor (2000) anser att artikeln 
strategiskt skall outsourcas om fokalaktören ej har några konkurrensfördelar mot 
externa försörjare och då gå vidare till steg 13 och genomföra en relationsanalys. 

Steg 13: Relationsanalys 
Det 13:e och sista steget innebär att fokalaktören skall analysera relationen till 
leverantörer. Även om tekniken för en artikel försörjs av en annan partner kan 
fokalaktören vilja behålla kunskapen kring den, såsom ledarförmågor och tillverkning. 
Fokalaktören kan då antingen skapa en relation mellan de olika parterna eller utnyttja 
leverantörens kapacitet genom att skapa en strategisk allians (McIvor, 2000). Vid 
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investering kan fokalaktören välja att analysera artikeln inom röd markering i Figur 
6.1. Vid strategisk outsourcing bör fokalaktören analysera buy-artiklar inom gul 
markering.  

6.1.2 Make 
Utifrån tidigare analyser kan fokalaktören besluta ifall make-artiklar inom röd 
markering skall analyseras. Besluten baseras utifrån grön markering i Figur 6.1 när: 

• Icke kärnaktiviteter skall utföras internt på grund av politiska skäl (steg 10) 

• Fokalaktören har mer kompetens än externa leverantörer (steg 12) 

• Det ej finns någon kvalificerad leverantör (steg 13) 
Steg 10 till steg 14 inom röd markering innebär att fokalaktören skall; analysera 
egentillverkade artiklar efter processdrivare och grad av kundanpassning, analysera 
värdeflödet, analysera materialhantering, analysera produktionslayout samt välja ut 
det mest lämpade arbetssättet utifrån steg 10 till 13.  

Steg 10: Analysera egentillverkade artiklar efter processdrivare och grad av 
kundanpassning 
I det tionde steget skall fokalaktören identifiera den nuvarande riskstrategin. PD-
artiklar skall då särskiljas från KoD-artiklar och analyseras mot grad av 
kundanpassning ur fokalaktörens perspektiv (Bäckstrand, 2012), se Figur 6.2. För 
detta analysverktyg behövs ingen ytterligare data kompletteras i KDT-metoden då 
denna information tas fram i ursprunglig fas ett i KDI-metoden. Dessa data tas fram i 
stegen där PD-artiklar särskiljs från KoD-artiklar samt där KG-artiklar differentieras 
från KU-artiklar. 

 
Figur 6.2: Struktur för osäkerhet i kundanpassning (översatt från Bäckstrand, 2012, s. 229). 

Steg 11: Analysera värdeflödet  
I det elfte steget skall en analys genomföras för den utvalda produktfamiljen. Detta 
bör utföras för att identifiera vilka orsaker som skulle kunna ligga till grund för långa 
ledtider i produktionssystemet (Kuhlang et al., 2011). I Figur 6.3 går det utläsa ett 
exempel på hur en karta kan formas över det nuvarande tillståndet i produktionen 
baserad på Petersson et al. (2009). Genom att skapa en värdeflödeskartläggning kan 
fokalaktören få en förståelse samt riktning för hur förbättringar av ett värdeflöde kan 
utföras (Kuhlang et al., 2011). 

KoU PD-‐KoU KoD-‐KoU

KU PD-‐KU KoD-‐KU

KG PD-‐KG KoD-‐KG

PD KoD

KOP
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Figur 6.3: Exempel på karta över nuvarande tillstånd efter datainsamling i metoden 

värdeflödesanalys, baserad på Petersson et al. (2009, s. 181). 

I denna kartläggning skall alla processer identifieras som den utvalda produkten 
passerar samt vilka buffertar och lager som ligger före alternativt efter de olika 
processtegen. Data som samlats in kring bland annat processernas cykeltid, processtid 
och verklig kapacitet skall placeras i kartan (Petersson et al., 2009).  
Steg 12: Analysera materialhantering 
I det tolfte steget skall fokalaktören analysera vilka materialhanteringssystem som kan 
användas för den utvalda artikeln. Beroende på val av materialhantering kan 
monteringssystemet påverkas gällande dess produkter i arbete, utrymme, kostnader 
med mera (Caputo & Pelagagge, 2011). I Tabell 6.2 går det utläsa ett exempel som 
författarna har utformat på hur fokalaktören kan analysera vilka materialhanterings-
system som skulle kunna implementeras. Utifrån framtagen data går det bestämma 
vilka materialhanteringssystem som går att applicera hos fokalaktören samt vilken 
anledning som ligger till grund för detta.  

Tabell 6.2: Ramverk för analys av materialhanteringssystem 

 

Detta ramverk är en bra grund till steg 14 där en analys skall genomföras för att välja 
ut det mest lämpliga arbetssättet baserat på teorier från Bozer och McGinnis (1992), 
Liker (2009) och Caputo och Pelagagge (2011). 

Steg 13: Analysera produktionslayout 
I det 13:e steget skall fokalaktören analysera vilka produktionslayouter som går 
applicera på den utvalda artikeln. Beroende på val av produktionslayout kan 
produktionssystemet påverkas gällande dess batchstorlekar, produktvariation, yta med 
mera (Jonsson & Mattsson, 2005; Olhager, 2000). I Tabell 6.3 har författarna format 
ett exempel på hur fokalaktören kan analysera vilken produktionslayout som skulle 
kunna implementeras. Utifrån framtagen data går det bestämma vilka produktions-

Går	  det	  applicera	  på	  
företaget

Anledning till	  varför	  detta	  materialhanteringssystem	  kan/	  
inte	  kan	  användas

Kittning Ja Har små	  batchstorlekar med	  stor	  produktvariation

Kanban Ja Kräver inte	  så	  mycket	  yta

Kontinuerlig	  försörjning Nej Har	  ingen	  yta	  till	  detta
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layouter som går applicera hos fokalaktören samt vilken anledning som ligger till 
grund för detta. 

Tabell 6.3: Ramverk för analys av produktionslayout 

 

Detta ramverk ligger till grund för steg 14 där analys skall tillämpas för valet av det 
mest lämpliga arbetssättet baserat på teorier från Jonsson och Mattsson (2005) samt 
Olhager (2000). 
Steg 14: Välj ut det mest lämpliga arbetssättet 
I det 14:e steget skall en analys genomföras för att bestämma det mest lämpliga 
arbetssättet baserat på analyser från steg 10 till 13. Utifrån dessa analyser har kunskap 
erhållits kring egentillverkade artiklar förhållande mellan processdrivare och grad av 
kundanpassning. Dessutom har en helhetssyn lyfts fram över produktionens nuläge 
samt vilka materialhanteringssystem och produktionslayouter som skulle kunna 
appliceras hos fokalaktören. Den karta som formats i steg 11 skall nu utvecklas till hur 
ett framtida tillstånd skulle kunna se ut, se Figur 6.4. Enligt Petersson et al. (2009) har 
en reducering av ledtid genomförts från nulägets 37,2 dagar till önskad ledtid på 9 
dagar. I tillverkande verksamheter krävs det oftast att processtegen i värdeflödet knyts 
närmre varandra.  

 

Figur 6.4: Exempel på karta över framtida tillstånd efter det första steget i metoden 
värdeflödesanalys, baserad på Petersson et al. (2009, s. 182). 

Utifrån steg tio har fokalaktören erhållit information kring vilka artiklar som anses 
vara kritiska i förhållande till dess grad av kundanpassning och processdrivare. I detta 
examensarbete anses PD-KoU och PD-KU vara kritiska med anledning till att unika 
artiklar tillverkas innan kund har lagt en order. Utifrån dessa data kan fokalaktören 
vara uppmärksam på dessa artiklar under kommande analyser när 
materialhanteringssystem och produktionslayout skall bestämmas.  
Enligt exemplet i steg tolv kunde fokalaktören applicera kittning och Kanban som 
materialhanteringssystem. Här bör det därmed diskuteras fram vilket av dessa system 

Går	  det	  applicera	  på	  
företaget

Anledning till	  varför	  denna	  produktionslayout	  kan/	  inte	  
kan	  användas

Fast	  position Nej Har massproduktion

Funktionell	  verkstad Ja Brett	  produktsortiment

Flödesgrupp Nej Brett produktsortiment

Lina Ja Har	  massproduktion
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som lämpar sig bäst utifrån mål och strategier hos fokalaktören samt utefter de 
resurser som finns. I exemplet på kartan över det framtida tillståndet som Petersson et 
al. (2009) format valdes Kanban som materialhanteringssystem, vilket går att utläsa 
genom de lila illustrationerna i figuren ovan. 
Det 13:e steget innebar att fokalaktören skulle analysera vilka produktionslayouter 
som kunde appliceras på en artikel. De layouter som fungerade var enligt exemplet 
funktionell verkstad och lina. Därmed måste fokalaktören analysera vilken av dessa 
som är mest lämplig utifrån dess mål och strategier samt de resurser som finns. Enligt 
Olhager (2000) bör valet baseras på att få ett så högt kapacitetsutnyttjande som 
möjligt, korta ner genomloppstider samt öka flexibiliteten. Petersson et al. (2009) 
illustrerar i kartan över det framtida tillståndet att fokalaktören använder sig utav en 
flytande lina.  

6.2 Vilken ytterligare data bör tillkomma i fas ett för att kunna 
inkludera egentillverkade artiklar? 
I detta delkapitel kommer den tredje frågeställningen att besvaras utifrån de 
analysverktyg som tagits fram inom röd och grön markering i Figur 6.1. Här går det 
att utläsa vilken data som bör tillkomma i fas ett för egentillverkade artiklar, vilka är 
steg ett till steg fem. Data som skall samlas in kring inköpta artiklar är densamma i 
steg sex till steg nio som Bäckstrand (2012) utformat, vilket i KDI-metoden benämns 
steg ett till steg fyra. Skillnaden är att steg fem i KDI-metoden där inköpta artiklar 
särskiljs från egentillverkade artiklar har exkluderats från KDT-metoden.  

6.2.1 Make-or-buy 
I steg ett i KDT-metoden skall data samlas in för det tionde steget inom grön 
markering i Figur 6.1 där kärnaktiviteter skall identifieras hos fokalaktören. 
Kärnkompetens och kärnproblem skall identifieras (McIvor, 2000) utifrån en 
fokuserad SWOT-analys som Coman och Ronen (2009) utformat. Enligt McIvor 
(2000) bör detta genomföras av högsta ledningen i samarbete med lägre nivåer i 
hierarkin. Coman och Ronen (2009) beskriver att fokalaktören skall inleda med att 
identifiera en verksamhets styrkor där värdeskapande och icke värdeskapande 
händelser senare kan analyseras. Dessa händelser skall delas upp i framgång och 
misslyckande samt ifall de betraktas som styrkor eller svagheter. I Tabell 6.4 går det 
att utläsa hur insamlingen av data kan genomföras där författarna har skapat 
strukturen. I detta steg är det viktigt att ta fram så många framgångar och 
misslyckanden som möjligt för att skapa ett bra underlag för kommande analys i steg 
14. Enligt Coman och Ronen (2009) skall ledningen lista upp vilka framgångar som 
finns, ifall det är en styrka eller svaghet samt anledning till detta.  

Tabell 6.4: Struktur på datainsamling för verktyget Event-Factor-Review 

 
Händelserna av styrkor och svagheter skall vara; koncisa, betydelsefulla, tillförlitliga 
samt kunna åtgärdas. Genom att vara koncis skall endast fyra eller fem punkter 

Beskrivning Styrka Svaghet Anledning	  till	  styrka/svaghet
Framgång	  1
Framgång	  2
Et	  cetera…

Misslyckande	  1
Misslyckande	  2
Et	  cetera…
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beskrivas per framgång samt misslyckande. En betydelsefull punkt innebär att det 
skall påverka verksamhetens värde markant. Genom att ha punkter som är realistiska 
istället för förhoppningar kan de listas som tillförlitliga. Dessutom är det viktigt att 
punkten går att åtgärda utifrån uppsatta mål (Coman & Ronen, 2009). 
I det elfte steget skall fokalaktören ha samlat in data kring relevanta flödesaktiviteter 
samt ha genomfört en totalkostnadsanalys på en artikel ifall den utförs externt 
(McIvor, 2000). Författarna formade Tabell 6.5 som visar hur en struktur skulle kunna 
se ut för insamlande av data för relevanta värdeflödesaktiviteter i steg två av KDT-
metoden. Enligt McIvor (2000) bör detta tas fram av högsta ledningen samt lägre 
nivåer av hierarkien för att få fram bästa resultat.  

Tabell 6.5: Struktur för insamling av data för relevant värdeflödesaktiviteter 

 
Det tredje steget i KDT-metoden är att identifiera kostnader för aktiviteter internt 
samt vid outsourcing. För att genomföra en totalkostnadsanalys skall TCO-analysens 
tredje steg skapad av Ellram (1995) utföras, vilket innebär att samla in data samt 
identifiera relevanta kostnader. I totalkostnadsanalysen skall information tas fram 
kring kostnader för att outsourca artikeln. Detta genomförs i både det elfte och tolfte 
steget där kostnader tas fram för att utföra artikeln externt samt internt. Här kan 
fokalaktören se över ifall konkurrenskraften kommer minska vid outsourcing 
(McIvor, 2000). Det kommer därmed genomföras en insamling av data för kostnader 
kring outsourcing samt en insamling av data för kostnader kring intern tillverkning, se 
Tabell 6.6. Denna struktur har framtagits av författarna. 

Tabell 6.6: Struktur för insamlande av data för totalkostnadsanalys 

 

6.2.2 Make 
Enligt steg fyra i Figur 6.1 skall data samlas in kring en process egenskaper. Vid 
insamlande av data behöver fokalaktören veta hur många resurser som finns i det 
produktionsavsnitt som skall analyseras. Dessutom behöver fokalaktören förstå i 
vilken ordning artikeln går igenom de olika operationerna. Dessa data skall tas fram 
av en grupp individer som har kunskaper kring hela flödet. Fokalaktören skall därefter 
bland annat skriva in vilken cykeltid och processtid de olika resurserna har (Petersson 

Relevanta	  värdeflödesaktiviteter Anledning
Svar	  1
Svar	  2
Et	  cetera…

Total	  cost	  of	  ownership	  vid	  outsourcing Outsourcing Internt
Planeringskostnader
Kvalitétskostnader
Upplärnings-‐ och	  utbildningskostnader
Inköpspris
Orderkostnad
Transportkostnad
Tullavgifter	  och	  skatter
Mottagande	  och	  kontroll
Försenings-‐,	  ändrings-‐ och	  bristkostnader
Administrativa	  kostnader
Lagerföringskostnader
Lagerhållningskostnader
Serviceunderhåll
Övriga	  kostnader
Avvecklingskostnader

Relevanta	  värdeflödesaktiviteter Anledning
Svar	  1
Svar	  2
Et	  cetera…

Total	  cost	  of	  ownership	  vid	  outsourcing Outsourcing Internt
Planeringskostnader
Kvalitétskostnader
Upplärnings-‐ och	  utbildningskostnader
Inköpspris
Orderkostnad
Transportkostnad
Tullavgifter	  och	  skatter
Mottagande	  och	  kontroll
Försenings-‐,	  ändrings-‐ och	  bristkostnader
Administrativa	  kostnader
Lagerföringskostnader
Lagerhållningskostnader
Serviceunderhåll
Övriga	  kostnader
Avvecklingskostnader



Konceptuell utveckling 

49 

et al., 2009) enligt Tabell 6.7 som författarna format. Utifrån dessa data kan 
fokalaktören forma hur nuläget ser ut i en värdeflödeskarta (Petersson et al., 2009) 
enligt Figur 6.3.  
Tabell 6.7: Insamling av data kring en process egenskaper baserad på Petersson et al. (2009) 

 
Steg fem innebär att identifiera egenskaper kring materialhantering och produktions-
layout. Den information som skall samlas in är liknande vid både materialhantering 
samt produktionslayout och därmed behövs det endast en datainsamlingsmetod, se 
Tabell 6.8. Denna tabell har författarna strukturerat upp utefter framtagna teorier. 

Tabell 6.8: Exempel på egenskaper kring materialhantering och produktionslayout 

Föregående operation

Efterkommande	  operation

Artikel:

Fyll	  i [enhet]

Cykeltid

Processtid

Eventuell	  ställtid

Partistorlek

Antal varianter

Tillgänglighet

Verklig	  kapacitet

Kassation

Antal	  operatörer

Skiftform/arbetstid

Leveransvolym

Styrning	  och	  beordring

Lager

Beskrivning Stor/många Liten/få

Produktvariation X

Batchstorlek X

Ingående artiklar	  vid	  station	  1 3

Ingående artiklar	  vid	  station	  2 5

Ingående artiklar	  vid	  station	  n 2

Tillgänglig	  yta	  vid station	  1	  (m2) 4

Tillgänglig	  yta	  vid station	  2	  (m2) 7

Tillgänglig	  yta	  vid station	  n	  (m2) 3
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och metoddiskussion. Dessutom beskrivs studiens slutsatser 
och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att utveckla KDI-metoden till att även inkludera egentillverkade 
artiklar. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar som analyserats gentemot vad 
som framkommit i studiens analys samt den konceptuella utvecklingen. 

7.1.1 Data och analysverktyg i KDI-metoden som berör egentillverkade 
artiklar 
För att besvara studiens första frågeställning har data och analysverktyg i KDI-
metoden undersökts ifall dessa berör egentillverkade artiklar. För att få ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt applicerades KDI-metoden på ett fallföretag där 
insamlad data analyserades mot teorier kring KDI-metoden.  
Författarna bedömde utifrån framtagen empiri och teori att steg ett till fyra i fas ett tog 
fram data kring egentillverkade artiklar. I det första steget samlades data in kring 
egentillverkade artiklars förhållande till inköpta artiklar. I det andra steget skedde 
insamling av ledtider för respektive egentillverkad artikel för att få fram F på de olika 
grenarna. Det tredje steget behandlade KOP bland A-artiklar samt B-artiklar där både 
egentillverkade och inköpta artiklar visades i den tidsfasade produktstrukturen. KDI-
metodens fjärde steg samlade in data kring artiklarnas grad av kundanpassning ur 
fokalaktörens perspektiv, vilket genomfördes för både inköpta och egentillverkade 
artiklar. Det analysverktyg i fas två som berör egentillverkade artiklar befinner sig i 
det sjunde steget av KDI-metoden. Det samlas in data kring egentillverkade artiklars 
grad av kundanpassning i det fjärde steget och då kan dessa data analyseras utifrån 
KOP i det sjunde steget. 

7.1.2 Verktyg som bör tillkomma i fas två för att kunna analysera 
egentillverkade artiklar 
För att besvara studiens andra frågeställning har verktyg tagits fram som bör 
tillkomma i fas två för att kunna analysera egentillverkade artiklar. Med första 
frågeställningen som grund gjordes en indelning i två underliggande huvudområden; 
make-or-buy samt make.   
Make-or-buy 
Om fokalaktören väljer att studera vidare kring make-or-buy är 1:a verktyget (steg 10) 
att definiera kärnaktiviteter utifrån en fokuserad SWOT-analys. Då skall 
kärnkompetens och kärnproblem identifieras utifrån styrkor och svagheter i verktyget 
Event-Factor-Review. Fokalaktören skall senare fortsätta analysera kärnaktiviteter 
medan icke-kärnaktiviteter kommer att outsourcas eller utföras internt. I det 2:a 
verktyget (steg 11) skall en tvåstegsanalys genomföras; bedömning av relevanta 
värdeflödesaktiviteter samt en totalkostnadsanalys kring kostnader för att outsourca en 
aktivitet. Totalkostnadsanalysen kommer genomföras utifrån en TCO-analys. I det 3:e 
verktyget (steg 12) skall en totalkostnadsanalys genomföras utifrån en TCO-analys 
kring kostnader för att behålla en artikel internt. Efter denna analys kan fokalaktören 
bedöma ifall mest kompetens finns internt eller externt. Det 4:e och sista verktyget 



Diskussion och slutsatser 

52 

(steg 13) innebär att fokalaktören analyserar relationen till leverantörer. Här skall 
beaktning tas till ifall artikeln skall outsourcas eller om en investering skall 
genomföras för att behålla den internt.  

Make 
Det 1:a verktyget för egentillverkade artiklar (steg 10) innebär att fokalaktören skall 
identifiera den nuvarande riskstrategin utifrån förhållandet mellan processdrivare och 
grad av kundanpassning. I det 2:a analysverktyget (steg 11) skall ett nuläge över den 
utvalda artikelns värdeflöde skapas. Då kan fokalaktören identifiera möjliga orsaker 
till långa ledtider i produktionssystemet. Alla processer skall beskrivas i denna karta 
samt vilka buffertar som förekommer. Fokalaktören bör i det 3:e verktyget (steg 12) 
analysera vilka materialhanteringssystem som går att tillämpa på verksamheten. 
Beroende på vilket system som används kan produkter i arbete, utrymme samt 
kostnader et cetera påverkas. Ett ramverk har framtagits för hur detta kan analyseras. 
Analys av produktionslayout är det 4:e verktyget som bör tillämpas och det 13:e 
steget i metoden för make-artiklar. Beroende på hur fokalaktören väljer att utforma 
dess produktionslayout kan batchstorlekar, produktvariation samt yta påverkas. För att 
analysera detta har ett ramverk tagits fram där det går att fylla i vilka 
produktionslayouter som går att applicera hos fokalaktören samt anledning till detta. 
Det sista verktyget (steg 14) innebär att fokalaktören skall välja ut det mest lämpliga 
arbetssättet baserat på analyser från steg 10 till 13. Då har en helhetssyn erhållits på 
fokalaktörens nuläge och ett önskat framtida läge kan skapas.  

7.1.3 Ytterligare data som bör tillkomma i fas ett för att kunna 
inkludera egentillverkade artiklar 
För att besvara studiens tredje frågeställning har data tagits fram som bör tillkomma i 
fas ett för att kunna inkludera egentillverkade artiklar. Med andra frågeställningen 
som grund gjordes en indelning i två underliggande huvudområden; make-or-buy 
samt make. 

Make-or-buy 
Det 1:a steget av datainsamlingen innebär att fokalaktörens kärnkompetens och 
kärnproblem skall identifieras. Händelser skall delas upp i framgång alternativt 
misslyckande, en beskrivning på detta, ifall det är styrka eller svaghet hos 
fokalaktören samt anledning till det. Denna datainsamling kommer ligga till grund för 
det 10:e steget vid analys av make-or-buy-artiklar. Det 2:a steget innebär att data skall 
samlas in kring relevanta värdeflödesaktiviteter, vilket ligger till grund för det 11:e 
steget vid analys av make-or-buy-artiklar. Det 3:e steget vid datainsamling för 
egentillverkade artiklar är att ta fram en totalkostnadsanalys för kostnader kring 
outsourcing av en artikel samt vad det kostar att tillverka den internt. Dessa data 
ligger till grund för steg 11 och steg 12 vid analys av make-or-buy-artiklar. 
Make 
Det 4:e steget vid datainsamling av egentillverkade artiklar är att samla in data kring 
en process egenskaper. Detta bör utföras för att senare kunna analysera steg 11 för 
make-artiklar. Data som samlas in är bland annat resursers cykeltid, processtid samt 
eventuell ställtid. Att identifiera egenskaper kring materialhantering och 
produktionslayout är det femte steget i datainsamlingen och genomförs för att 
analysera steg 12 och steg 13 för make-artiklar. Då informationen för 
materialhantering och produktionslayout är snarlika varandra behövs det endast en 
metod för insamlingen av data. 



Diskussion och slutsatser 

53 

7.2 Sidoresultat från applicering av KDI-metoden 
Vid applicering av KDI-metoden upptäcktes brister i fas två av KDI-metoden. I steg 
sex skall en analys genomföras kring kundanpassningsperspektiv för inköpta artiklar. 
I nuvarande KDI-metod samlas data in kring fokalaktörens grad av kundanpassning i 
steg fyra men det redovisas ej kring leverantörens grad av kundanpassning. För att 
utföra analysen i steg sex krävs det att data samlas in kring både fokalaktörens och 
leverantörens perspektiv på grad av kundanpassning i steg fyra (fas ett) som idag är 
datainsamlingsfasen i KDI-metoden.  

Vid applicering av metoden på fallföretaget upptäcktes det att den ologiska 
kundanpassningsnivån kring gränssnittet ej behöver vara kritisk. Fallföretaget äger i 
dagsläget maskiner som är placerade hos leverantören, vilket leder till att dessa unika 
artiklar endast produceras till fallföretaget. Därmed är det ej kritiskt då maskinerna 
kan omplaceras vid behov, såsom konkurs hos leverantör. Dessutom är den studerade 
produktfamiljen ny på marknaden, vilket gör att artiklarna i nuläget är unika men 
skulle kunna bli generiska framöver. Det är därmed inget problem då fokalaktören har 
vetskap om situationen vid kontraktsskrivning med leverantör.  

I dagsläget samlas det ej in data kring försörjningsrisk eller inverkan på effektivitet på 
inköpta artiklar i fas ett, vilket behövs för att analysera inköpta artiklar i CAP-
matrisen i steg åtta. Därmed bör ytterligare ett datainsamlingssteg skapas i fas ett där 
inköpta artiklar klassificeras efter dess försörjningsrisk samt inverkan på effektivitet. 
När metoden applicerades på fallföretaget och inköpta artiklar skulle utvärderas i 
CAP-matrisen upptäcktes ett dilemma. Då fallföretaget äger de flesta maskinerna som 
är utplacerade hos leverantörerna är ej försörjningsrisken hög då leverantören skulle 
kunna bytas ut vid behov, såsom konkurs. Dock är försörjningsrisken hög vad gäller 
brandfara hos leverantören då det endast finns en uppsättning av resursen. Författarna 
valde att placera artiklarna som låg försörjningsrisk då risken ej är stor för brandfara. 
Dock bör detta tas i beaktning.  
I det nionde steget har Bäckstrand (2012) i KDI-metoden bestämt en sekvens som bör 
följas vid val av leverantörsrelation som bör analyseras vidare. I denna sekvens tas 
inte KoD-KG i beaktning, vilket bör göras. Då en artikel inom detta område har en låg 
spekulationsrisk bör denna tas hänsyn till sist i den förbestämda sekvensen då 
leverantörssamverkan alltid behövs förbättras. 

7.3 Implikationer 
Utvecklingen innehåller redan existerande modeller för beslut kring make-or-buy 
samt kartläggning av ett värdeflöde. Modeller för analysering kring produktionslayout 
och materialhanteringssystem har ej erhållits och bör tas hänsyn till vid appliceringen. 
Det har ej upprättats någon ny litteratur inom ämnesområdet, snarare en kombination 
av redan existerande teorier. En del begränsningar går att finna i det teoretiska 
ramverket då det finns andra metoder som kan effektivisera intern tillverkning men 
som ej beskrivits. Detta bör verksamheter vara medvetna om vid implementering av 
KDT-metoden.  

Utefter de sidoresultat som författarna funnit kring KDI-metoden bör vissa 
förändringar genomföras. Strukturen på metoden bör förändras för att det ska vara 
enklare att applicera på diverse tillverkande företag. Författarna fann att data ej 
samlades in i fas ett kring leverantörens perspektiv på grad av kundanpassning som 
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behövs för steg sex samt data kring försörjningsrisk eller inverkan på effektivitet som 
behövs för steg åtta. Därmed bör teorin kring KDI-metoden förändras. 
Modellen för beslut kring make-or-buy är densamma som McIvor (2000) format. Det 
som har förändrats i denna metod är att författarna har applicerat viss teori för hur 
stegen skall genomföras, vilket inte förekommer i den ursprungliga modellen. Därmed 
tillkommer teorier kring en SWOT-analys vid definition av kärnaktiviteter, vilket 
ansågs vara en lämplig metod. Dessutom behövdes en metod för att skapa en 
totalkostnadsanalys, och då tillades teorier kring TCO för att behandla samtliga 
kostnader som uppstår både internt och externt.  

Efter applicering av KDI-metoden på fallföretaget har författarna fått en förståelse för 
vilka data och analysverktyg som i nuläget berör egentillverkade artiklar. Utifrån 
denna kunskap kunde en konceptuell utveckling skapas för hur KDT-metoden skulle 
kunna formas. Verksamheter som skulle kunna applicera KDT-metoden bör veta vad 
syftet är med effektiviseringen av en artikel. Dessa verksamheter skulle då kunna öka 
kunskapen för KDT genom att följa den metod som sammanställs i denna studie, detta 
för att förbättra verksamheten internt. Då utvecklingen innehåller redan existerande 
modeller är det möjligt att implementera KDT-metoden på tillverkande företag då 
dessa modeller har styrkts i tidigare forskning. KDT-metoden hjälper företag att både 
analysera externa och interna flöden då fas två utgår från ett make-or-buy beslut som 
ligger till grund för beslut ifall analysering skall ske kring make- eller buy-artiklar.  

7.4 Metoddiskussion 
Genomförd litteraturstudie låg till grund för att öka förståelsen över studiens 
problemområde. Detta för att utforma ett teoretiskt ramverk med teorier som var 
relevanta för studien. Då KDI-metoden är relativt ny och ej testad inom det kontext 
som den är utformad för fanns ej möjligheten att styrka teorin från andra författare. 
Teorier kring make samt make-or-buy utformades på en varierad grund. Då det finns 
en mängd teorier kring make- samt make-or-buy-artiklar användes olika författares 
publikationer för uppbyggnaden av det teoretiska ramverket. Dessa teorier ansågs vara 
välkända och beprövade vilket leder till att studiens resultat fått ökad trovärdighet. 
Dock har ej all teori som finns kring egentillverkade artiklar studerats, vilket hade 
kunnat leda till att KDT-metodens struktur skulle kunna se annorlunda ut. 
En fallstudie innehållande intervjuer, observationer och dokumentstudier 
genomfördes för att få fram lämplig data. Fallstudien genomfördes för att få en ökad 
förståelse för hur KDI-metoden fungerar. Författarna valde att genomföra en fallstudie 
trots att studiens syfte kunde uppnås genom att endast studera KDI-metoden 
teoretiskt. Genom fallstudien gick det finna brister i metoden, vilka författarna anser 
ej hade påträffats om fallstudien ej genomförts. Exempelvis fann författarna att 
ytterligare insamlad data krävdes i steg sex och åtta. Detta gjorde att data behövde 
samlas in även i fas två, vilket ej är ursprungstanken i KDI-metoden. Därmed kunde 
fallstudien tillföra nödvändig information som ej hade erhållits utifrån endast en 
litteraturstudie.  
Den största delen av datainsamlingen bestod av intervjuer. Vid intervjutillfällena 
genomfördes intervjuer med individer som haft relevanta positioner för det studerade 
ämnet. Intervjufrågor gavs ut till respondenterna innan intervjun skulle hållas för att 
dessa skulle vara väl förberedda. Det hade vari lämpligt om fler respondenter 
intervjuats med samma kunskap på Capella för att öka trovärdigheten på dess svar. 
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Möjligheten fanns ej inom vissa intervjuområden men dessa data styrktes senare vid 
insamling av dokumentstudier samt observationer.  
De observationer som genomförts på fallföretaget låg till grund för en ökad förståelse 
över produktionen samt den produktfamilj som studerades. Då kunde en helhetsbild 
ges över fallföretaget samt layouten på produktionen. Detta genererade en högre 
förståelse för tillverkning av respektive ingående artikel samt artiklarnas samband i 
produktstrukturen. Utifrån dokumentstudier kunde dokument med data erhållas från 
fallföretaget. Dokumenten innehöll bland annat information om produktstrukturen, 
ledtider, graden av kundanpassning på varje artikel et cetera. Dessa data var relevant 
för att kunna applicera KDI-metoden på fallföretaget samt styrka den information som 
givits vid intervjutillfällen. 

Ett detaljrikt metodkapitel utformades vilket medförde att en liknande studie kan 
upprepas och få samma resultat. Detta leder till att studiens reliabilitet stärktes. En 
enfallsstudie genomfördes trots att de kan verka mindre övertygande än en flerfalls-
studie. Detta för att fallstudien endast skulle generera en ökad förståelse över KDI-
metoden. Dock hade författarna kunnat finna fler sidoresultat av KDI-metoden ifall 
fler företag varit med i studien, men hade ej påverkat studiens syfte. Studien anses ha 
hög intern validitet då datainsamling skett noggrant utefter det syfte och de 
frågeställningar som satts upp. Därmed har författarna mätt det som varit avsett att 
mätas. En variant av triangulering har genomförts, detta genom att data som erhållits 
utifrån intervjuer, observationer och dokumentstudier jämförts med varandra. 
Studiens validitet har därmed ökat. 
I dagsläget krävs det att samtliga steg i fas ett av KDT-metoden genomförs för att 
kunna börja analysera i fas två. En fördel med detta är att all data samlas in innan fas 
två påbörjas. En nackdel är att fas ett är tids- och resurskrävande. Därmed hade en 
modularisering av fas ett varit lämplig om företag endast vill analysera antingen 
make- eller buy-artiklar.  

7.5 Slutsatser och rekommendationer 
Analysen av den första frågeställningen visar att i de fyra första stegen i KDI-metoden 
samlas data in kring både inköpta samt egentillverkade artiklar. I det första och andra 
steget samlas data in kring en produktfamiljs produktstruktur, samt externa och 
interna ledtider på artiklar. I det tredje steget identifierades KOP för både A-artiklar 
och B-artiklar, och därmed kunde PD-artiklar särskiljas från KoD-artiklar. Även i 
detta steg togs egentillverkade artiklar i beaktning. Artiklars grad av kundanpassning 
identifierades i steg fyra för både inköpta samt egentillverkade artiklar. Det verktyg i 
KDI-metoden som berör egentillverkade artiklar är analysverktyget i steg sju. Utifrån 
tidigare datainsamling erhölls information om egentillverkade artiklars grad av 
kundanpassning samt dess placering utefter KOP. Författarna anser därmed att dessa 
steg i KDI-metoden idag berör egentillverkade artiklar och bör inkluderas i en KDT-
metod. 

Verktyg som bör tillkomma i fas 2 för att kunna analysera make-or-buy-artiklar är 
indelade i 4 steg (steg 10 till 13). I det första verktyget skall kärnaktiviteter definieras 
utifrån en fokuserad SWOT-analys. Det andra analysverktyget innebär att 
entvåstegsanalys skall genomföras innehållande värdeflödesaktiviteter samt 
totalkostnadsanalys för kostnader kring outsourcing. I tredje verktyget skall en 
totalkostnadsanalys genomföras för att identifiera kostnader kring intern process av 
artikeln. Det sista verktyget innebär att fokalaktören skall genomföra en 
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relationsanalys. Verktyg som bör tillkomma i fas 2 för att kunna analysera make-
artiklar är indelade i 5 steg (steg 10 till 14). Första analysverktyget innebär att en 
analys skall ske kring fokalaktörens nuvarande riskstrategi utifrån förhållandet mellan 
processdrivare och grad av kundanpassning. Det andra analysverktyget innebär en 
analys kring ett nuläge av en artikels värdeflöde kartläggs. Det tredje verktyget 
innebär att fokalaktören skall analysera vilka materialhanteringssystem som skulle 
kunna appliceras. Sedan skall fokalaktören i det fjärde verktyget analysera vilka 
produktionslayouter som kan tillämpas för artikeln. I det sista verktyget skall 
fokalaktören välja ut det mest lämpliga arbetssättet baserat på analyser från steg 10 till 
14. För att kunna inkludera egentillverkade artiklar i KDI-metoden bör analys-
verktygen som presenteras ovan tillkomma i en KDT-metod.  

Data som bör inkluderas i fas ett för inkludering av egentillverkade artiklar har 
sammanställts i fem steg (1-5). Resterande fyra steg (6-9) är densamma som 
Bäckstrand (2012) har utformat. Den första datainsamlingsfasen innebär att 
fokalaktörens kärnkompetens och kärnproblem skall identifieras. Fokalaktören skall i 
det andra steget samla in data kring relevanta värdeflödesaktiviteter. I det tredje steget 
skall en totalkostnadsanalys tas fram för både kostnader kring outsourcing och att 
utföra artikeln internt. Fjärde insamlingsfasen innebär att data skall samlas in kring en 
process egenskaper. I det femte steget skall fokalaktören identifiera egenskaper kring 
materialhantering och produktionslayout. Genomförandet av analysverktygen i fas två 
kräver att viss data skall samlas in. Därmed behöver dessa steg som introduceras ovan 
tilläggas för att göra KDT-metoden komplett.  
Genom att ha identifierat vilka data och analysverktyg som berör egentillverkade 
artiklar samt vilka verktyg och data som bör tillkomma i fas två och ett anses studiens 
syfte ”Att utveckla KDI-metoden till att även inkludera egentillverkade artiklar” vara 
uppfyllt.  

7.6 Vidare forskning 
Den metod som utformats i det konceptuella ramverket är endast en utveckling av 
befintliga teorier, vilka har kombinerats för att utforma ett ramverk för utveckling av 
KDI-metoden till att även inkludera egentillverkade artiklar. Därmed finns ett intresse 
att empiriskt pröva metoden för att styrka dess funktion. Då författarna endast har 
skapat den konceptuella utvecklingen utifrån befintliga teorier hade det varit 
intressant att applicera metoden empiriskt för att identifiera brister och möjligheter. 
En modularisering av fas ett i KDT-metoden hade även varit lämplig att tillämpa för 
att effektivisera metoden.  
Det bör studeras hur KDI-metoden skulle kunna reformeras utifrån det sidoresultat 
som uppkommit under studiens gång. Först och främst bör insamlingsdata i KDI-
metoden innehålla sex steg istället för fem. Data kring leverantörens perspektiv på 
grad av kundanpassning skulle kunna tas fram i nuvarande steg fyra i KDI-metoden. 
Det sjätte steget bör samla in data kring artiklars försörjningsrisk och inverkan på 
effektivitet. Sedan bör sekvensen i det nionde steget förändras till att även studera 
artiklar som befinner sig inom området KoD-KG. Ifall detta skulle förändras hade 
applicering av KDI-metoden inom verksamheter varit enklare att genomföra. 
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