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Förord
Studien har varit en lärorik resa och givit oss som författare erfarenhet av hur det fungerar att arbeta
i en stor koncern som Husqvarna Group. Denna resa började den 11 januari 2018 och har sedan dess
gått väldigt snabbt till skrivande stund. Resan har haft sina medgångar och motgångar, men med stor
arbetsinsats har resultatet landat i det vi hoppades på, en förbättring för företaget.
Genom denna resa har vi fått hjälp av ett stort antal personer inom Husqvarna Group och på
Linköpings Universitet. Vi vill först och främst tacka våra handledare Johan Grauf och Carl-Johan
Arnesson på Husqvarna Group för deras insats i att hjälpa oss finna den information vi eftersökt och
få kontakt med rätt personer inom organisationen. Även vår handledare på Linköpings Universitet
Björn Oskarsson förtjänar ett tack för all vägledning under resans gång tillsammans med våra
opponenter till rapporten, Emelie och Elin.
Utöver de nämnda personerna ovan vill vi tacka de personer som hjälpt oss genom datainsamlingen
och med att identifiera företagets arbetssätt. Dessa personer återfinns på inköpsavdelningen för
handhållna bensindrivna artiklar, materialplaneringen, transportavdelningen, ekonomiavdelningen
och godsmottagningen.
Slutligen vill vi tacka varandra för ett väl genomfört arbete med många roliga stunder. Vi har haft en
kul resa tillsammans och tycker det är roligt att den slutade med ett positivt resultat.

Simon Adolfson

Adam Barrdahl

Sammanfattning
Studien utfördes under våren -18 som ett examensarbete på Husqvarna Group gentemot företagets
inköpsavdelning. Författarna studerar masterutbildningen Logistik som en del av sin
civilingenjörsutbildning på Linköpings Universitet.
Studiens huvudämnen är inköp och lagerstyrning, med fokus på den senare delen och ämnade att
minska kapitalbindning utan att öka de totala kostnaderna genom en förändring. Säkerhetslager,
orderkvantiteter och konsignationslager var de tre centrala områdena som undersöktes och fyra
olika scenarion skapades inom dessa. Utöver kostnad och kapitalbindning utvärderades de även efter
hur de påverkade flexibiliteten för Husqvarna. De två scenariona som utreddes inom säkerhetslager
var servicenivåmetoden Scenario 1 - SERV1 och användningen av Scenario 2 - Procentandel av
efterfrågan under ledtiden. Inom orderkvantiteter undersöktes ett scenario baserat på ekonomisk
orderkvantitet, Scenario 3 – EOK. Kvalitativt utreddes också ett konsignationslagerupplägg genom
Scenario 4 – Konsignationslager.
Intervjuer och information från företagets affärssystem har varit de centrala informationskällorna till
studien, där säkerhetslager- och orderkvantitetsförändringarna utvärderades kvantitativt och
konsignationslager kvalitativt. Studien har fokuserat på två avlägsna leverantörer belägna i Asien.
Studiens resultat blev att användning av servicenivåmetoden SERV1 för dimensionering av
säkerhetslager minskar företagets kapitalbindning med 13,6 % och de totala kostnaderna med 15,9
%, med den ytterligare effekten av en högre samt jämnare servicenivå för hela produktsortimentet.
Även dimensioneringen av orderkvantiteter genom ekonomisk orderkvantitet gav minskad
kapitalbindning med 9,8 % och en marginell minskning av de totala kostnaderna. De procentuella
förändringarna är i förhållande till nuläget och de kostnadsposter som förändras i samband med
scenariots införande. Ett konsignationslagerupplägg kommer minska kapitalbindningen, men
kostnaderna skulle troligen öka vid omställningen från nuläget. Vid detta val är det viktigt att
utvärdera vinsten av att frigöra kapital gentemot att öka kostnaderna. Scenario 2 – Procentandel av
efterfrågan under ledtiden inom säkerhetslager ansågs inte ge ett tillräckligt bra resultat för att det
skulle vara värt att gå vidare med för Husqvarna.
Slutsatsen av studien är att Husqvarna Group bör dimensionera om sina säkerhetslager och se över
sina orderkvantiteter för de befintliga artiklarna enligt de rekommenderade metoderna. De bör även
vid uppstart av nya artiklar öka fokus på bestämmandet av orderkvantiteten. Konsignationslager bör
utredas vidare utifrån svårigheter med det samt för att kvantitativt utreda kostnader. Resultatet av
studien kan användas för både avlägsna samt närliggande leverantörer, och anses därför vara
generaliserbart för alla Husqvarnas produkter och för andra företag.

Abstract
The study was conducted during the spring -18 as a graduate work at Husqvarna Group towards the
company's purchasing department. The authors study the master’s program Logistics as part of their
MSc in Engineering at Linköping University.
The main subjects of the study are purchasing and inventory management, focusing on the latter
part and intended to reduce capital tied up without increasing overall costs through a change.
Security stock, order quantities and consignment storage were the three key areas investigated and
four different scenarios were created within these. In addition to cost and tied up capital, the
scenarios were also evaluated according to how they affected the flexibility of Husqvarna. The two
scenarios investigated in security stock were the service level method Scenario 1 - SERV1 and
Scenario 2 - Percentage of demand during lead time. Within order quantities, a scenario based on
economic order quantity, Scenario 3 - EOK, was investigated. Qualitatively, a consignment inventory
was also investigated through Scenario 4 - Consignment storage.
Interviews and information from the company's business systems have been the key sources of
information for the study, where the safety stock and order quantity changes were quantitatively
evaluated and consignment storage qualitatively. The study has focused on two remote suppliers
located in Asia.
The study found that using the SERV1 service-level methodology reduces the company's tied up
capital by 13.6% and total costs by 15.9%, with the additional effect of a higher and more even
service level for the entire product range. Also, deciding the order quantities by using economic
order quantity resulted in a reduction of 9,8% in capital tied up and a marginal decrease in total
costs. The percentage changes are in relation to the current situation and the costs which change in
connection with the introduction of the scenarios are included. A consignment storage will reduce
capital tied up, but the costs would probably increase in the transition from the present. In this
scenario, it is important to evaluate the profit of decreasing tied up capital to the increased costs.
Scenario 2 - Percentage of demand during the lead time was not considered to give a sufficiently
good result and is for that reason not worth for Husqvarna to move forward with.
The conclusion of the study is that Husqvarna Group should dimension its security stocks and review
its order quantities for the existing articles according to the recommended methods. They should
also focus on determining the order quantity when starting to buy new articles. Consignment storage
should be further investigated on the basis of difficulties to quantitatively investigate costs. The
result of the study can be used for both remote and nearby suppliers and is therefore considered to
be generalizable for all Husqvarna products and also for other companies.
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1 Inledning
Detta kapitel presenterar ämnesområdets bakgrund och går senare in på studiens bakgrund och
uppkomst. Utifrån denna bakgrund utformas ett syfte som beskriver vad studien ämnar uppnå.
Därefter följer en beskrivning av rapportens struktur och uppbyggnad genom en disposition.

1.1 Områdets bakgrund
Lagerstyrning och inköp är två viktiga områden för företag och båda dessa har en stark koppling till
logistik. Då kostnaden för inköp av produkter vanligtvis står för 40–60 % av företagets totala utgifter
är inköpsprocessen idag essentiell för företag (Stock & Lambert, 2001). Ett förändrat ekonomiskt
klimat med skiftande tillgång och kostnad för material har ökat relevansen av effektivare
inköpsarbete ytterligare på senare år. I inköpsprocessen innefattas samtliga processer vid
anskaffande av material, vilket innebär många aktiviteter som behöver koordineras och optimeras
tillsammans för att uppnå en effektiv inköpsprocess.
Lagerstyrningen påverkas bland annat av de osäkerheter som finns i leveranspålitlighet och
leveranssäkerhet samt även de krav som ställs på kapitalbindningen inom företaget. Säkerhetslager,
säsongslager och ledig produktionskapacitet är några möjliga sätt att gardera sig mot dessa
osäkerheteter, men alla ger ökade kostnader. (Oskarsson, et al., 2013)
Området inköp har en stark koppling till lagerstyrning, då inköpsprocessens genomförande påverkar
lagernivåerna, vilket Stock & Lambert (2001) påvisar. Detta resulterar ofta i en avvägning mellan
ökade kostnader och minskad kapitalbindning, vilket är en stor utmaning för företag. Dessa ökade
kostnader kan exempelvis uppstå genom minskade lagernivåer, vilket resulterar i ett behov att
skydda sig från brist på andra sätt och en ökad risk för fler bristtillfällen. Ökade kostnader behöver
därav vägas mot hur mycket en minskning av kapitalbindningen tillför. Ett vanligt exempel är att en
lagerminskning kan öka mängden nödvändiga expressleveranser via exempelvis flyg, eftersom brist i
lagret oftare uppstår om nivåerna är för låga.
En längre ledtid, tiden från beställning till ankomst, är något som enligt Stock & Lambert (2001)
vanligtvis leder till en ökad osäkerhet då utrymmet för att problem ska uppstå är större. Detta
påverkar i sin tur storleken på säkerhetslagret. Hur lagerstyrningen sköts är också väldigt beroende
av de parametrar som styr företagets lagringspolicy, vilka kan variera mycket mellan olika företag.
Minskad kapitalbindning, minskad inkuransrisk, företagets ekonomiska situation, konkurrensen som
finns på marknaden och krav från produktionsprocessen är några saker som påverkar
lagerstyrningen. Lagringen innebär även en avvägning mellan kostnad och den service som företaget
vill uppnå gentemot nästkommande aktör i kedjan (Oskarsson, et al., 2013).
Med denna bakgrund anses området som studien utförs inom vara ett ständigt aktuellt ämne och
problemställningen vara generellt intressant för företag inom olika branscher som dras med liknande
utmaningar. Det ska förtydligas att produktens karaktäristik inte är det essentiella i denna studie,
utan det viktiga i sammanhanget är den långa ledtid som tillkommer med den avlägsna leverantören.

1.2 Arbetets bakgrund
Koncernen Husqvarna Group är en globalt ledande aktör inom produkter för skogs-, park- och
trädgårdsskötsel. Företaget tillhandahåller även bevattningsprodukter samt är globalt ledande inom
kaputrustning och diamantverktyg för sten- och byggnadsindustrin. Husqvarna är ett företag som
grundades år 1689 och som därmed under lång tid förankrat sitt varumärke och sin position på
marknaden. Företaget har idag cirka 13 000 anställda i 40 länder och hade 36 miljarder kronor i
nettoomsättning under 2016. (Grauf & Arnesson, 2018)
Företagets organisation är uppdelad i fyra olika divisioner utefter produkternas egenskaper.
Husqvarnadivisionen är den största av dessa divisioner och står för ca 50 % av omsättningen inom
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koncernen. De övriga divisionerna är Gardena, Consumer Brands och Construction. En stor del av
Husqvarnadivisionen, senare benämnd Husqvarna, är placerad i Huskvarna i Småland. Inom denna
division produceras motorsågar, trimmers och gräsklippare för utomhusbruk som främst används av
professionella användare. Studien utförs gentemot divisionen Husqvarna och studiens
uppdragsgivare är inköpsavdelningen som ansvarar för komponenter till handhållna bensindrivna
produkter. Avdelningen arbetar bland annat med att upprätthålla relationer med leverantörer,
leverantörsval för produkter och skriva avtal. (Grauf & Arnesson, 2018)
Husqvarna köper mycket av sitt gods ifrån avlägsna leverantörer på andra kontinenter än Europa, där
Asien är vanligt förekommande. Godset som anskaffas därifrån behöver därmed transporteras en
lång sträcka för att komma till Husqvarnas fabrik i Sverige. Då denna transport primärt utförs med
båt är det en lång ledtid från beställning tills att Husqvarna har produkterna i sitt lager. Flyg
förekommer i vissa nödfall där produkterna måste anlända med kortare ledtid, vilket resulterar i
högre transportkostnader. Produkterna placeras därefter i ett lokalt lager innan de senare plockas till
produktionen. Under hela denna process, förutom under betalningstiden gentemot leverantören, har
Husqvarna bundit kapital i material som de inte kan använda för andra satsningar. Avdelningen
poängterar vikten att en förbättring sedd till kapitalbindning inte får medföra en för stor
kostnadsökning eller försämrad service gentemot produktionen. Förutom kostnads-, service- och
kapitalbindningsfokus ser Husqvarna även vikt i att upprätthålla hög flexibilitet mot produktion.
Flexibilitet i detta fall innebär att kunna ställa om snabbt mellan tillverkning av olika produkter.
(Grauf & Arnesson, 2018)
Kapitalbindning beskrivs enligt Oskarsson et al. (2013) som låsning av resurser och medellagervärdet
beskrivs som ett vanligt nyckeltal för att mäta kapitalbindning. Medellagervärdet byggs upp av
produktvärdet samt parametrarna säkerhetslager och orderkvantitet som båda är centrala begrepp
inom lagerstyrning. Förändrad dimensionering av dessa parametrar kan resultera i minskad
kapitalbindning. Ett annat sätt att minska kapitalbindningen är enligt Gumus et al. (2008) att undvika
ägandet av lagret, vilket kan göras genom att använda VMI- eller konsignationslager. Vid båda dessa
upplägg flyttas sista lagerpunkten närmare köparen, medan leverantören fortfarande äger
produkterna tills att köparen gör ett utplock (Waller, et al., 1999). Detta ger därav en direkt
minskning av kapitalbindning på grund av minskad ägandetid. Skillnaden mellan uppläggen är att i
VMI styr leverantören lagret medan ett konsignationslager styrs av köparen. Husqvarna vill att
studien ska undersöka ett upplägg med leverantörsägda lager, då de tidigare haft ett VMI-upplägg
som skyndsamt avvecklades på grund av lag- och tullförändringar (Grauf & Arnesson, 2018). Förutom
sätten som beskrivs ovan kan förhandlingar angående längre betalningstid och minskat inköpspris
gentemot leverantör medföra minskad kapitalbindning, då ägandetiden av produkten minskar inom
företaget.
Husqvarna använder idag ett nyckeltal som heter ”Cash Conversion Cycle”, benämns CCC, till att
mäta sin nuvarande kapitalbindning inom hela företaget. Detta nyckeltal beräknas som antalet dagar
från betalning till leverantör, tills att köparen i sin tur får betalt av sina kunder. Beräkningen av CCC,
inköpsflödet samt ägandet av produkten illustreras i Figur 1 nedan och är baserad på fiktiva siffror.
Personen i figuren representerar slutkunden, huset symboliserar en lagerpunkt, industrilokalen
representerar produktionen, lastbilen representerar transport och bilden längst till höger
representerar råvarubrytning. (Grauf & Arnesson, 2018)
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Figur 1. Husqvarna Groups materialförsörjningsflöde och mätetal CCC.

Husqvarna använder sig primärt av incotermen1 FOB, vilket betyder att ägandet av produkten tas
över då den passerar relingen i avsändande hamn samt att det är Husqvarna som tar ansvar för
transporten därifrån. Tiden som Husqvarna äger produkten kallas DIO och är för exempelflödet ovan
80 dagar. Betalningstiden till leverantör är 38 dagar, DPO, och betalningstiden för kunden är 51
dagar, DSO. Detta ger vid beräkning av CCC att kapitalet binds av Husqvarna i 93 dagar. (Grauf &
Arnesson, 2018)
Denna studie kommer att studera Husqvarnas inköpsarbete samt lagerstyrning, och fokusera på hur
en förändrad lagerstyrning kan minska kapitalbindningen i inköpt material utan att resultera i en stor
kostnadsökning. Lagret innan produktionen kommer vara den sista delen i flödet och därav kommer
produktionen, färdigvarulagret och slutkund inte inkluderas i studien. Studien ska enligt samråd med
uppdragsgivaren inte utreda kommersiella aspekter kopplade till exempelvis förhandling, inköpspris,
samt betalningsvillkor gentemot leverantör. De avlägsna leverantörerna kommer i studien vara
placerade i Asien, då det är vanligt förekommande för Husqvarna. Studien kommer heller inte utreda
ett byte av transportslag, då Husqvarna varit tydliga med att båt är det primära transportslaget från
Asien på grund av kostnadsaspekten.

1.3 Syfte
Studien ska resultera i åtgärdsförlag för hur en förändrad lagerstyrning kan förbättra inköp från
avlägsna leverantörer. Detta ska ske med målet att uppnå mindre kapitalbindning utan att medföra
en stor kostnadsökning.

1.4 Disposition
Rapporten börjar med kapitel 1 - Inledning som går igenom arbetets bakgrund, följt av studiens syfte.
Sedan följer kapitel 2 - Metod som tar upp de metoder som använts för informationsinhämtning.
Denna information används sedan för att kartlägga nuläget i kapitel 3 – Nulägesbeskrivning. Detta
följs av kapitel 4 – Referensram som tar upp den teori som använts i studien. Därefter beskrivs i
kapitel 5 – Benchmarking, tillvägagångssätt och slutsatser från den fallstudie som utfördes mot andra
företag som står inför samma problem. Detta för att identifiera hur andra företag arbetar kring
studiens ämne och för att få fram uppslag på möjliga förbättringsområden för Husqvarna. I kapitel 6
– Uppgiftprecisering sammanfogades de tre tidigare kapitlen och huvudområden som skulle

En incoterm är ett begrepp, vilket förklarar hur ansvarsfördelning samt ägandet ser ut vid ett
transportupplägg mellan leverantör och köpare. (Sweden International Chamber of Commerce, 2018)
1
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undersökas togs fram tillsammans med delsteg inom varje område. I kapitel 7 - Framtagande av
scenarion och kapitel 8 – Framtagande av utvärderingsmodell genomfördes sedan delstegen genom
att ta fram scenarion, metod för beräkningar av scenarion och metod för att utvärdera scenariona. I
kapitel 9 – Insamlad information presenteras den information som använts i beräkningarna
tillsammans med en beskrivning av hur informationen tagits fram. Informationen användes sedan i
beräkningar och resultatet av dessa sammanställdes och analyserades i kapitel 10 - Resultat och
Analys. Utöver dessa genomfördes även en kvalitativ analys inom leverantörsägda lager vars resultat
återfinns i kapitel 10 - Resultat och Analys. Därefter utfördes känslighetsanalyser på osäkra
parametrar i kapitel 11 - Känslighetsanalys och metod samt resultat diskuteras i kapitel 12 Diskussion. Slutligen togs slutsatser, åtgärdsförslag och idéer på framtida uppslag inom företaget
fram i kapitel 13 – Slutsats. I Figur 2 nedan presenteras rapportens disposition.

Figur 2. Disposition av rapport.
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2 Metod
Detta kapitel presenterar en del av metoden som använts för denna studie. Kapitlet inleds med att
beskriva en metodik för utförande av fallstudier för att sedan gå in på hur denna tillämpats i studien.
Sedan följer information om hur litteratursökning gått till samt hur teori kring intervjumetodik
använts. Metoden beskriven i detta kapitel har använts flitigt vid identifiering av Husqvarnas
arbetssätt i nuläget, samt för att identifiera relevant teori för studien. Utöver detta kapitel återfinns
ytterligare metod beskriven i kapitel 7 som behandlar framtagning av scenarion samt hur dessa kan
beräknas. I kapitel 8 beskrivs även framtagandet av en utvärderingsmodell för de tidigare framtagna
scenariona.

2.1 Metodik för fallstudie
Det finns flertalet olika sätt att utföra en fallstudie. I denna studie utgick arbetet ifrån Yins metodik
för fallstudier (2018), då denna modell ansågs vara strukturerad och ge en stabil grund inför
utförandet. En fallstudie består enligt Yin av tre delar: ett ämne, en metodik och ett eller flera objekt.
Grunderna för att genomföra en korrekt forskningsfallstudie ligger i en strukturerad metodik,
disciplin och i att resultatet ska tolkas och framställas objektivt. (Yin, 2018)
Yin (2018) presenterar i sin bok en strukturerad guide till att genomföra en forskningsfallstudie,
vilken utgår från sex olika steg. Nedanstående avsnitt utgår från Yin (2018) om inte annat anges och
stegens koppling till varandra visualiseras i Figur 3.

Figur 3. Metodik för genomförande av fallstudie enligt Yin (2018).

Steg 1 – Planering
I det första steget gäller det att identifiera vilket område och vilken situation som ska undersökas i
fallstudien. Frågorna Varför? och Hur? är i detta steg centrala då de underlättar formulerandet av en
bakgrund och för att förstå relevansen med studien. Genom att tidigt förstå hur en
forskningsfallstudie definieras och vad som innefattas i definitionen kan ett beslut tas angående
vilket tillvägagångsätt som är bäst lämpat. Exempel på tillvägagångsätt är experiment, enkäter,
undersökning genom historik och intervjuer. Det är också bra att synliggöra möjliga problem och
begränsningar till genomförande av en sådan studie i detta steg. Målbilden med studien bör även
bestämmas för att klargöra arbetets omfattning och genomförbarhet. I detta kan även
generaliserbarhet av studiens innehåll utredas för att forskningsstudien ska få en större framtida
mening.
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Steg 2 – Design av fallstudie
I detta steg är det viktigt att initialt definiera det system som ska studeras i fallstudien. Genom att
klargöra förutsättningarna kan relevant teori, osäkerheter och frågeställningar tas fram som
vägledning till att nå studiens tidigare bestämda syfte. Med detta i åtanke kan sedan metodiken
designas och utvärderas ur kvalitetssynpunkt. Vid design av fallstudien finns fem essentiella
komponenter:
o
o

o

o

o

Fallstudiens frågeställningar. Frågorna Hur? och Varför? är användbara för att ta fram
vägvisande frågeställningar för studiens målbild.
Fallstudiens studerade system. Följer vanligtvis naturligt av frågeställningarna och beslutet
angående om man vill undersöka en eller ett flertal aktörer är viktigt. Det kan även finnas
begränsningar som avgör vad som är möjligt och vilka som undersöks.
Fallstudiens frågor. Det är viktigt att utifrån litteratur i ämnet fokusera ämnesområdet i
fallstudien och sedan undersöka dessa områden noggrannare och identifiera relevanta frågor.
Utvärdering av frågornas objektivitet och ifrågasättande av frågans mening är viktigt i detta steg.
Logisk koppling mellan frågeställning och inhämtad information. Kopplingen möjliggör
undersökning av mönster, skillnader och likheter mellan de studerade systemen, vilka lättare
synliggörs då frågeställningar och informationen syntetiserar.
Kriterier för tolkning av resultat. Genom att undersöka och avfärda möjliga tolkningar tidigt
styrks resultatet. Det är därför viktigt att i designprocessen planera hur resultatet ska utvärderas.

Steg 3 – Förberedelse
I detta steg gäller det att sätta sig in i ämnet, skärma av de olika studerade systemen, träna på att
utföra inhämtning av data och ta fram ett frågeprotokoll inför intervjuer. Protokollet är extra viktigt i
det fall där flertalet studerade system ingår i fallstudien. Det är också viktigt att i förberedelsen ta in
etiska aspekter i form av exempelvis anonymitet.
Steg 4 – Datainsamling
För att utföra datainsamlingen gäller det att välja vilka och hur många källor till information som ska
användas. Trovärdigheten i studien förbättras genom användning av flera olika källor till information.
Detta faktum kan förklaras med begreppet triangulering som betyder att flertalet källor till
information används för att styrka trovärdighet. Intervjuer, dokumentation och observationer är
förslag på olika sorters källor som kan användas i fallstudier.
Steg 5 – Analysera
Här handlar det om att ordna och sammanställa information på olika sätt för att finna mönster och
insikter i informationen. Här ska en analytisk strategi utvecklas som går i linje med fallstudiens
generella strategi och mål. I detta kan exempelvis byggandet av matriser, figurer och tabeller
användas tillsammans med olika sorters sorteringsmetoder.
Steg 6 – Sammanställ fallstudie
Vid sammanställning är det viktigt att definiera en målgrupp för studien och anpassa språk efter
läsarens nivå. Sammanställ text- och bildmaterial som beskriver samband och resultat, och bestäm
rapportens uppbyggnad. En viktig aspekt är att det ska presenteras tillräckligt mycket bevis för
studiens resultat, så att läsaren själv kan dra egna slutsatser av studiens innehåll. Hänsyn till
anonymitet av inblandade parter innan publicering skall tas.

2.2 Arbetsgång
I detta avsnitt beskrivs den planering som studien arbetat efter för att uppnå syftet. Arbetsgången
kopplas samman med den metodik som Yin (2018) presenterar i Figur 4 nedan. De streckade rutorna
symboliserar de olika stegen enligt Yin.
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Figur 4. Beskrivning av studiens arbetsgång.

Bakgrund, syfte och direktiv
I studiens inledning presenterades bakgrunden till uppgiften för författarna av Husqvarna. Efter
diskussioner om studiens uppdrag med både handledare på Linköpings Universitet samt på
Husqvarna specificerades syftet med studien. Under diskussionerna framkom även direktiv för
studien från uppdragsgivaren på vad studien skulle täcka in och inte. Denna information samlades in
genom öppna intervjuer kring intressanta områden under studiens kartläggning av uppgiften.
Metodiken finns beskriven i avsnitt 2.4.
Nulägesbeskrivning
Tidigt i studien arbetades en nulägesbeskrivning fram genom semi-strukturerade intervjuer för att
skapa en utgångspunkt inför studiens senare delar. Nulägesbeskrivningen hjälpte till för förståelsen
av problemet och gav idéer på delar som skulle kunna förbättras hos Husqvarna. Informationen
samlades in genom att relevanta personer inom exempelvis avdelningarna inköp, transport,
materialplanering och marknad i organisationen intervjuades. Handledarna på företaget gav även
dem mycket information till studien i denna fas. Den insamlade informationen bearbetades genom
att författarna tillsammans gick igenom sina anteckningar ifrån intervjuerna för att säkerställa att de
uppfattat informationen på samma sätt. I de fall där oklarheter fortfarande fanns kontaktades
informanten igen för att säkerställa att den erhållna informationen var rätt. De studerade objekten,
alltså leverantörerna som studerades i studien valdes ut i ett senare tillfälle när uppgiften var bättre
definierad och redovisas i avsnitt 7.1.1. Vilka informanter som intervjuades och vilken information
som efterfrågades av dessa presenteras i bilaga 1.
Litteraturstudie
Parallellt med nulägesbeskrivningen utfördes en litteraturstudie för att hitta intressant teori som
kunde användas i studien. Litteratursökningen medförde också en förbättrad kunskapsbas inom
ämnesområdet, vilket underlättade utförandefasen. Teori angående olika utvärderingsgrunder som
exempelvis totalkostnad och kapitalbindning studerades också i detta steg. Mer detaljerat hur denna
information togs fram finns i avsnitt 2.3.

7

Benchmarking av liknande företag
Utöver nulägesbeskrivningen och litteraturstudien utfördes även en fallstudie där flertalet andra
tillverkande företag som också står inför samma problematik vid inköp från avlägsna leverantörer
ingick. Benchmarkingen genomfördes genom att en kravlista på deltagande företag skapades och en
förfrågan om deltagande skickades ut till ett antal företag som passade in på beskrivningen. De
företag som var intresserade av att delta intervjuades sedan via telefon, då de inte var möjligt att åka
runt till alla företag samt att det ansågs göra det lättare att få företag att delta i studien. I
intervjuerna fick företagen beskriva hur de arbetade med inköp, kapitalbindning, lagerstyrning och
transporter i samband med inköp från avlägsna leverantörer. Denna information användes sedan
främst som inspiration för att identifiera olika förbättringsområden för Husqvarna. Hela
benchmarkingrapporten finns bifogad i bilaga 7 och utvalda delar återfinns i kapitel 5.
Ta fram olika scenarion och utvärderingsmodeller
Genom att kombinera informationen som erhållits ifrån nulägesbeskrivningen, litteraturstudien och
benchmarkingen identifierades möjliga förbättringsområden för Husqvarna. Utifrån dessa områden
skapades olika scenarion, för vilka sedan en metod för genomförande av beräkningar och
informationsinhämtning togs fram. I datainsamlingen användes främst intervjuer och aktuell
information från affärssystemet som informationskällor. Triangulering genom att intervjua flertalet
personer ansågs inte nödvändigt i detta skede, på grund av att informationen var på en basnivå och
inte ansågs påverkas av subjektiv bedömning. I detta steg togs även utvärderingsmodeller med
tyngdpunkt i studiens centrala begrepp kostnad, kapitalbindning och flexibilitet fram. Mer detaljerat
hur detta arbete har gått till finns beskrivet i kapitel 7, kapitel 8 samt bilaga 2.
Beräkna totalkostnader för nuläge och de olika scenariona
Första steget i utförandefasen var att samla in de parametrar och kostnader som behövdes för att
kunna utföra totalkostnadsberäkningar för de olika scenariona. I samband med detta genomfördes
även enkäter för att kartlägga hur mycket tid som lades på enskilda arbetsuppgifter. Detta gjorde det
möjligt att uppskatta kostnaden för olika arbetsuppgifter genom att kostnaden för resurser och
anställda identifierades genom intervjuer och beräkningar. När all data var insamlad var de möjligt
att beräkna totalkostnaden genom den utvärderingsmodell som togs fram i föregående steg. Hur
beräkningarna gått till och vilken information som använts finns beskrivet i kapitel 8 och kapitel 9
samt resultatet av dem finns i kapitel 10.
Beräkna kapitalbindning för nuläge och de olika scenariona
I samband med beräkningen av totalkostnaden beräknades även kapitalbindningen för nuläget och
de olika scenariona. Detta gjordes genom att beräkna fram medellagervärdet för nuläget och de olika
scenariona. Även här behövdes parametrar och kostnader först identifieras och hämtas in för att
sedan användas i beräkningar enligt den framtagna utvärderingsmodellen. Hur beräkningarna gått till
och vilken information som använts finns i kapitel 8 och kapitel 9 och resultatet av dem finns i kapitel
10.
Utvärdera scenarion gentemot nuläge
Utvärderingsmodellernas resultat för nuläget och de olika scenariona analyserades tillsammans för
att se vilka resultat som studien fått sett till olika aspekter. Utifrån detta analyserades de olika
scenarionas resultat utifrån kostnad, kapitalbindning, flexibilitet och service. Anledningar till varför
resultatet blev som det blev undersöktes även. I detta steg genomfördes även känslighetsanalyser på
resultaten genom att variera olika parametrar som ansågs osäkra eller kunde förändras i samband
med de åtgärder som scenariona byggde på. Hur analyserna gått till samt vad de kommit fram till
finns beskrivit i kapitel 10 och kapitel 11.
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Sammanställning av resultat
När scenariona analyserats sammanställdes resultatet och en diskussion angående metodval och
resultatet genomfördes. Det sammanställda resultatet återfinns i kapitel 10 och metod- samt
resultatdiskussion i kapitel 12.
Presentera studiens slutsatser
Det avslutande steget var att presentera studiens slutsatser i en rapport samt genomföra muntliga
presentationer på Linköpings Universitetet samt hos uppdragsgivaren Husqvarna. Slutsatserna
innefattade åtgärdsförslag för hur Husqvarna kan förbättra deras kapitalbindning utan att medföra
en stor kostnadsökning. Åtgärderna styrktes med beräkningsunderlag avseende på totalkostnad och
kapitalbindning, samt de genomförda känslighetsanalyserna. Studiens slutsatser finns detaljerat
presenterade i kapitel 13.

2.3 Litteratursökning
Litteratursökningen i studien har delvis utgått från kurslitteratur ifrån tidigare kurser under
masterutbildningen inom logistik, där Oskarsson et al. (2013) varit den källa som använts mest för
grundläggande information. Denna information har sedan kompletterats genom litteratursökning på
Vallabiblioteket i Linköping, där ytterligare böcker relaterade till logistik och fallstudier påträffades.
Ett tredje sätt som använts för att införskaffa litteratur har varit att undersöka tidigare
examensarbeten som undersökt kapitalbindning och-/eller använt sig av totalkostnadsmodeller.
Detta för att hitta eventuell teori och författare som kunde vara användbara i denna studie.
Examensarbetena hittades genom att söka i databasen DiVA-portal och den litteratur som hittades
granskades noggrant för att undersöka dess relevans. För all information från examensarbetena
identifierades grundkällan och en egen tolkning av informationen gjordes.
Kurslitteraturen och de böcker som hittades på biblioteket gav en bred grund och även uppslag till
olika sökord inom områden där det behövdes ytterligare information. Inom dessa områden gjordes
sökningar på artiklar i databasen UniSearch. Sökningarna och sökorden i denna databas återfinns i
bilaga 3. I denna bilaga finns även information om vilka kriterier som använts i respektive sökning
exempelvis har enbart artiklar skrivna på engelska märkta med ”Peer Review”2 använts. I flera fall gav
de initiala sökorden ett stort antal träffar och då lades ytterligare krav till för att kunna fokusera
sökningen bättre på det aktuella området. Detta gjordes tills dess att sökningen gav mindre än 20
stycken träffar. När denna gräns nåddes lästes samtliga sammanfattningar igenom för att bedöma
om artiklarnas innehåll var relevant för studien. De som ansågs relevanta lästes igenom i sin helhet
och användes i studien om de ansågs relevanta.
I både böcker och artiklar har det funnits intressant information där författaren refererat till
grundkällan. I dessa fall har grundkällan tagits fram för att möjliggöra egen tolkning av
informationen. Sökmetoden kedjesökning3 har även den använts i flertalet fall där området som en
specifik artikel eller bok berört medfört en önskan om fördjupning i området.

2.4 Intervjumetodik
Intervjuer är en metod där en person, intervjuaren, samtalar med en annan person, informanten, om
olika frågor och ämnen som har tagits fram i förväg av intervjuaren (Eliasson, 2013). Metodiken
nedan bygger på allmänna principer för att genomföra en empirisk studie, där flertalet tydliga steg
används för att strukturera upp intervjun (Dalen, 2007). Metodiken valdes som en strukturell grund

”Peer Review” kan översättas till expertgranskning, då artikeln granskats av en insatt och kunnig person inom
ämnet. (Umeå Universitet, 2018)
2

Kedjesökning innebär att hitta nya källor genom att ta de källor som en artikel eller bok som anses intressant
har använt sig av. (Luleå Tekniska Universitet, 2018)
3
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för att den på ett tydligt sätt delar in intervjun i olika steg. Dessa steg genomförs förslagsvis i den
ordning som presenteras nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av tema och problemställning
Val av informanter
Utarbetande av en intervjuguide
Genomförande av intervjuerna
Organisering och bearbetning av det insamlade materialet
Analys av intervjumaterialet och redovisning av resultaten

Innan arbetet med denna stegmodell kan inledas behöver relevant teori inom ämnet studeras genom
att göra en litteratursökning för att på dessa sätt ta fram en stark referensram som underbygger
intervjuns syfte (Dalen, 2007) (Yin, 2018).
Nedan beskrivs respektive steg för studiens arbetsgång inför, under och efter intervju. Detta utfördes
detaljerat, då intervjuer var en viktig informationskälla för studien. Denna metod har även använts
på liknande sätt för benchmarkingen som genomförts i samband med studien om inte annat anges.
Benchmarkingens rapport presenteras i sin helhet i bilaga 7.
1. Val av tema och problemställning
Det första steget handlar om att identifiera ett mål med intervjun, vilket innebär tydliga
problemställningar inom ämnet. För att sedan kunna ta fram en intervjuguide eller ett frågeprotokoll
krävs att det beslutas vilken typ av intervju som ska genomföras. Generellt finns tre typer av
intervjuer: öppen, strukturerad och semistrukturerad. I en öppen intervju får den intervjuade tala
fritt, medan strukturerade intervjuer är låsta till specifika frågor och direkta svar på dessa frågor.
Semistrukturerade intervjuer är ett mellanting som fungerar som ett samtal kring ett visst
intervjuämne. (Dalen, 2007)
Den intervjumetod som valts för denna studie har i de flesta intervjuer varit semistrukturerad. Denna
ansågs vara bättre än den strukturerade då den kunde ge en bredare uppfattning av informationen.
Den öppna intervjun medför en risk att information som eftersöks inte framkommer, vilket gjorde att
den inte användes frekvent. En strukturerad intervju hade exempelvis inte passat då en bristande
kunskap om företagets arbetssätt och rutiner fanns i inledningen av studien. Tema och information
som efterfrågades i olika intervjuer återfinns i bilaga 1 och bilaga 2.
2. Val av informanter
Steg två är enligt Dalen (2007) ett kritisk val i en kvalitativ intervju som har stor påverkan på
informationens riktighet och studiens trovärdighet. Vid val av antalet informanter som används i en
studie är tid ofta en begränsande faktor då genomförandet och efterarbetet av intervjuerna ofta
sätter gränser för antalet intervjuer som kan genomföras. Tidsaspekten är även en sak som Yin
(2018) anser viktig att inte underskatta, då det ofta tar mer tid än man initialt tror. I studien har
främst intervjuer på en timme använts för informationsinhämtning och mängden har ansetts räcka
för att få fram ett bra underlag. I de fall där mer information efterfrågats har ytterligare intervjuer
bokats in med berörda informanter.
Antalet informanter påverkas även av intervjuns karaktär och vad som är syftet med den (Dalen,
2007). Det viktigaste är dock att informationen som framkommer är av tillräcklig kvalitet och mängd
för att det ska gå att göra en bra tolkning och analys. I Yins metodik (2018) ses antalet och vilka ”fall”
som skall undersökas som en central fråga som naturligt bör falla fram ur frågeställningarna som
önskar besvaras. I studien har flertalet personer intervjuats och informationen som undersöks har
främst varit till för att förstå Husqvarnas arbetssätt vid inköp och lagerstyrning i nuläget. Därför
bestämdes antalet informanter i studien inte innan, utan föll ut naturligt när all information som
ansågs nödvändig var inhämtad.
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Kriterieurval är en metodik som använder olika urvalskriterier för att identifiera vilka huvudsakliga
områden som intervjun skall belysa, för att ge möjlighet till att välja rätt informanter (Dalen, 2007).
Informanterna bildar sedan den svarsgrupp som ska besvara intervjuns huvudsakliga frågor.
Kriterieurval har använts för de intervjuer där målet var tydligt angående vilken information som
eftersöktes. I övriga fall hänvisades vi av handledare på företaget till relevant person.
Inom benchmarkingen gjordes en lista med krav på de studerade objekt som skulle inkluderas. Målet
med kraven var att hitta företag som hade liknande tillverkning och som också stod inför
problematiken av att ha leverantörer i avlägsna länder som Husqvarna. Totalt sammanställdes en
lista på tio företag som ansågs intressanta, vilka kontaktades för att fråga om de var intresserade av
att delta. Av dessa tio företag deltog till slut sex stycken i benchmarkingen.
3. Utarbetande av en intervjuguide
Intervjuguiden är en viktig del i intervjuer enligt Dalen (2007) och har i studien använts för att se till
att centrala teman och frågor tagits upp under intervjuerna. Vid framtagandet av intervjuguiden är
det viktigt att se till att alla frågor som ställs har relevans och det är fördelaktigt att utforma den så
att enklare frågor uppkommer tidigt, svårare i mitten och mer generella i slutet. För att få fram en
bra intervjuguide bör de framtagna frågorna kontrolleras genom bland annat tydlighet, formulering
och betydelse. Detta för att frågorna ska leda till att ett objektivt förhållningssätt används, vilket
även stärker frågornas kvalitet. Beskrivande frågor är även bra för att möjliggöra kvalitativa svar.
Studien har använt sig av intervjuguider där frågorna har kontrollerats enligt teorin ovan över
relevans, tydlighet och formulering med mera. Intervjuguiden har också anpassats för att ha rätt nivå
på frågorna utifrån informantens kunskapsbakgrund, vilket Dalen (2007) förespråkade. De frågor som
ställts till informanterna i studien redovisas ej, men tema och efterfrågad information återfinns i
bilaga 1 och bilaga 2 för samtliga intervjuer.
4. Genomförande av intervjuerna
För att kunna validera riktighet i en kvalitativ studie har intervjuaren en stor roll då det är den
personen som bidrar till samspelet med informanten. Ett strukturerat och noggrant utförande av
intervjuer samt tydliga beskrivningar av hur de har genomförts kan styrka reliabiliteten. Detta då det
gör det möjligt för en oberoende granskare att kunna utföra arbetet enligt metodiken som använts.
(Dalen, 2007)
Yin (2018) poängterar fem områden som är viktiga under en intervju:
1.
2.
3.
4.
5.

Ställ bra frågor.
Var en bra lyssnare.
Var vaken.
Flyg inte iväg från planen.
Etiskt förhållningssätt.

”Ställ bra frågor” betyder att anpassa sig efter situationen och ställa frågorna på ett sätt som ger
utrymme för fylliga svar. Studien har tagit denna aspekt i beaktning och även försökt att som
intervjuare hålla egna uppfattningar och synpunkter utanför vilket Dalen (2007) poängterar. ”Var en
bra lyssnare” och ”Var vaken” betyder att kunna ta in information och omvandla denna till relevanta
motfrågor för att hålla intervjun på en bra nivå (Yin, 2018). Yin poängterar också vikten av att inte
frångå huvudämnena för mycket och glömma intervjuns mål, och att det är viktigt att ta in etiska
aspekter såsom anonymitet.
Under intervjuerna har ett genuint intresse visats gentemot informanten och intervjuerna har
planerats noggrant samt utförts efter ett strukturerat intervjuunderlag för att möjliggöra
replikerbarhet och trovärdighet. Studien har även vid inledningen av intervjun förtydligat intervjuns
syfte, beskrivit vilka personer som genomför studien och hur eventuell återkoppling kan göras enligt
Dalens rekommendation (2007).
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5. Organisering och bearbetning av det insamlade materialet
När intervjuerna är genomförda behöver det inhämtade materialet organiseras. Denna process skiljer
sig enligt Dalen (2007) beroende på om anteckningar eller ljudinspelning använts under intervjun.
Detta är ett val som behöver tas vid planeringen av intervjuerna och i denna studie valdes
anteckningar för att inte stressa informanten genom inspelning. Anteckningarna från båda
intervjuarna diskuterades, syntetiserades och renskrevs för att möjliggöra användning i studien och
säkerställa att informationen tolkats på rätt sätt. Dessa steg hjälpte till att få högre säkerhet i
informationen då det gjorde att uppfattningen av informationen kontrollerades av båda författarna.
Denna renskrivning av intervjuarnas svar redovisas ej i rapporten, då all information ej ansågs
relevant att inkludera. Relevant information redovisas i kapitel 3, kapitel 5 och kapitel 9.
6. Analys av intervjumaterialet och redovisning av resultaten
Steg sex är att tolka och analysera resultaten för att kunna dra slutsatser samt ta vara på
informationen som studien tagit fram (Dalen, 2007). För att minimera den subjektiva påverkan är det
därför viktigt att vara så objektiv som möjligt och att kontrollera att upplevelser och
situationstolkningar är gemensamma för båda parter, då detta hjälper till att validera informationen
(Maxwell, 1992).
Informationen i denna studie som inhämtats via intervjuer, presenteras främst i rapportens
nulägesbeskrivning och i kapitel 9. I de fall där informationen varit osäker har återkoppling till
informanten skett för kontroll av informationen för att öka trovärdigheten. Informationen bygger likt
tidigare beskrivet i steg 5 på intervjuanteckningar av båda författarna, som sedan strukturerats
samman och analyserats. Informationen som redovisas i rapporten är därav ett urval som valts ut
genom att analysera vilka delar som anses relevanta för förståelse av uppgiftens bakgrund och
lösning av uppgiften.
Utöver informationen i rapporten har även en benchmarking av företag som står inför samma
problematik utförts. Denna information har sammanställts på samma sätt som i studien, och
analyserats utifrån benchmarkingens frågeställningar. Analys av mönster och skillnader mellan
företagens arbetssätt har identifierats och intressanta aspekter som ansågs användbara för
Husqvarna har lyfts fram. Benchmarkingen redovisas som en enskild studie i bilaga 7 och utvalda
delar återfinns i kapitel 5.
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3 Nulägesbeskrivning
Detta kapitel börjar med att ge information om Husqvarna som företag och dess historia. På detta
följer ett avsnitt som beskriver organisationen inom företaget. Detta följs av information om hur
inköpsprocessen och transportflödet går till från avlägsna leverantörer i Asien. Till slut avslutas
kapitlet med information om hur Husqvarna arbetar med kapitalbindning, lagerstyrning och hur
deras tidigare VMI-upplägg såg ut.

3.1 Företaget
Detta avsnitt utgår från information inhämtad från intervju med Grauf & Arnesson (2018).
Husqvarna Group är ett företag med lång historia. År 1689 började företaget sin tillverkning i form av
pistoler och gevär, vilket även gett upphov till företagets logotyp som ska symbolisera siktet och
pipan på ett gevär. Sedan starten har produktutbudet förändrats och idag sker inom Husqvarna
tillverkning av både bensin- och eldrivna motorsågar, gräsklippare, trimmers och andra produkter för
trädgårds- och skogsskötsel.
Husqvarna arbetar idag med ”Turning technology into opportunity”, vilket betyder att de vill
förvandla teknisk kunskap till möjligheter för deras kunder genom innovation. Husqvarnas produkter
ska också förknippas med kvalitet och prestanda, vilket går i linje med deras vision: ”We make a
difference to those who shape green spaces and urban environments through our leadership in
sustainable, user-centered solutions.”. Företaget vill därmed göra skillnad för de som är verksamma
inom trädgårdsskötsel och utomhusmiljö genom att tillhandahålla hållbara, användarfokuserade,
säkra och innovativa produkter. Företaget ser sin ledande marknadsposition som en av sina främsta
styrkor. Några ytterligare styrkor företaget anser att de har är deras globala närvaro, ständiga
produktutveckling, flexibla försörjningskedja samt deras starka varumärken som möjliggör att de kan
konkurrera på marknaden.
Husqvarna Group styrs utifrån tre finansiella huvudmål där det första innebär en 3–5 procentig årlig
ökning av nettoomsättningen. Det andra målet innebär att samtliga produkter ska ha en
vinstmarginal på minst 10 % och det tredje målet innebär att rörelsekapitalet i förhållande till
nettoomsättning ska vara högst 25%. Det tredje målet är nära kopplat till kapitalbindningen i
företaget. Företagets försäljning hade 2016 sin tyngdpunkt i Europa där 46 % av omsättningen fanns
och i Nordamerika där omsättningen motsvarade 42 % av den totala omsättningen.
Husqvarnadivisionen som studien utförs gentemot stod under detta år för hälften av omsättningen
för koncernen.

3.2 Organisation
Organisationen är beskriven av Grauf & Arnesson (2018) om inte annat anges nedan.
Husqvarna Group är en koncern som innefattar fyra olika divisioner som kopplas samman genom ett
antal samordnande funktioner. De fyra divisionerna är Husqvarna, Gardena, Consumer Brands och
Construction. Divisionerna visualiseras i Figur 5 nedan och över dessa i hierarkin verkar ett antal
stödfunktioner och koncernens VD. Mellan divisionerna sker samarbeten och interaktioner i form av
bland annat gemensamt inköpsarbete från gemensamma leverantörer. Varje division styrs dock som
ett separat företag och rapporterar resultat separat uppåt i organisationen.
Varje division ansvarar för olika produktsegment och är separerade beroende på målmarknad.
Husqvarna tillverkar trädgårds- och skogsprodukter för den professionella marknaden, medan
Consumer brands istället förser samma sorts produkter till konsumenter. Gardena förser
trädgårdskonsumenter med bevattningsprodukter och till sist förser Construction byggnadsindustrin
med skärande produkter och diamantverktyg.
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Figur 5. Husqvarna Groups olika divisioner inom koncernen. (Grauf & Arnesson, 2018)

Husqvarna divisionen, där produktionsenheten i Huskvarna inkluderas, är indelad i ytterligare
avdelningar där Petrol, Supplier Quality Assurance, Electric, Project sourcing, Operations och R&D
bland annat innefattas. Inköpsfunktionen som studien utförs mot består utav Commodity Managers
som arbetar tätt med avdelningen Project sourcing, samt med materialplanerare inom avdelningen
Operations. Materialplaneraren är ansvarig för allt operativt inköp från en specifik leverantör medan
project sourcing arbetar med att lösa försörjning vid inköp av nya artiklar. Inom Husqvarna finns
också både regionala- och globala Commodity Managers som tar hand om strategiska kontakten med
lokala respektive globala leverantörer. (Grauf & Arnesson, 2018) (Projektinköpare, 2018)
Dessa tjänster samverkar sedan även med andra avdelningar utanför inköpsfunktionen under
inköpsprocessen och de aktörer som är inblandade i inköpet beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.4.1.

3.3 Transport
I detta avsnitt kommer först Husqvarnas arbetssätt med transporter presenteras och sedan kommer
även transportflödet för transporter från Asien till Sverige specificeras, då detta flöde kommer
undersökas i studien.

3.3.1 Arbetssätt vid transportupplägg
Arbetssättet nedan är beskrivet av Erik Gederberg (Transport-Manager, 2018) om inte annat anges
nedan.
Supply Chain Management på Husqvarna ansvarar för att upphandla transporter för hela koncernen
Husqvarna Group. Att upphandla för hela koncernen gör det möjligt att vid upphandlingar få till
bättre priser och villkor genom skalfördelar. Dessa avtal förhandlas om på årsbasis eller under
kortare avtalstid med olika speditörer över olika geografiska områden och transportslag som järnväg,
båt, flyg och väg. Dessa avtal sluts med speditörer av Transport managers på Husqvarnas avdelning
Supply Chain Management.
Fyllnadsgrad är något som avdelningen värderar högt, då detta bidrar till bättre ekonomi i
transporten. Därav har dem som mål att transportera godset som går via båt i fulla containrar, då
detta går i linje med deras övergripande mål att minimera kostnader. Flygtransporter förekommer
när det behövs expressleveranser, och är inget transportslag som de använder primärt eller som är
hållbart över tid. Generellt sett så är egna containrar som endast innehåller produkter som ska till
Husqvarna också enklare att lasta av från båt och transportera till Husqvarna än de styckfraktade
artiklar. Detta gör att ledtiden ökar då produkterna skickas som styckegods.
Företaget samarbetar med speditörer som de har fasta avtal med angående Asientransporterna.
Denna speditör fungerar som deras bokningsagent i Kina och beroende på vilken incoterm som
används med leverantören, så betalar Husqvarna olika stor andel av transportkostnaderna.
Transporterna kan övervakas genom speditörens IT-system. Kommunikationen med speditören sker
annars huvudsakligen genom styrparametrar som bland annat KPI:er som ledtidskrav och
leveranspålitlighet som är specificerade i deras avtal.
Kostnaden för transporten via båt bestäms antingen efter vikt eller volym, beroende på vad som ger
högst intäkt för transportföretaget. Husqvarna använder även förbokade containrar som alltid har en
plats på båtarna, därav gäller det att försöka fylla dessa primärt. Båtarna går med ett relativt fast
schema, med undantag för högtider likt det kinesiska nyåret. De har bestämda rutter, där de stannar
i hamnar för att lasta på och av gods på vägen. Transporttiden för båttransporter är starkt varierande
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då den är beroende av dels väderförhållanden och antalet stopp på vägen. I dagsläget har företaget
ca 73 % leveranspålitlighet för båtarna, och företaget har historiskt sett haft få produktskador samt
stölder under transporten.

3.3.2 Transportflödet
Arbetssättet nedan är beskrivet av Erik Gederberg (Transport-Manager, 2018) om inte annat anges.
Företagets produkter som köps in från leverantörer i Asien transporteras till Husqvarnas
produktionsenheter i enlighet med uppsatta avtal som finns för specifikt transportslag och
geografiskt område med primär speditör.
Transporten från leverantör till båt
De produkter som köps in från Asien transporteras huvudsakligen med transportslaget båt.
Produkterna transporteras därför efter att de producerats från leverantör till en terminal placerad i
närliggande hamn, se Figur 6 nedan. Denna transport sköts oftast av leverantören då FOB är den
vanligaste incotermen. När produkterna är redo för avfärd placeras de på båten, där Husqvarna tar
över ägandet av varorna och leverantören har i detta steg utfört sin del av ansvaret i
inköpsprocessen.
Produkten blir vid placeringen på båten inregistrerad i affärssystemet och märks som GIT, ”Goods-intransit” (Hermansson, 2018), och anses där inneha något mindre risk än vid placering i lagerlokalerna
med en lagerföringsränta på 8 % (Sjöström, 2018).
Båttransporten
När båtarna lämnat hamnen tar de flertalet stopp i större hamnar längs vägen och hämtar upp samt
lämnar av gods. Dessa stopp medför att transporttiden ökar och tillsammans med väderförhållanden
medför detta att båttransportens tid varierar. Godset som ska till Husqvarna i Sverige går med båt till
Göteborgs hamn där det lastas av. Beroende på om godset är styckegods eller om det går i egen
container tar det olika lång tid för denna avlastning. Transporten från Asien till enheten i Sverige är
förenklat illustrerad i Figur 6 nedan. (Transport-Manager, 2018)

Figur 6. Transportväg från Asien till Husqvarnas produktionsenhet i Sverige. (Google, Inc, 2018)
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Transport till Husqvarnas lager
När godset lastats av från båten placeras det på lastbil och transporteras till Husqvarnas
produktionsenhet. Denna transport är även den bokad av speditören enligt avtal med Husqvarna för
lastbilstransport inom Sverige. När produkten sedan anländer till Huskvarna anses det ta cirka 1–2
dagar för godsmottagning och registrering i affärssystemet, innan artikeln är redo att användas i
produktionen. I Figur 7 nedan visualiseras transporten inom Sverige till Produktionsenheten i
Huskvarna. (Transport-Manager, 2018)

Figur 7. Transportväg inom Sverige. (Google, Inc, 2018)

Lagring
Produkten placeras sedan i lagret av lagerpersonal, antingen i tredjepartlogistikföretagets lager
utanför Huskvarna eller i lagret vid deras egna produktionsenhet i Huskvarna. Produkten ligger
därefter i lager tills produkten ska användas i tillverkningen och då sker ett utplock ur lager.
(Hermansson, 2018)

3.4 Inköpsprocessen
I detta avsnitt beskrivs de olika rollerna inom inköpsprocessen samt hur de samverkar.

3.4.1 Roller inom inköpsprocessen
Inom Husqvarna finns det många olika roller som är inblandade vid inköp av material och
komponenter. De olika rollerna, deras arbetsuppgifter och deras ansvar vid inköp beskrivs kortfattat
nedan.
Leverantörerna levererar produkter till Husqvarna och de som kommer innefattas i studien är
geografiskt placerade i Asien.
Materialplaneringen är de som genomför själva beställningen av material. Med utgångspunkt i det
avtal som finns mellan Husqvarna och leverantören, samt den prognostiserade förbrukningen
beräknar datorsystemet fram hur samt när beställningar ska läggas. Den beställning som
datorsystemet tar fram finjusteras av materialplanerarna för att matcha behov och även förbättra
ekonomin i beställningarna. Materialplanerarna är också ansvariga för att sköta leveransbevakning
och hålla kontinuerlig kontakt med leverantören om olika leveranser. (Materialplanerare, 2018)
Commodity Managers har huvudansvaret för leverantörsrelationen och arbetar med operativa
ramar. Varje strategisk leverantör har en Commodity Manager som ansvarar löpande kommunikation
och relationsbyggandet med leverantören. Tanken är att de främst ska arbeta med strategiska frågor,

16

men deras starka koppling till leverantörerna gör att de berörs i de flesta operativa frågor där
leverantören är inblandad som exempelvis leveransproblem. (Grauf & Arnesson, 2018)
Projektinköparna, som ingår i avdelningen Project sourcing, har sitt främsta ansvar i att utreda
potentiella leverantörer samt att göra det initiala avropet av produkten till leverantörerna. Under
projektet har de ansvar för kontakten med leverantören tills att projektet anses färdigt. De lämnar
efter projektet över ansvaret till de Commodity Managers som är huvudansvariga för de leverantörer
som valts. (Projektinköpare, 2018)
Supplyavdelningen är verksam mellan marknad och produktion. De arbetar med att ta fram
marknadens behov och överföra detta numeriskt till produktionen. (Supply, 2018)
Produktionsplaneringen sköter den mer detaljerade planeringen i produktionen. De arbetar med att
bryta ner den prognostiserade efterfrågan som ges ifrån Supply från månads- till veckonivå. De för
sedan vidare behovet genom affärssystemet till materialplaneringen som ansvarar för att beställa
hem materialet. (Supply, 2018).
Avdelningen Supply Chain Management ansvarar för avtalsskrivande med speditörer och avtalen
innefattar Husqvarna Groups transporter för hela koncernen. De ansvarar även för tullhantering och
samlar ihop samtliga transporter för att erhålla skalfördelar. Avtalen sluts på regionnivå och
omförhandlas regelbundet för olika transportslag och geografiska områden. (Transport-Manager,
2018)
SQA som står för Supplier Quality Assurance och är en avdelning med stor kunskap om leverantörers
kompetens och kvalitetsstandard. De inkluderas i projektgrupperna som bildas vid framtida
tillverkning av ny produkt. De har tillsammans med Commodity Managers stor påverkan på vilka
leverantörer som blir aktuella att använda då de vet vilka som klarar av att tillverka produkten enligt
uppsatta tekniska krav. (Projektinköpare, 2018)
R&D som är forsknings- och utvecklingsavdelningen på företaget. Det är dem som startar
inköpsprocessen genom att utveckla en ny produkt som sedan behöver börja tillverkas.

3.4.2 Strategiskt inköp
I nedanstående avsnitt är informationen hämtad ifrån två separata intervjuer med två olika
projektinköpare om inte annat anges (Projektinköpare, 2018)
Inköpsprocessen börjar med att en ny produkt utvecklas av R&D, vilket gör att ett nytt inköpsprojekt
startas. När detta sker tas en teknisk kravspecifikation fram som beskriver produktens egenskaper. I
varje projekt tillsätts en projektinköpare som har ansvar för att säkerställa försörjning av artikeln för
det första årets försörjning.
I inledningen av varje projekt samlar projektinköparen ihop interna intressenter med kunskap inom
området för att öka chansen till ett bra val av leverantör. De leverantörer som anses klara av att
leverera det som projektet kräver, sammanställs på en lista med möjliga leverantörer. Ifrån dessa
leverantörer begärs offerter in och de besvarar offerten genom att fylla i den offertmall som
Husqvarna använder. I mallen ingår information som prognostiserad årsvolym de tre kommande åren
och även samtliga produktspecifikationer. Projektinköparen utvärderar sedan de olika offerterna mot
varandra och tar hänsyn till förändringsförslag av design samt materialval från leverantörer innan de
börjar förhandla med de olika leverantörerna. I denna mall låter Husqvarna i dagsläget
leverantörerna att välja orderkvantitet.
I samband med förhandlingen kontrollerar projektinköparen kostnaden som leverantören givit
gentemot tidigare inköp av liknande produkter för att säkerställa att priset är rimligt. I vissa fall utförs
även beräkningar angående de totala kostnaderna som varje leverantör ger upphov till. I denna
kostnadsberäkning ingår dels frakt, tull, inköpspris och verktygskostnad. Informationen som alla
leverantörer givit sammanställs enligt Husqvarnas mall och efter detta väljs leverantör samt ett
första avrop av detaljen läggs av projektinköparen. Mängden som efterfrågas i offerten utgör enbart
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en indikation på vad som prognostiseras beställas till leverantör och är ingen lovad mängd. När ett
projekt avslutas, vilket vanligtvis sker efter 3–5 år, lämnar projektinköparen över ansvaret och
underlaget till den Commodity Manager som arbetar med den leverantörer som valts för artikeln. I
denna fas påbörjas även processen att inkludera artiklarna i det befintliga avtalet med leverantören.
Under hela det strategiska inköpet sker en tät dialog mellan projektinköpare och Commodity
Manager, då Commodity Managers innehar mer kunskap om leverantörerna. Hela den ovan
beskrivna processen finns visualiserad nedan i Figur 8 och utgör den strategiska delen av inköpet hos
Husqvarna.

Figur 8. Beskrivning av den strategiska inköpsprocessen.

3.4.3 Operativt inköp
Detta avsnitts information utgår ifrån en intervju med en av Husqvarnas materialplanerare
(Materialplanerare, 2018). Denna källa gäller om inte annat anges.
Utifrån det underlag som fastställs i samband med projektavropet gentemot leverantören arbetar
materialplaneringen med att lägga order. Deras arbete förhåller sig till det som står i de avtal som
finns gentemot leverantören som Commodity Managers ansvarar för. Själva orderläggningen sköts
genom datorsystemet som utifrån prognoser beräknar fram hur beställningar ska utföras baserat på
avtal, lagernivåer och produktionens förbrukning. Den beställning som datorsystemet tar fram
finjusteras, kontrolleras och godkänns sedan av materialplaneringen veckovis. Generellt finns dock
låg flexibilitet i att exempelvis variera beställningskvantiteter för materialplaneringen, då mycket är
låst i de avtal som finns med leverantörerna. De prognoser som datorsystemet tar fram, skickas även
varje vecka till företagets leverantörer för att möjliggöra bättre planering av deras produktion.
Beställningarna läggs genom affärssystemet då beställningsledtiden nås. Denna ledtid benämns
frystid på avdelningen materialplanering inom Husqvarna och finns förklarad mer i detalj i avsnitt
3.6.3. Under denna tidsperiod har företaget lovat att köpa produkterna som prognostiserats. Det
som ligger utanför frystiden är endast en indikation på en beställning och inget köp som Husqvarna
lovar leverantören.
En del leverantörer har långa beställningsledtider och har därmed tid att beställa hem material till sin
tillverkning först när beställning är lagd av materialplaneringen. Andra leverantörer behöver ha
produkter i färdigvarulager eller komponenter färdiga för montering när en skarp order läggs för att
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kunna leverera produkterna inom beställningstiden. När tiden passerats och en ”skarp” order lagts
till leverantör, förbereder leverantören godset för att det ska kunna levereras till rätt datum. Under
denna tid är det materialplanerarna som övervakar och följer godset samt i första hand tar hand om
de problem som uppstår under leveransledtiden. I många fall när problem uppstår kopplas dock även
ansvarig Commodity Manager in (Global-Commodity-Manager, 2018). När produkterna anländer sker
godsmottagning och produkterna placeras in i lagret. Hela den operativa delen av inköpsprocessen
finns visualiserad nedan i Figur 9.

Figur 9. Beskrivning av den operativa inköpsprocessen.

3.5 Hur mäter företaget kapitalbindning idag?
Husqvarna utvärderar sig själva efter olika mätetal som exempelvis kostnad, kvalitet och
kapitalbindning. Det sist nämnda mätetalet har växt i relevans de senaste åren, då fokus på
kapitalbindning inom Husqvarna ökat. Ett nyckeltal som används för att mäta kapitalbindning inom
hela företaget Husqvarna heter CCC. Förkortningen står för Cash-Conversion-Cycle och innebär det
antal dagar som det dröjer från att faktura gentemot leverantör är betald tills att produkten är betald
av kunden (Grauf & Arnesson, 2018). Enklare förklarat är målet räkna hur lång tid som företaget
binder kapital i en produkt. I nedanstående Ekvation 1–4 beskrivs hur mätetalet beräknas på
företagsnivå (Finance, 2018).
𝐶𝐶𝐶 = 𝐷𝑆𝑂 + 𝐷𝐼𝑂 − 𝐷𝑃𝑂 [1]
𝐷𝑆𝑂 =

𝑈𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟
× 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 [2]
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐷𝐼𝑂 =
𝐷𝑃𝑂 =

o
o
o

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
× 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 [3]
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
× 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 [4]
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐷𝑆𝑂, ”Days Sales Outstanding”. Tiden från att produkten är såld tills att den är betald av kund
innefattas i denna del.
𝐷𝐼𝑂, ”Days Inventory Outstanding”. Tiden från att leverantören skickar fakturan tills att
produkten är såld.
𝐷𝑃𝑂, ”Days Payable Outstanding”. Tiden från att leverantören skickar fakturan tills att den
betalas av Husqvarna.
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3.6 Hur styr företaget lagret idag?
I nedanstående avsnitt kommer Husqvarnas nuvarande arbetssätt inom lagerstyrning beskrivas. De
olika områdena säkerhetslager, framförhållningstid, orderkvantiteter och frystid kommer behandlas i
separata avsnitt.

3.6.1 Säkerhetslager
Om inte annat anges är information nedan hämtad från en intervju med Lars-Göran Hermansson
(Hermansson, 2018).
Husqvarna använder säkerhetslager för att gardera sig mot osäkerheter i leveransvariation, som
vanligtvis beror på försenade inleveranser. Säkerhetslagrets andra huvudsakliga uppgift är enligt
Husqvarna att skydda mot efterfrågevariationer i form av exempelvis ökad förbrukning. Dessa
osäkerheter och dess effekter åskådliggörs i Figur 10 nedan.

Figur 10. Osäkerheter kopplade till efterfrågevariationer och leveranstidpunkt (Hermansson, 2018)

Husqvarna dimensionerar idag sina säkerhetslager på två olika sätt. Ett av dessa sätt baseras på en
fast lagernivå som innebär att säkerhetslagret består av ett bestämt antal artiklar av varje
artikelnummer. Detta antal uppdateras med jämna mellanrum (Materialplanerare, 2018). Hur
lagernivån i ett sådant upplägg ser ut illustreras i Figur 11 nedan.

Figur 11. Säkerhetslager med fast lagernivå. (Hermansson, 2018)

Den andra metoden för att bestämma säkerhetslagernivån är att använda en dynamisk nivå och
detta visualiseras i Figur 12 nedan. Metoden utgår från att säkerhetslagret ska täcka en viss tids
framtida förbrukning och beräknas som regel utifrån det genomsnittliga behovet de kommande 91
eller 365 dagarna. Den mängd som säkerhetslagret består av beror sedan på antalet dagars
efterfrågan som lagret ska täcka, vilket kan variera beroende på produkt och avstånd. Den
grundläggande tanken är att det dynamiska säkerhetslagret bättre ska anpassa sig efter exempelvis
säsongsvariationer och variationer i efterfrågan över specifika produkters livstidscykel. Detta kan
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även ge en indikation när efterfrågan minskar pga. utfasning och på så sätt minimera onödiga
beställningar av produkter.

Figur 12. Säkerhetslager med dynamisk lagernivå. (Hermansson, 2018)

Ekvation 5 nedan används för beräkning av säkerhetslagernivåer enligt metoden som använder
dynamisk efterfrågan.
𝑆𝐿𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 = 𝐷𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 × 𝑡
-

-

[5]

𝐷𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 , Medelefterfrågan per dag beräknad över 91 dagars eller 365 dagars rullande
behov. Denna efterfrågan uppdateras frekvent utefter behovet under den kommande
tidsperioden.
𝑡, Bestämt antal dagars förbrukning som företaget vill ha i lager för att skydda mot
osäkerheter.

Antalet dagars förbrukning som ska lagerhållas i säkerhetslager enligt parametern 𝑡 beror främst på
avståndet till leverantören. Ju längre avstånd, desto fler dagar ska täckas. Antalet dagar bestäms
genom schablon där t bestäms baserat på var leverantören finns. Att använda dynamiskt lager
grundat på 91 dagars behov är ovanligt för avlägsna leverantörer, då det för dessa vill ha ett mer fast
säkerhetslager. Det finns dock fall där den dynamiska metoden används med 365 dagars rullande
prognos för dessa, för att det ska ge mindre variationer gentemot när 91 dagar används. Därav
används antingen 365 dagars behov eller en fast lagernivå för avlägsna leverantörer. (Sjöström, 2018)

3.6.2 Orderkvantitet
Enligt projektinköparna (2018) bestäms de orderkvantiteter som Husqvarna använder sig av i
dagsläget till största del i de avtal som sluts med leverantörer i upphandlingsfasen. I samtliga avtal
med leverantörer finns något som kallas DOQ, vilket är den minimimängd produkter som Husqvarna
kan beställa och det är enbart möjligt att beställa multiplar av denna mängd från leverantör. Det
finns även en parameter som kallas MOQ, vilket är den minimimängd produkter som leverantören
tillverkar vid varje produktionsstart. Dessa två parametrar ingår i avtalet och bestäms i samband med
första avropet av projektinköpare. Dessa kvantiteter bestäms inte utifrån någon bestämd modell,
utan mängderna bestäms i huvudsak av leverantören i samband med att de besvarar offerten till
projektinköparna. I de fall där antalet frångår rimliga mängder ifrågasätter projektinköpare detta och
då kan mängden justeras.

3.6.3 Frystid och framförhållningstid
Frystid
Avdelningen materialplanering som sköter det operativa inköpet benämner en central parameter i
sitt arbete som frystid. Denna tid är för de flesta leverantörer lika med beställningsledtiden och
affärssystemet lägger skarpa beställningar när denna nås. Efterfrågan bestäms i affärssystemet
utifrån prognos, lagernivåer och ledtid från leverantör. Då ledtiden är lång och mycket kan hända
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under denna, säger avdelningen att ordern är ”fryst” när beställning lagts. Inom denna
beställningsledtid kan antalet som beställts inte längre ändras utan man måste ta hem de order som
ligger inom denna tid. Detta illustreras i Figur 13 nedan. (Hermansson, 2018)

Figur 13. Frystid enligt materialplaneringen.

En frystid på exempelvis 120 dagar innebär att en beställning inte går att ändra när det är mindre än
120 dagar tills produkterna beräknas anlända till Husqvarnas enheter och ordern är då fryst. Då
behovet är mindre än vad man initialt trodde senareläggs order längre bort från frystiden för att
undvika eventuella onödiga beställningar (Materialplanerare, 2018). Vilka aktiviteter som ingår i
frystiden för leverantören varierar mellan olika leverantörer då det ibland inkluderar anskaffning av
material till produktion samt produktion, samt i vissa fall enbart är transporttiden från leverantören.
(Sjöström, 2018)
Framförhållningstid
Utöver säkerhetslagret läggs även några dagars extra efterfrågan till genom att använda en av
Husqvarna kallad framförhållningstid. Denna tid tidigarelägger behovet, vilket gör att beställningen
läggs något tidigare än vad det egentliga behovet säger. Den huvudsakliga anledningen till detta är
att skydda sig gentemot tidkrävande godsmottagning och registrering internt i företaget. Men det
ger även mer tid att lösa eventuella försörjningsproblem (Sjöström, 2018).

22

3.7 Tidigare VMI-upplägg inom Husqvarna
I detta avsnitt utgår informationen från en intervju med Grauf & Arnesson om inte annat anges
(Grauf & Arnesson, 2018).
VMI som står för ”Vendor-Managed-Inventory” kan översättas till leverantörsstyrda lager, och
innebär i stora drag ett upplägg där leverantören ansvarar för lagerhållning och
materialförsörjningen till köparens lager. En central fråga i dessa upplägg är när ägandet av
produkterna som innefattas i lagret övergår från leverantören till köpande part. (Jonsson &
Mattsson, 2016)

Figur 14. Tidigare VMI-upplägg med avlägsna leverantörer.

Husqvarna har tidigare haft ett sådant lagerupplägg med avlägsna leverantörer, som styrdes enligt
principer som bygger på VMI, vilket visualiseras i Figur 14 ovan. Detta samarbete inkluderade tre
aktörer: Husqvarna, leverantören och ett tredjepartlogistikföretag, vilket förkortas 3PL. Leverantören
skickade varor till tredjepartlogistikerns lager och ansvarade för lagerstyrningen av detta utifrån
prognoser delade av Husqvarna. När produkterna anlände till lagret skötte 3PL-företaget
godsmottagning, hantering och inlagring av godset. Husqvarna beordrade sedan utplock ur lagret när
godset skulle in till produktion, och tredjepartlogistikföretaget skötte därefter den fysiska
transporten till Husqvarnas produktionsenhet. När utplocket gjordes ur lagret fakturerades
Husqvarna tullavgifter, fraktkostnad, inköpspriset för artikeln med mera av leverantören. Detta
upplägg innebar därav att ägandet av produkten ändrades vid utplocket från lagret, samt att
kapitalbindningen för Husqvarna blev betydligt lägre än om de själva skulle äga produkterna i detta
lager.
Under 2010-talet lades detta upplägg ned på grund av svårigheter med tullverket. Förändrade tulloch lagkrav tillsammans med att ett tidspressat beslut var tvunget att tas vilket gjorde att samarbetet
avslutades. Husqvarna var därmed tvungna att köpa det gods som fanns i lager, vilket medförde stora
utgifter och ökad kapitalbindning. Vid nedläggning insåg Husqvarna även att vissa av leverantörernas
kunskap inom lagerstyrning var sämre än väntat då de insåg att lagernivåerna var alldeles för höga.
Husqvarna är möjligen intresserade av att återgå till en likande lösning, men tror inte att samtliga
leverantörer klarar av att styra lagret bättre än dem själva och därav är de intresserade av att utreda
vilka effekter ett leverantörsägt lager kan ha för dem. Nyligen gjordes en kostnadsutredning av detta
och då kom dem fram till att kapitalbindningen skulle minskas betydligt om upplägget skulle tas i drift
igen. Dock skulle det öka kostnaderna, vilket fällde avgörandet att inte återgå till det just nu.
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4 Referensram
Referensramen ger studien information inom olika områden som anses relevanta för studiens
genomförande. Avsnittet inkluderar områdena säkerhetslager, orderkvantiteter, leveransservice,
konsignationslager, VMI och flexibilitet. För att kunna jämföra kostnader mellan olika scenarion
senare i studien undersöks även ett antal totalkostnadsmodeller avslutningsvis.
Hur styrningen av ett lager utförs har stor påverkan på dess lagernivåer. Metoderna för att styra
inflödet går enligt Oskarsson et al. (2013) att samla in under området lagerstyrning. Enligt samma
författare finns tre huvudfrågor beskrivna som är centrala inom lagerstyrning:
o
o
o

Fråga 1 - När ska olika produkter beställas från leverantör?
Fråga 2 - Hur mycket ska beställas åt gången?
Fråga 3 - Hur garderar man sig mot osäkerhet?

I kommande avsnitt utreds olika metoder för besvarande av dessa frågor som sedan i slutändan kan
användas för att uppnå studiens syfte. Utöver lagerstyrning kommer även litteratur inom
totalkostnadsmodeller och flexibilitet undersökas.

4.1 Motiv till lager
Lager kan beskrivas som en frikopplande punkt mellan två delar av flödet, som tillåter respektive del
att styras separat och därmed maximera service samt minimera kostnad. Detta kan ses som två av de
viktigaste motiven till lager. Kostnaderna för lagringen som helhet kan i vissa fall minskas då ett
företag accepterar att lagring måste finnas. Detta exempelvis då uppkomsten av brister minskar och
att det går att få skalfördelar vid inköp av större kvantiteter. Omsättningslager är ett lager som finns
på grund av kostnadsskäl och innebär i stora drag ett lager som kommer omsättas under tid. Lager
kan även uppkomma på grund av serviceskäl där det är viktigt att tillgodose kundernas krav och
önskemål. Ett annat typ av lager är säkerhetslager, vilket definieras som en gardering mot osäkerhet i
efterfrågan, inleveranser och produktion. (Oskarsson, et al., 2013)
Stock & Lambert (2001) tydliggör att företag ofta måste ta hänsyn till både variationer i ledtid och
efterfrågan. Prognostiseringen av efterfrågan är sällan perfekt, samt att problem med leverantörer,
produktion och transportförseningar leder till osäkerheter. De tre största orsakerna till osäkerhet är
enligt Oskarsson et al. (2013) försenade inleveranser, brister i inleveranser och ökad förbrukning.
Dessa osäkerheter visualiseras i Figur 15 nedan.

Figur 15. Bristorsaker. (Oskarsson, et al., 2013)
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Försenade inleveranser uppkommer då den från leverantören utlovade ledtiden inte hålls och för att
undvika brist används därför säkerhetslagret som en buffert (Oskarsson, et al., 2013). Stock &
Lambert (2001) beskriver att detta fenomen är vanligt förekommande och att en brist beroende på
detta ofta kan undvikas om det finns ett säkerhetslager som täcker några dagars efterfrågan.
Ett annat problem är när det uppstår brister i inleveranser. Om leverantören enbart levererar halva
orderkvantiteten måste nästa beställning utföras tidigare än planerat. Om ledtiden är för lång
kommer brist uppstå om inte företaget innehar ett säkerhetslager som täcker upp mot denna
osäkerhet. Detta är starkt kopplat till leverantörens leveranssäkerhet som innebär att rätt vara, rätt
mängd och rätt kvalitet ska levereras. (Oskarsson, et al., 2013).
Möjligheten till en efterfrågeökning är en osäkerhet som relativt snabbt kan resultera i brist om inte
säkerhetslager finns. Då det är omöjligt att helt och hållet prognostisera kundernas köpbeteende och
mängd bör efterfrågan i många fall tas hänsyn till vid dimensionering av säkerhetslager. (Oskarsson,
et al., 2013)
Det är möjligt att minska säkerhetslagernivåer genom bra prognostisering, användning av
transportföretag med hög leveranspålitlighet eller genom att noggrant välja leverantörer som har
säkra ledtider (Stock & Lambert, 2001). Utöver säkerhetslager kan flexibilitet inom produktionen
innehas genom att ha ledig kapacitet och på så sätt gardera sig mot efterfrågevariationer (Oskarsson,
et al., 2013).

4.2 Säkerhetslager
Det finns flera olika metoder för företag att gardera sig mot variationer i efterfrågan och ledtid vilket
även är den tredje av frågorna ovan som nämns av Oskarsson et al. (2013). Nedan kommer det
fokuseras på olika sätt för att dimensionera storleken på säkerhetslagret. Dock är det viktigt att
poängtera att de resulterande lagernivåerna vid beräkning är en fingervisning på vart man ungefär
kan lägga sig, och som kan komma behöva anpassas efter en tid. En annan viktig aspekt att tydliggöra
är att säkerhetslagret inverkan är indirekt beroende av storleken på produktens orderkvantitet. Vid
mindre orderkvantiteter uppkommer fler risksituationer för brist och att det vid detta fall kan
behövas större säkerhetslager. (Oskarsson, et al., 2013)
Mattsson (2018) tar upp flera olika sätt att dimensionera säkerhetslager och delar även upp dem i
fyra olika kategorier, vilka presenteras utförligare i nedanstående avsnitt.
➢
➢
➢
➢

Uppskattningsmetoder
Proportionalitetsmetoder
Servicenivåmetoder
Bristkostnadsmetoder

Servicenivåmetoder finns i flera former och nedan kommer två olika metoder, SERV1 och SERV2,
presenteras då dessa används mest frekvent. Dessa två metoder definierar service på olika sätt och
därav skiljer sig storleken på säkerhetslagret mellan dem. (Mattsson, 2018)

4.2.1 Uppskattningsmetoder
Detta avsnitt är baserat på källan Mattsson (2018) om inte annat anges.
Den första typen av metoder är uppskattningsmetoder som bygger på att lagret uppskattas baserat
på erfarenhet eller intuition. För att använda dessa metoder krävs egentligen ingen information mer
än kunskapen hos personen som dimensionerar säkerhetslagret och säkerhetslagret bestäms efter
vad som anses lämpligt. Denna modell anses generellt som underlägsen metoder som bygger på
beräkningar, då dessa ger ett bättre resultat än en uppskattning.
Effekterna av denna metod ofta är att produkter med hög variation får för lågt säkerhetslager och att
produkter med hög efterfrågan ofta får för höga lager. Att lagret bygger på uppskattningar gör att
storleken även påverkas till stor grad av den person som bestämmer nivåerna i lagret. Denna

25

subjektiva bedömning gör det därav svårt att införa metoden enhetlig i ett större företag och det blir
även svårare att differentiera lagret för olika produkter. Uppdateringen av lagernivåer blir även den
arbetskrävande, vilket är en ytterligare nackdel med metoden. Metoden används främst i de fall där
det saknas information om framtida efterfrågan eller parametrar som är nödvändiga vid beräkning
enligt andra metoder.

4.2.2 Proportionalitetsmetoder
Detta avsnitt är baserat på källan Mattsson (2018) om inte annat anges.
Den andra gruppen av metoder som går att använda vid dimensionering av säkerhetslager är
proportionalitetsmetoder. I dessa metoder sätts storleken på säkerhetslagret i proportion mot
efterfrågan och det förekommer tre olika varianter av metoden. Dessa är att dimensionera efter
antal dagars medelefterfrågan, procent av efterfrågan per år och procentandel av efterfrågan under
ledtiden. Alla tre metoderna är väldigt lika men har små skillnader beroende av vilket håll som
problemet attackeras från. Ingen av de tre metoderna tar hänsyn till variationer i efterfrågan eller
antal inleveranser som sker, utan använder sig alla av medelefterfrågan över ett år.
Antal dagars medelefterfrågan och procent av efterfrågan per år är olika sätt att uttrycka samma sak
och har därav samma fördelar och nackdelar samt beräknas på liknande sätt. För att bestämma
lagernivån uppskattas hur många dagars säkerhetslager som är lämpligt att inneha. Detta bör baseras
på exempelvis efterfrågans storlek, variation i efterfrågan, ledtid, inköpspris och önskad servicenivå.
Efter att antalet dagar är bestämt beräknas den kvantitet som krävs för att täcka denna tid utifrån
medelefterfrågan per dag fram. Denna metod har ingen koppling till ledtiden och därav anses inte
risken för brist att påverkas av ledtidens längd. Metoden tar inte heller hänsyn till antalet möjliga
bristtillfällen, vilket gör att artiklar med många inleveranser generellt kommer att ha brist oftare. Ett
annat område som metoden missar är variationer i efterfrågan då den endast använder
medelefterfrågan.
Att använda procentandel av efterfrågan under ledtiden utgår ifrån efterfrågan per år och ledtiden
för att få fram säkerhetslagret. Beräkningen tar även med den procentsats av ledtiden som företaget
vill att lagret ska täcka samt antalet produktionsdagar per år. Dock tar inte metoden med variation i
ledtid. Den främsta svagheten i modellen är att det är svårt att beräkna fram den andel som på ett
bra sätt dimensionerar säkerhetslagret. Metoden är lämplig att använda om det saknas tillförlitlig
information om efterfrågevariationer eller när det saknas möjlighet att göra beräkningar som utgår
från servicenivåmetoder.
Det svåra med metoden är likt tidigare nämnt att hitta rätt antal dagar, detta då det saknas tydliga
samband mellan önskad servicenivå och antal dagars säkerhetslager. Det går att använda ett
stickprov av artiklar och för dem beräkna fram hur många dagars säkerhetslager som krävs för att nå
en önskad servicenivå och sedan tillämpa detta antal dagar på övriga produkter. Det går även att
löpande följa upp servicenivån som erhålls med ett visst antal dagar och justera antalet dagar över
tid för att hitta rätt lagernivå som krävs för att nå önskad servicenivå.

4.2.3 Servicenivåmetoden SERV1
Oskarsson et al. (2013) är källa till informationen i avsnittet om inte annat anges.
En statistisk metod som kan användas vid dimensionering av säkerhetslager är servicenivåmetoden
SERV1. Denna utgår från en önskad servicenivå där service definieras som ”Sannolikheten att inte få
brist under en lagercykel”. Från denna servicenivå beräknas storleken på säkerhetslagret ut med
hänsyn till ledtid, efterfrågan samt dessa parametrars variationer. För att modellen ska gå att
använda behöver variationer i både ledtid och efterfrågan antas vara normalfördelade. Beräkning av
den nödvändiga säkerhetslagernivån utförs genom Ekvation 6 nedan.
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𝑆𝐿 = 𝑘 × 𝜎
o
o

[6]

𝑘 är säkerhetsfaktorn, vilken bestäms av den önskade servicenivån.
𝜎 är standardavvikelsen i ledtid och-/eller efterfrågan.

I de fall då enbart efterfrågan varierar medan ledtiden är konstant används Ekvation 7 nedan vid
beräkning av standardavvikelsen.
𝜎 = 𝜎𝐷 × √𝐿𝑇
o
o

[7]

𝜎𝐷 är standardavvikelsen med avseende på efterfrågan per tidsenhet.
𝐿𝑇 är den förväntade ledtiden.

I de fall där ledtiden varierar medan efterfrågan är konstant kan Ekvation 8 användas för att beräkna
avvikelsen.
𝜎 = 𝜎𝐿𝑇 × 𝐷
o
o

[8]

𝜎𝐿𝑇 är standardavvikelsen angående ledtiden.
𝐷 är den förväntade efterfrågan under ledtiden.

I de fall då det finns osäkerheter i både efterfrågan och ledtid används en tredje ekvation för
beräkning av avvikelsen som kombinerar de båda tidigare ekvationerna. Denna tredje ekvation finns
nedan och kallas Ekvation 9.
𝜎 = √𝜎𝐷 2 × 𝐿𝑇 + 𝜎𝐿𝑇 2 × 𝐷2 [9]
Genom att använda information från en längre tid kan uppskattningen av standardavvikelserna bli
bättre då ett större urval finns att utgå ifrån. Detta gäller inte i de fall där förändringarna inte är
slumpmässiga utan istället beror på exempelvis styrbeslut och trender.

4.2.4 Servicenivåmetoden SERV2
Oskarsson et al. (2013) är källa till informationen i avsnittet om inte annat anges
I servicenivåmetoden SERV2 definieras service som ”andelen av total efterfrågan som kan levereras
direkt från lagret”. SERV2 är därmed starkt sammankopplad till begreppet lagertillgänglighet. Likt för
SERV1 antas variationer i ledtid och efterfrågan vara normalfördelade. Jämfört med SERV1 ger
användning av SERV2 en indikation på storleken av den förväntade bristen och inte bara om brist
uppstår som för SERV1. Detta kan vara användbart och genom att veta hur stor bristen är kan en
rättvisare bild läggas fram som beskriver den aktuella lagertillgängligheten. Exempelvis kan det vara
en artikel som saknas i en beställning och då diskvalificeras hela beställningen enligt SERV2.
SERV2 är något mer komplicerad än SERV1 att beräkna och ger generellt sett lite lägre
säkerhetslagernivåer. För beräkning av säkerhetslager enligt SERV2 används en specificerad
arbetsgång som beskrivs nedan.
1. Bestäm önskad lagertillgänglighet i procent, vilket kommer motsvara nivån på SERV2.
2. Beräkna värdet på servicefunktionen f(x) enligt Ekvation 10, och läs sedan av i tabell för SERV2
motsvarande säkerhetsfaktor k.
𝑓(𝑥) =
o
o

(1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2) × 𝑄
𝜎

[10]

𝑄 är orderkvantiteten.
𝜎 är standardavvikelsen och beräknas genom att ta hänsyn till både ledtid och
efterfrågan enligt Ekvation 9 ovan.

27

3. Identifiera rätt säkerhetsfaktor med hjälp av värdet på servicefunktionen f(x) enligt dess
koppling.
4. Använd Ekvation 6 för att beräkna säkerhetslagret. Standardavvikelsen skall beräknas enligt
Ekvation 9 med hänsyn tagen till både ledtid och efterfrågan.
I de fall där det är lagertillgängligheten som är det servicemått man fokuserar på riskerar SERV1 att
ge ett överdimensionerat säkerhetslager jämfört med SERV2.

4.2.5 Bristkostnadsmetoder
Dimensionering enligt bristkostnadsmetoder bygger på optimering av lagerhållningssärkostnader och
bristkostnader. Exempel på bristkostnader är kvantitetsrelaterade, orderrelaterade, relaterade till
antal bristtillfällen och tidsrelaterade. Beroende på vilken typ av kostnader som uppstår vid brist ska
den typ av kostnad som passar bäst användas vid optimeringen. Skulle exempelvis brister tvinga fram
att expressleveranser som är dyrare behöver användas är det lämpligt att använda en bristkostnad
som är relaterad till antal bristtillfällen. Beräkningarna på hur lagret optimeras fram ser olika ut
beroende på vilka kostnader som uppstår vid brist och kommer därav inte tas upp här. Generellt går
det att använda denna typ av metoder när efterfrågevariationer och bristkostnader antingen är
kända eller går att uppskatta på ett rimligt sätt. (Mattsson, 2018)

4.3 Orderkvantiteter
Orderkvantiteter är tätt kopplade till frågorna När ska olika produkter beställas från leverantör? samt
Hur mycket ska beställas åt gången? (Oskarsson, et al., 2013). Enligt både Oskarsson et al. (2013) och
Lumsden (2012) går det att illustrera olika sätt att arbeta med inköp genom en matris som
visualiseras i Tabell 1 nedan. Dessa författare delar uppfattning av informationen som beskrivs nedan
och därav gäller båda dessa som källa under avsnitt 4.3 om inte annat anges.
Tabell 1. Olika beställningsmetoder vid inköp.

Kvantitet/Intervall

Fast intervall

Varierande intervall

Fast Kvantitet

Beställer 100 stycken varje
måndag.

Beställer alltid 100 stycken, men de
beställs oregelbundet.

Varierande
kvantitet

Beställer alltid på måndagar,
men olika mängder.

Beställningar sker oregelbundet och
kvantiteten ändras.

Utifrån matrisen finns det fyra huvudsakliga grupper med skiftande upplägg av kvantitet och
beställningsintervall. Beställning med fast intervall och fast kvantitet är väldigt ovanligt och kan
endast ske då förbrukningen samt ledtiden är konstant över varje tidsperiod. Denna kombination
anses därför inte av författarna tillämpbar och kommer därav inte att studeras vidare.

4.3.1 Fast kvantitet - varierande intervall
I detta fall behöver en fast kvantitet beräknas fram för att sedan beställas vid de tidpunkter som är
mest lämpliga sett till förbrukningen. Den mest kända metoden för att bestämma en fast kvantitet är
Wilsonformeln. För att sedan bestämma tidpunkten för när det är dags att beställa används oftast ett
beställningspunktsystem. I ett sådant system avgör lagernivån när det är dags att beställa på nytt,
vilket innebär att när lagernivån når en viss punkt beställs den bestämda kvantiteten. Punkten är
beräknad utifrån ledtiden från beställning till ankomst.
Wilsonformeln är en av de vanligaste metoderna inom denna grupp och med den beräknas den mest
ekonomiska orderkvantiteten fram, EOK. Formeln utgår ifrån kostnader för beordring och
lagerföring, samt optimerar orderkvantiteten utifrån dessa två parametrar. I Ekvation 12 nedan
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presenteras Wilsonformeln som i grunden tas fram genom att titta på ordersärkostnader och
lagerföringskostnader enligt Ekvation 11.
𝐶𝑇𝑂𝑇 = 𝐶𝑟 + 𝐶𝑘 = 𝑟 × 𝑝 ×
𝐸𝑂𝐾 = √
o
o
o
o
o

𝑄
𝐷
+𝐾 ×
2
𝑄

2 × 𝐾 × 𝐷
𝑟 × 𝑝

[11]

[12]

Q, Orderkvantitet – Den mängd produkter som ska beställas vid varje inköpstillfälle för att uppnå
ekonomiska fördelar.
K, ordersärkostnaden – Kostnaden kopplad till beordring av produkten och som är oberoende av
den kvantitet som beställs.
D, årlig efterfrågan – Den totala mängd som efterfrågas av produkten under ett år.
r, lagerränta – En ränta som representerar kapital-och riskkostnader kopplade till lagerhållning av
produkter.
p, produktvärdet – Produktvärdet i det mottagande lagret, vilket innebär kostnaden för
produkten, tull, transport och lagerhållning.

Den första delen av Ekvation 11 ovan är lagerföringskostnaden och den andra delen är
beordringskostnad. Målet med att använda Wilsonformeln är att minimera summan av dessa.
Det finns dock begränsningar och vissa förutsättningar med Wilsonformeln som vid användning
måste tas hänsyn till. En jämn och känd efterfrågan krävs, formeln klarar inte av att hantera
kvantitetsrabatter samt att den antar att en hel leverans kommer in direkt i lagret. Detta är några
exempel på förutsättningar som behöver tas hänsyn till vid användning av formeln. Det framgår dock
av teorin att formeln klarar av att ge ett bra resultat även om mindre svängningar i efterfrågan finns.
Det är även viktigt att samtliga variabler i Ekvation 12 ovan är kända och konstanta för att det ska gå
att tillämpa formeln. En detalj som dock nämns som en svårighet med formeln är att
ordersärkostnaden samt lagerräntan kan vara svåra att beräkna korrekt, dock är kurvan flack kring
det optimala värdet och därav har detta ofta liten påverkan på resultatet.

4.3.2 Varierande kvantitet - fast intervall
En annan metod för att beställa hem produkter är att bestämma tiden mellan varje beställning och
sedan köpa in en viss mängd baserat på prognosen. En metod som ligger inom denna grupp är TBO 4.
Inom TBO görs först en prognos för hur efterfrågan ser ut över ett antal tidsperioder. Den totala
summan som efterfrågas över alla tidsperioder divideras sedan med antalet tidsperioder för att få
fram den genomsnittliga förbrukningen för en tidsperiod som nedan symboliseras med parametern
d. Nästa steg är att beräkna den optimala orderstorleken, Q, med hänsyn till EOK enligt Ekvation 12
ovan. Q och d används sedan för att bestämma tiden mellan beställningar genom division enligt
Ekvation 15 nedan. Denna division ger TBO, vilket vanligen avrundas till ett heltal. Att bestämma åt
vilket håll som avrundningen ska göras sker genom att testa de två heltal som är närmast, detta för
att se vilket av dem som ger lägst kostnad.
Vid alla beställningar beställs sedan den mängd som krävs för att klara det antal tidsperioder som
TBO bestämde var bäst. Den mängden som beställs utgår ifrån den prognos som finns för efterfrågan
under de kommande tidsperioderna.
𝑑=

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟

[13]

TBO står för optimal ordertäckningstid och används till att beräkna tiden mellan beställningar, där sedan
storleken av beställningen bestäms av den prognostiserade förbrukningen.
4
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𝑄= √

2 × 𝐾 × 𝐷
𝑟 × 𝑝

𝑇𝐵𝑂 =

𝑄
𝑑

[14]

[15]

4.3.3 Varierande kvantitet – varierande intervall
Den sista gruppen av metoder varierar både kvantitet och beställningsintervall, och kallas ibland för
dynamiska metoder. En metod inom denna kategori som tas upp av både Lumsden (2012) och
Oskarsson et al. (2013) är Wagner & Whitin. Oskarsson et al. (2013) tar även upp Silver & Meal som
en metod inom denna kategori och de anser att denna är något enklare än Wagner & Whitin. Båda
metoder utgår precis som EOK och TBO ifrån lagerförings- och orderkostnader samt har som mål att
minimera totalkostnaden.
Silver & Meal använder precis som TBO, prognoser för att avgöra när beställning ska göras. Den har
dock inte fasta tidpunkter för beställning, utan order läggs istället för att anpassa leverans till då
omsättningslagret tar slut. Mängden som ska beställas bestäms genom att det utifrån prognosen
görs beräkningar på vilken kvantitet som ger lägst totalsumma av orderkostnad och
lagerföringskostnad. När sedan denna kvantitet är förbrukad tas ett nytt beslut om vilken mängd som
är bäst att köpa nästa gång. Man tar alltså beslut för en tidsperiod åt gången och väljer den kvantitet
som passar bäst för respektive gång. Modellen ger en låg kostnad, men inte den optimala.
(Oskarsson, et al., 2013)
För att hitta den optimala lösningen går det istället att använda metoden av Wagner & Whitin som är
en optimeringsmetod. Beräkningarna som utförs är relativt lika de som utförs i Silver & Meal där
kvantiteten bestäms genom att lägsta summan av orderkostnad och lagerföringskostnad identifieras.
Metoden skiljer sig dock åt genom att den inte tar beslut för en beställning åt gången, utan istället
ser över flera beställningar framåt i tiden för att hitta den lägsta totalkostnaden. (Lumsden, 2012)

4.3.4 Jämförelse av de olika metoderna
Det går enligt Oskarsson et al. (2013) inte att säga vilken av dessa metoder som är bäst. Det som går
att säga är att de dynamiska metoderna generellt ger ett bättre resultat än de statistiska metoderna.
Dock kräver de dynamiska mer arbete med underhåll och löpande arbete. I de statistiska metoderna
låses antingen tiden eller kvantiteten, vilket gör det lättare att administrera systemet. Detta kan dock
göra att kostnaderna kommer längre ifrån det optimala om verkligheten inte stämmer överens med
det som prognostiserades. Då de dynamiska metoderna ger bättre resultat är det vanligare att
använda dessa på viktigare produkter där mer pengar är involverade då ett bra beslut i dessa fall är
viktigare och den ökade tidsåtgången är värt det. Valet av metod är helt enkelt en fråga om den
ökade arbetsinsatsen med de mer komplicerade metoderna är värt det.

4.4 Leveransservice
Leveransservicenivå är ett mått på logistikprestationen av ett företag. Den är uppbyggd av sex olika
delar. Dessa är ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, information och
flexibilitet. Alla i detta avsnitt kommer att beskrivas nedan enligt Oskarsson et al. (2013).
Ledtiden definieras som tiden från orderläggning till att leverans tas emot av företaget. Denna tid
kan vara viktig för företag då de vill ha sina produkter inom en viss tid från att de lägger order.
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Leveranspålitlighet innebär hur pålitlig ledtiden är. För ett företag som exempelvis tillämpar JIT5 är
det nödvändigt att det går att lita på leveranserna, då produktionen tvingas stanna upp om en
leverans är försenad.
Att leveranserna innehåller rätt saker, rätt mängd till rätt kvalitet kallas för leveranssäkerhet. De
flesta kunder tar detta för givet, men det kan uppkomma problem i orderhantering, tillverkning och
dokumentation som försämrar denna aspekt.
Lagertillgängligheten är det antal produkter som kan levereras direkt ifrån lager när kunden behöver
produkten. Det är i detta fall viktigt att definiera om den mäts på ordernivå eller på orderradsnivå.
Detta mått går endast använda på lagerförda varor och går ej att tillämpa för det som tillverkas mot
kundorder.
Information handlar om att den information som skickas mellan leverantör och kund är tillräcklig för
båda parter. Det kan exempelvis handla om att kunden är tidiga med att ge information till
leverantör om vilka behov de har för att leverantören ska kunna planera sin produktion.
Vissa kunder kan vilja ha anpassningar till just dem och då är flexibilitet viktigt. Kunden kanske vill ha
produkten packad på ett speciellt sätt och då är det bra om leverantören kan hjälpa till att lösa detta.
Av dessa sex mått är det lagertillgängligheten, leveranssäkerheten och leveranspålitligheten som går
att kvantifiera och tillsammans multiplicera för att få fram en procentsats på den uppnådda
servicenivån. Ledtiden går också att kvantifiera, men det handlar oftare om att leverantören ska klara
av att leverera inom en viss ledtid, vilket gör detta till ett mer binärt krav.
För att bestämma den mängd som behövs i säkerhetslager går det att utgå ifrån den servicenivå som
företaget vill upprätthålla gentemot nästkommande aktör. Denna byggs som sagt upp av tre delar
och det gäller att de tillsammans multiplicerade resulterar i den totala servicenivån som företaget
önskar.
Ställs kostnaden för att ha lager emot de ökade intäkterna som lagret ger genom ökad försäljningen,
ökar generellt vinsten fram till en viss punkt där kostnaderna ökar snabbare än vad intäkterna gör.
Denna nivå nås oftast vid cirka 95–99 % leveransservicenivå. Att sätta en leveransservicenivå på 100
% skulle resultera i väldigt stor lager och inte vara lönsamt. Detta illustreras i Figur 16 nedan som är
baserat på en bild ur Oskarsson et al. (2013). Den blåa punkten är där vinsten är som störst. Kostnad
och intäkter för de olika servicenivåerna är endast exempel och var den högsta vinsten finns skiljer
sig åt.

Figur 16. Figur som illustrerar sambandet mellan servicenivå, intäkt och kostnad.

5JIT,

Just in time. Industriell produktionsmetod för beställningar, där målet är att varje del ska levereras till
produktionen då den ska användas. (Nationalencyklopedin, 2018)
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4.5 Konsignationslager
I många fall arbetar företag självständigt och planerar sin verksamhet utifrån sina egna behov, vilket
resulterar i att hänsyn inte tas till kunder och leverantörer. Detta skapar suboptimeringar och
helheten skulle kunna förbättras genom tätare samarbeten, där flera parter anpassar sig efter
varandra samt arbetar för att gynna kedjan. En metod som hjälper ett sådant samarbete är
konsignationslager. (Gumus, et al., 2008)
Ett konsignationslager innebär att produkter inte byter ägare förrän kunden använder det. I detta
upplägg är det kunden som styr lagret och bestämmer tid samt mängd för påfyllning. Ett sådant
upplägg hjälper kunden i den aspekten att den då slipper binda upp kapital i material, vilket är den
stora vinsten för kunden. För leverantören är fördelarna svårare att identifiera vid en första anblick.
Dock går det även för leverantören att få vinster med konsignationslager, då exempelvis förändrade
orderkvantiteter kan göra det möjligt för dem att minska sina kostnader. Detta kan ske genom att de
kan effektivisera sin produktion och optimera sina transporter genom att anpassa orderkvantiteterna
(Gumus, et al., 2008)
Yi & Sarker (2013) ger även andra exempel på fördelar för leverantören, då dem genom konsignation
kan få hjälp att nå fler kunder och bli en mer attraktiv leverantör. Detta gäller framförallt då
efterfrågan på slutprodukten är väldigt osäker och konsignation kan då göra att kunden vågar ta hem
materialet utan att behöva betala så länge det inte används. Detta kan även medföra att
leverantören kan ta bort sitt eget lager och skicka det direkt till kundens lager (Battini, et al., 2010).
Detta minskar lagret i den totala kedjan och helheten optimeras på ett bättre sätt.
Yi & Sarker (2013) hävdar att de fördelar som finns för båda parter har gjort att konsignation blivit
allt vanligare. I de fall där endast ena parten får nytta av samarbetet går det även att flytta vinster i
kedjan för att motivera alla inblandade parter (Gumus, et al., 2008). Konsignation används främst
inom områden där efterfrågan är låg, efterfrågan är osäker, värdet på produkterna är högt eller då
livscykeln på slutprodukten är kort (Yi & Sarker, 2013). Vinsterna för systemet är att denna lösning
också uppmuntrar leverantören att minska sin tillverkningskvantitet.
Wallin et al. (2006) försöker i sin artikel identifiera när olika former av lagerstyrning ska användas. De
utgår från två frågor för att hitta rätt lagerstyrningsmetod: vem ska ha lagret och vem som ska äga
lagret? I artikeln jämförs företag som arbetar med fyra olika metoder, vilka illustreras i Tabell 2
nedan.
Tabell 2. Olika upplägg kopplade till leverantörsägda lager.

Metod

Ägandet

Fysiskt innehav

Spekuleringslager

Köpare

Köpare

”Inventory postponement”

Leverantör

Leverantör

Konsignationslager

Leverantör

Köpare

Omvänd konsignation

Köpare

Leverantör

Den första metoden kallas spekuleringslager och bygger på att köparen köper hem produkter till sitt
lager som den äger och har hos sig. Detta gör det möjligt att snabbt svara mot kunders behov och
krav, men tvingar företaget att binda kapital i produkter som ligger i lager. ”Inventory postponement”
innebär att köparen väntar med att köpa produkter tills ett behov uppstår och när ett behov av en
produkt uppstår köps denna produkt hem. Fördelen är man minskar lagerkostnad och risk för
inkuranta artiklar, men risken för förlorad försäljning ökar då kunderna inte vill vänta på att
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produkten ska bli tillgänglig. Konsignationslager innebär att kunden tar hem produkten till sig men
att ägandet ligger kvar hos leverantören. När sedan produkten används eller säljs vidare tar kunden
över ägandet och betalar för produkten. Fördelen med detta upplägg är att kunden har tillgång till
produkten utan att äga eller binda kapital i den. Nackdelen är att priserna kan variera mer samt att
hanteringen ökar med denna typ av ägande. Med omvänd konsignation äger kunden produkten trots
att den fysiskt finns hos leverantören. Fördelen är att kunden slipper risken för prisvariationer och
även minskar behovet att ha lagerutrymme. En nackdel är kapital binds i produkter och att risken för
inkuranta artiklar ökar.
Att alla fyra metoder förekommer påvisar att alla metoderna fungerar i praktiken, det gäller bara att
hitta den metod som passar för respektive företag. Det är också viktigt att komma ihåg att en metod
inte behöver appliceras över hela företaget utan att det i många fall kan vara fördelaktigt att använda
olika metoder för olika artiklar.
Utifrån tre olika beslutsområden som är kunders krav på ledtid, pålitlighet i försörjningskedjan samt
maktposition i kedjan tas ett ramverk fram av Wallin et al. (2006) där olika metoder är lämpliga i olika
fall. Konsignationslager anses lämpligt att använda då kunderna inte vill eller kan vänta på
produkterna, försörjningskedjan är osäker och det finns många leverantörer som kan tillverka
produkten eller då kunden har någon form av maktöverläge. (Wallin, et al., 2006)
Att kunderna inte vill eller kan vänta på produkterna anses innebära att tiden från beställning till
leverans är längre än tiden som kunderna vill vänta. Detta gör att lager behöver hållas av produkten.
Att kedjan är osäker innebär att godset inte alltid kommer vid den tidpunkt då det planeras att
inkomma, utan förseningar uppstår. Den tredje parameter som tas upp för att konsignation ska anses
lämpligt är att kunden ska ha ett maktövertag på leverantören. Detta då konsignation ofta ger större
nytta för kunden och därför kan påtryckningar från leverantören behövas för att de ska ingå ett
sådant samarbete. Författarna lyfter upp att ett sätt att skapa en maktposition gentemot sina
leverantörer är att ha flera leverantörer att välja mellan. (Wallin, et al., 2006)

4.6 VMI
Det finns flertalet sätt att sköta materialförsörjningen till företagets lager. Leverantörsstyrda lager
eller ”Vendor Managed Inventory”, VMI, är ett alternativ som jämfört med traditionell försörjning
skiljer sig i ett antal bemärkelser (Oskarsson, et al., 2013). Ansvaret över lagerstyrning,
transportplanering, påfyllning, inventering, ägande och lagringsrisk är centrala frågor i lagerpåfyllnad
som behöver bestämmas vid ett inköpsupplägg. I Tabell 3 påvisas skillnaden mellan VMI och
traditionell försörjning.
Tabell 3. Traditionell försörjning jämfört med VMI. (Oskarsson, et al., 2013)

Parameter

Traditionellt

VMI

Lagerstyrning

Kund

Leverantör

Transportplanering

Leverantör/Kund

Leverantör/Kund

Lagerpåfyllnad

Kund

Leverantör/Kund

Inventering

Kund

Leverantör/Kund

Ägande av varorna

Kund

Leverantör

Lagringsrisk

Kund

Leverantör/Kund
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I Tabell 3 ovan är det Leverantören som i VMI tar över ansvaret för kundens lagerstyrning och
påfyllning. Denna styrning sker dock ofta enligt kundens krav på lagernivå och servicenivå (Waller et
al. 1999). Detta gör att köparen i ett sådant upplägg tar en passivare roll och låter leverantören sköta
arbetet, vilket också kräver stor transparens inom delning av lagernivåer, prognostiserat behov samt
leveransbestämmelser. Detta är ett måste ifall samarbetet ska fungera framgångsrikt. Enligt
Oskarsson et al. (2013) finns det två olika varianter av VMI där det ena alternativet innebär att
leverantören fysiskt kontrollerar och fyller på kundens lager. Det andra alternativet medför att
delning av information likt lagernivåer och planerad förbrukning sker elektroniskt på avstånd, samt
att kunden sköter hanteringen. Waller et al. (1999) beskriver att utvecklingen av informationssystem,
EDI-system6, har varit och är viktig för det andra alternativets genomförande.
De produkter som Oskarsson et al. (2013) beskriver som lämpliga för ett VMI-upplägg är
standardartiklar med ganska lågt värde likt exempelvis kontorsmaterial. Enligt en fallstudie angående
användning av VMI hos internationella tillverkningsföretag identifierades det dock att produkter med
högt värde samt stor fysisk storlek ofta förekom inom VMI (Franke, 2010). Studien poängterade även
att majoriteten av företagen ingår VMI-samarbeten med leverantörer som de har en stark relation
med sedan tidigare.
Det finns många fördelar med VMI-upplägg. Exempelvis ökar möjligheten att förbättra
fyllnadsgraden i transporterna, då leverantören får bättre kontroll av styrningen (Waller, et al.,
1999). Detta kan sedan leda till att transportkostnaderna kan minskas. Fördelar med ett VMI-upplägg
är att man undviker arbetet med lagerstyrning och försörjning, och att kapitalbindningen på grund av
ägandet (Oskarsson, et al., 2013) (Van Weele, 2016). VMI minskar även risken för ”Bullwhip”effekter7 enligt Oskarsson et al. (2013), då transparensen generellt ökar mellan aktörerna. VMI kan
även hjälpa leverantören att hålla nere sina totala lagringskostnader, då de får bättre kontroll på hur
mycket som finns i lager och var det finns i kedjan (Gumus, et al., 2008). Van Weele (2016)
poängterar att en av de största fördelarna med VMI är en starkare relation mellan kund och säljare,
som kan resultera i att fokus skiftar från inköp till försäljning. Detta ger större chans att huvudmålet i
kedjan för fler aktörer därmed blir att sälja fler produkter till slutkunden. Franke (2010) påvisar att
mindre administrativt arbete, transparens och minskade säkerhetslagernivåer var fördelar
uppfattade av köparna i fallstudien. Säljarens fördelar var främst bättre optimering av orderstorlekar,
planering och även förbättrade tillverkningsprocesser.
De nackdelar som finns med ett VMI samarbete är enligt Van Weele (2016) problematik som kan
uppstår med EDI-systemet, vilket ska upprätthålla transparens och delning av information mellan
aktörerna. Ett sådant problem kan vara användning av flertalet olika standarder. Utöver detta
problem kan det finnas motstånd från de anställda inom företagen som påverkar, vilket betonar
vikten i att alla berörda parter accepterar och tar till sig samarbetet. Vid implementering finns även
en inlärningsperiod som måste accepteras innan VMI kan användas på bästa sätt. Bristande tillit
mellan aktörerna är ett problem som kan resultera i ett dåligt VMI-upplägg, och det gäller att
företagen vågar dela känslig information för att det ska bli ett framgångsrikt samarbete.

EDI- System, ”Electronic Data Interchange”. Definieras enligt Van weele (2016) som ett utbyte av
affärsdokument mellan organisationer på ett strukturerat sätt via datorer.
6

”Bullwhip”-effekten” innebär att dålig kommunikation mellan aktörer i kedjan kan medföra en missvisande
kundefterfrågan, vilken kan innebära att för stora avrop utförs bakåt i kedjan. Detta leder i sin tur till stora
buffertlager på flera ställen i kedjan, vilka inte minskar då det inte existerar någon efterfrågan. (Oskarsson, et
al., 2013).
7
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4.7 Totalkostnadsanalys
Oskarsson et al. (2013) definierar totalkostnad som”…att man ska fånga upp alla kostnader (inte
bara kostnaderna inom den egna avdelningen) som påverkas av ett visst beslut i ett visst
sammanhang.”. De poängterar därmed att samtliga kostnader ska inkluderas som påverkas av ett
beslut i en viss kontext. Detta gör det möjligt att identifiera vilka kostnader som påverkas positivt
eller negativt av olika strukturella och volymbaserade förändringar, och motarbetar suboptimering av
systemet. Att använda totalkostnaden ger också en mer rättvis jämförelse än att exempelvis bara
titta på produktpriset. Detta då det är helheten av kostnaderna som spelar roll för om ett beslut är
bra eller dåligt.
För denna åsikt får Oskarsson et al. (2013) stöd av Stock & Lambert (2001) då även de understryker
betydelsen av att fokusera på de totala logistikkostnaderna och inte enbart på att minimera
kostnaden för en enskild aktivitet. Stock & Lambert (2001) anser också att en ej integrerad strategi
inom företaget kan medföra suboptimering av systemet och att hänsyn till andra viktiga
kostnadsposter ej tas med. Detta kan i sin tur kan medföra större totalkostnader snarare än en
minskning, då enbart en eller ett fåtal parameter togs hänsyn till vid beslutsfattandet. De tar det
även diskussionen ett steg längre och anser att det är viktigt att inte enbart se till att minimera det
egna företagets kostnader. Istället bör målet vara att förbättra kostnaderna för hela
försörjningskedjans och inte bara det enskilda företaget.
Vad som ingår i totalkostnaden är väldigt specifikt för varje företag och den bransch som de är
verksamma inom. Abrahamsson & Aronsson (1999) poängterar att nästa steg, efter att en förståelse
för nuläget erhållits, är att ta fram en företagsspecifik kostnadsmodell som inkluderar samtliga
kostnader som uppstår inom systemet samt vart dem uppkommer. En totalkostnadsanalys gör det
möjligt att beräkna hur en förändring påverkar den totala kostnaden, vilket sedan kan användas som
ett starkt argument för att genomföra förändringar inom organisationen. De beskriver även vikten av
att förstå att kostnaden av systemet inte enbart är volym- och strukturberoende. Omgivningen som
systemet verkar i spelar även det stor roll för vad som är möjligt att uppnå. Det är därför oftast en
nödvändighet att utvärdera flertalet olika alternativa lösningar för att kunna hitta en lösning som
skapar en förbättring och är genomförbar.

4.7.1 Studerade totalkostnadsmodeller
Det finns flertalet olika modeller för totalkostnadsanalyser som skapats över åren och de innehåller
olika kombinationer av kostnadsposter. För att kunna ta fram en totalkostnadsmodell som är
anpassad för denna studie har flertalet olika totalkostnadsmodeller studerats. Dessa modeller är
(Abrahamsson & Aronsson, 1999), (Stock & Lambert, 2001), (Oskarsson, et al., 2013), (Kumar, et al.,
2010) och (Young, et al., 2009). De olika kostnadsposterna som ingår i respektive modell presenteras
tillsammans med en kortare beskrivning i avsnitten nedanför.
Abrahamsson & Aronssons totalkostnadsmodell (2009)
Abrahamsson & Aronsson (1999) presenterar en totalkostnadsmodell som har baserats på ett
distributionssystem.
o
o
o
o
o
o

Administrativa kostnader - Innefattar overheadkostnader, personalkostnader kopplade till
planering, styrning, lagerstyrning, inköp och orderhantering.
Operativa kostnader – Kostnader för lokal, personal i produktion & lager samt underhåll för
maskiner och verktyg.
Kapitalkostnader – Bundet kapital, inkuranta artiklar i lager, kostnad att försäkra artiklar i
lager och artiklar i arbete.
Transportkostnader – Innehåller inkommande och utgående transporter externt och internt.
Kommunikation- och IT-kostnader – Avskrivningar och underhållskostnader för företagets
informationssystem.
Emballagekostnader – Kostnader för emballage som behövs för transport och lagring.
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o

Övriga kostnader – Övriga logistikrelaterade kostnader som är specifika för det aktuella
systemet.

Stock & Lamberts totalkostnadsmodell (1976)
Denna totalkostnadsmodell utgår från (Lambert, 1976) och är vidareutvecklad av Lambert
tillsammans med Stock (Stock & Lambert, 2001). Modellen är en relativt generell modell som
fokuserar på att identifiera kostnader som uppkommer vid främst lagerhållning av artiklar (Lambert,
1976).
o
o

o

o

o

Transportkostnader – Kostnader för interna och/eller externa transporter.
Lagerföringskostnader – Posten innehåller kostnader för bland annat lagerstyrning. I denna
kostnadspost inkluderas även kostnader för lagringsutrymmen och variabla kostnader efter
lagernivåer likt till kapitalbindnings-, försäkrings- och riskrelaterade kostnader.
Logistikrelaterade produktionskostnader – Kostnader relaterade till inköp och produktion
som varierar med orderstorlekar och beställningsfrekvens. Innefattar även kostnader för
materialhantering, schemaläggning, förlorad kapacitet, omställningar och inspektion av
maskiner.
Orderbehandlings- och informationskostnader – I denna post ingår kostnader som
uppkommer från orderbearbetning, kommunikationssystem, samt vid
prognostiseringsarbete. Kostnader för inköp och vidare drift av orderbehandlingssystem
inkluderas också.
Lagerhållningskostnader – Kostnader kopplade till lageraktiviteter och lagerhantering. Här
tas kostnader för lokaliseringsprocesser av lagerbyggnader med samt utgifter som varierar
med mängden lagerpunkter och dess geografiska placeringar.

Oskarsson et al. (2013) Totalkostnadsmodell
Författarna har försökt ta med de vanligaste kostnadsposterna som ingår i de flesta logistiska
beslutssituationer (Oskarsson, et al., 2013).
o

o

o

o

o

Lagerföringskostnader – De kostnader som lagrade artiklar står för i ett lager. I dessa
kostnader ingår bland annat kostnader för kapitalbindning samt diverse riskkostnader för
exempelvis inkurans, försäkring och kassationer.
Lagerhållnings-/ hanteringskostnader – De kostnader som krävs för att driva en
lagerverksamhet. Ägandet och drivandet av byggnaden, personal, lagring- &
hanteringsutrustning och interna transporter är aktiviteter som driver kostnader i denna
post.
Transportkostnader – Samtliga kostnader för administration och genomförande av
transporter. Transporter mellan företagets olika enheter och externa transporter till eller
från företaget ingår i posten.
Administrativa kostnader – Kostnader för att administrera logistiken i företaget.
Ordermottagning, orderbehandling, plock- och transportplanering samt leveransaviseringar
är aktiviteter som bär kostnader.
Övriga kostnader – Inom denna post innefattas olika kostnader beroende på situationen som
undersöks. Vanliga kostnader är dock informationskostnader, emballagekostnader,
materialkostnader och andra logistikrelaterade kostnader via exempelvis överkapacitet.
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Kumar et al.8 (2010) totalkostnadsmodell
Denna totalkostnadsmodell som utgår från TCO9 är framtagen för inköp generellt, men för inköp från
lågkostnadsländer i synnerhet. Artikeln som presenterar modellen har fokuserat på företag med
industriella produkter och långväga leverantörer. Modellen är uppdelad i kostnader före-, under- och
efter inköp. (Kumar, et al., 2010)
Kostnader före inköp
o
o

o
o
o
o

Strukturella förändringar inom Supply Chain – Exempelvis skapandet av internationellt
inköpskontor, agentbaserat inköpssystem och dotterbaserat inköp.
Leverantörs- och TPL-undersöknings- och utvärderingskostnad – Kostnader kopplade till
sökandet efter potentiella leverantörer och utvärdering av dessa inför kommande
inköpsverksamhet, men även för att utveckla leverantörens logistikkunskap.
Ny kompetenskostnad – Lokal kännedom om logistik och aktiviteter i lågkostnadsländer är
viktigt vid förvärv av anställda i LCC. Kostnaden bakom denna process ingår i denna post.
Rese- och kommunikationskostnad – Kostnader för att upprätthålla och skapa
leverantörsrelationer.
Kostnader vid leverantörsbyte – Utbildning och upprättande av logistikplaneringsaktiviteter
hos leverantören.
Kostnader för organisationen runt inköp från LCC – Kostnader kopplade till tvärfunktionellaoch tvärlokaliserade organisationer vid beslutstagande.

Kostnader under inköp
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Transportkostnader – Kostnader för att transportera gods till kunden.
Lagerföringskostnader – Kostnaden att binda kapital i produkter som ligger i lager.
Lagerhållningskostnader – Kostnader för att driva lagerverksamheten.
Tullkostnader – Gränsöverskridande kostnader i form av tull är vanligt vid inköp från
lågkostnadsländer.
Emballeringskostnader – Kostnader för produktens förpackningar och emballage under
transport.
Redo för monteringskostnader – Kostnader för packning, rengöring och sekvensering inför
montering.
Risk- och förstörelsekostnader – Försäkringskostnader med mera.
Administrationskostnader – Kostnader för att sköta administrativa uppgifter som sker i
samband med transporterna.
Kontroll- och övervakningskostnader – Kostnader kopplade till övervakning av leverantörer i
termer av mognad och kapabilitet. Mycket beroende på leverantörens karaktäristik.

Kostnader efter inköp
o
o
o

”Lost sales and opportunity costs” – Exempelvis kostnader för försenade leveranser.
Kostnader för inkuranta artiklar – Produkter som inte längre är aktuella för försäljning,
inkurans.
Kostnader för avyttrande av inkuranta artiklar – Defekta varor.

Modellen grundar sig i ”Total Cost of Ownership” vid inköp från långväga leverantörer med industriella
produkter. (Kumar, et al., 2010)
8

TCO står för ”Total cost of ownership” och tanken är att den tar med alla kostnader som uppstår vid ett inköp,
även de som uppstår före eller efter själva transaktionen.
9
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Young et al. (2009) totalkostnadsmodell
Modellen författarna presenterar utgår från inköp till USA från avlägsna leverantörer. Studien är
uppbyggd via intervjuer med ett antal företag som bedriver inköpsverksamhet. Företagen handlar
med råmaterial, färdiga produkter och produkter klara för montering. (Young, et al., 2009)
o
o
o
o
o

o

Produktkostnad – Inköpspris, betalningsvillkor, försäljningsvillkor och betalningskostnader.
Transportkostnad – Transporter inrikes och utrikes, försäkring, emballering etc.
Tullkostnader – Tulltariffer för handelsvaror, administrativa avgifter, underhållsavgift för
hamnen etc.
Lagerkostnader – Omsättningslager, säkerhetslager, Lager under transport etc.
Overheadkostnader – Inköpskostnader, inlärningsperiod och leverantörsutveckling,
företagsbesiktning/utvärderingskostnader, relationskostnader och kostnader för följande av
lagar.
Riskkostnader – Risker kopplade till hälsoregler, säkerhet, legala aspekter, omgivning och
miljö, förtroende samt företagets rykte.

4.7.2 Jämförelse av totalkostnadsmodellerna
De ovan beskrivna modellerna tar upp olika kostnadsposter med olika definitioner av vad som ingår i
respektive modell. Då, likt tidigare nämnt, kostnaderna som ingår i en totalkostnadsanalys är starkt
beroende av företagets verksamhet behöver ett val utföras över vilka poster som ska ingå i modellen
(Abrahamsson & Aronsson, 1999). Därav behöver de poster som tas med i denna studie anpassas
efter studiens behov. Då studien fokuserar på kostnaderna som uppstår under transaktionen
kommer de kostnader som sker före och efter transaktionen som Kumar et al. (2010) nämner inte
studeras vidare. En sammanställning av kostnadsposter och likheter mellan modellerna visualiseras i
Tabell 4 nedan.
Tabell 4. Jämförelse av totalkostnadsmodeller.

Kostnadsposter

Abrahamsson
& Aronsson

Stock &
Lambert

Oskarsson
et al

Kumar
et al.

Young
et al.

Lagerföringskostnader/
Kapitalkostnader

X

X

X

X

X

Lagerhållningskostnader/
Hanteringskostnader/ Operativa
kostnader

X

X

X

X

Transportkostnader

X

X

X

X

Administrationskostnader

X

X

Produktkostnader

X

Tullkostnader

X

Overheadkostnader
Emballeringskostnader

X

X
X

X

X

Risk- och förstörelsekostnader

X
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X

Redo för monteringskostnader

X

Logistikrelaterade
produktionskostnader

X

Kommunikation- och IT-kostnader /
Orderbehandlings- och
informationskostnader / Kontrolloch övervakningskostnader

X

Övriga kostnader

X

X

X

X

4.8 Flexibilitet
Flexibilitet ses i de flesta fall endast som ett sätt att hantera osäkerheter. Begreppet är dock väldigt
brett och det finns många olika definitioner som används. Det som framförallt avgör vilken definition
som är lämplig, är i vilken kontext som flexibilitet skall användas. Då antalet definitioner är stort
råder ibland till en förvirring kring vad begreppet flexibilitet egentligen betyder. (Esmaeilikia, et al.,
2016)
Esmaeilikia et al. (2016) tar upp att ett av de områden där flexibilitet används mest frekvent, vilket är
inom tillverkning och produktion. En hög grad av tillverkningsflexibilitet innebär att det antingen
finns en stark förmåga att ställa om produktionen mellan olika produkter eller att det finns en
förmåga att anpassa kapaciteten i produktionen efter en förändrad efterfrågan.
Det är också i flexibilitet inom produktion och tillverkning som forskningen från början haft sin
utgångspunkt i. Inom denna betraktas varje företag som en isolerad aktör. I takt med företags ökade
samverkan med varandra, genom exempelvis outsourcing och insikter inom fördelar med optimering
i försörjningskedjan, har fokus senare flyttats till att även se till hela försörjningskedjan. Detta har
gjort att flexibiliteten inom försörjningskedjan blivit mer intressant istället för att enbart titta på det
egna företagets flexibilitet. En flexibel försörjningskedja kännetecknas av att den klarar av att
effektivt hantera förändringar i tillgång och efterfrågan, samtidigt som service till kund bibehålls.
(Stevenson & Spring, 2007)
Stevenson & Spring (2007) illustrerar flexibilitet genom att dela in den i olika hierarkiska nivåer, detta
för att påvisa att de går att se flexibilitet på flera olika sätt. Den mest grundläggande formen av
flexibilitet är operativ flexibilitet, vilken är starkt kopplat till flexibilitet inom produktion. Denna typ
av flexibilitet innebär att det ska finnas flexibilitet för den enskilda resursen, där en resurs exempelvis
kan ses som en individuell maskin eller som möjligheten att kunna flytta personal mellan olika
arbetsuppgifter. Över detta finns taktisk flexibilitet som är kopplat till en hel fabrik och hur det är
möjligt att ha flexibilitet inom fabriken. Detta kan innebära att systemet klarar av att variera den
volym som ska tillverkas eller att det går att tillverka många olika produkter utan att ny utrustning
behöver köpas in. Den tredje nivån kallas strategisk flexibilitet och handlar om att ha flexibilitet på
företagsnivå. Det kan exempelvis handla om hur bra ett företag är på att ta fram nya produkter och
hur lätt de har att expandera för att utöka sin kapacitet. Den fjärde och översta nivån enligt
författarna handlar om flexibiliteten i försörjningskedjan och nätverket som helhet. Detta inkluderar
till exempel hur bra kedjan klarar sig utan att få problem sett till förändringar på marknaden eller hur
bra organisationer i kedjan är på att fördela om kunskaper för att möta de mål som kedjan strävar
emot.
Både Stevenson & Spring (2007) samt Esmaeilikia et al. (2016) har tagit fram olika definitioner för vad
som innefattas i begreppet flexibilitet för en försörjningskedja. Då deras mål har skiljt sig åt har de
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nedan landat i olika modeller för att beskriva flexibilitet. Stevenson & Spring (2007) modell lyfter
sammantaget upp sex dimensioner av flexibilitet som finns inom en försörjningskedja enligt.
o
o
o
o
o
o

Robusthet, Variationen av händelser på marknaden som kedjan klarar av att hantera.
Konfigurering, hur lätt kedjan klarar av att anpassa sig till förändringar.
Relationer, förmågan att bygga relationer mellan aktörer i kedjan.
Logistik, förmågan att skicka och ta emot produkter på ett kostnadseffektivt sätt.
Organisatorisk, kapaciteten att flytta kunskap för att möta kedjans krav.
Inter-organisatorisk, förmågan att justera informationssystem för att passa med övriga
aktörers system i kedjan.

Esmaeilikia et al. (2016) hade som mål att kvantifiera hur bra flexibiliteten är hos olika företag och
lyfter i sin modell fram tre dimensioner inom flexibilitet som varje företags försörjningskedja skall
bedömas utifrån.
o
o
o

Försörjning, flexibiliteten vid hemtagning av produkter.
Tillverkning, hur flexibiliteten ser ut i produktionen vid tillverkning.
Distribution, flexibiliteten för transport till kund samt lagerhållning.

Inom varje av dessa dimensioner kan olika beslut fattas som påverkar flexibiliteten. Exempelvis kan
en komponent både köpas in och tillverkas internt, vilket ökar flexibiliteten i försörjningen.
Flexibiliteten inom tillverkningen kan ökas genom att det vid varje fabrik går att tillverka flera olika
produkter. Inom distribution kan flexibiliteten förbättras genom att kunna transportera ut
produkterna till mottagaren på flera olika sätt. (Esmaeilikia, et al., 2016)
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5 Benchmarking
I detta avsnitt presenteras studiens genomförda benchmarking samt de slutsatser som framkommit
från den. Det kommer även specificeras vilka egenskaper fallföretagen har samt vilka frågeställningar
som utreddes. Rapporten finns som även i sin helhet i bilaga 7.

5.1 Genomförande
Studien utgick från Yins metodik kring multipla fallstudier (2018) och arbetet började med att studera
denna metodik för att förstå hur en sådan fallstudie ska genomföras för att ge ett bra resultat. För att
välja ut företag som ansågs lämpliga att ingå i studien togs en kravlista fram enligt nedan:
o
o
o

Företaget köper in industriella produkter ifrån andra kontinenter.
Båttransport inkluderad.
Helst produktion i Sverige.

De viktigaste kraven de två översta medan det tredje var mer av en önskan som skulle förbättra
möjligheten till jämförelse med Husqvarna. Ur denna kravprofil identifierades tio företag som ansågs
intressanta att prata med och dessa kontaktades. Av dessa tio valde sex stycken av dem att delta.
Alla företagen som deltog i studien var anonyma gentemot varandra genom hela studien, då detta
ansågs öka chansen att få företag att delta och ge fylliga svar. I nedanstående Tabell 5 finns en
sammanställning av företagens storleksordning.
Tabell 5. Deltagande företag indelade baserat på omsättning.

Klass, Omsättning

Företag

Små (0–3 500) Mkr

Företag C och D

Medelstora (3 500 – 7 000) Mkr

Företag A, B och F

Stora (7 000 – 12 000) Mkr

Företag E

Företag F har till skillnad från de andra företagen ingen egen produktion, utan köper in varor som
distribueras vidare till kunder utan förädling. Företag E särskiljer sig genom att har lång
kundorderledtid, vilket påverkar hur de styr sin verksamhet. Övriga företag hade liknande
förutsättningar som Husqvarna Group.
Samtidigt som processen med att kontakta företag genomfördes, skapades även ett frågeformulär
som skulle användas vid intervjuerna. Detta frågeformulär finns i den fullständiga rapporten som
återfinns i bilaga 7 och skapades för att besvara följande frågeställningar.
1.
2.
3.
4.
5.

Hur fungerar inköpsprocessen vid inköp från avlägsna leverantörer?
Hur sker kommunikation och samarbete mellan företag och leverantör?
Hur garderar sig företag mot osäkerheter vid långa ledtider?
Hur arbetar företag med kapitalbindning?
Hur utvärderar företagen valet av samarbetspartners?

Frågeformuläret baserat på ovanstående frågeställningar användes för samtliga intervjuer för att se
till att alla utfördes så identiskt som möjligt. De enda frågorna som ställdes utöver de som finns i
frågeformuläret var förtydligande frågor angående informanternas svar på frågorna. Vid intervjuerna
antecknade båda författarna svaren och efter varje intervju gicks anteckningarna igenom gemensamt
för att säkerställa att svaren blivit tolkade på rätt sätt.
En viktig aspekt att klargöra är att benchmarkingen inte utförts för att ta reda på exakt hur
fallföretagen utför beräkningar eller exakt hur uppläggen ser ut. Benchmarkingens initiala mål var att
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få en känsla över vad som används och inte används i industrin, samt genom slutsatserna kunna gå
vidare med de områden som ansågs mest intressanta och användbara för Husqvarna. Därav är vissa
svar från fallföretagen sparsamt formulerade och då enbart en intervju på en 1 timme utfördes med
företagen utreddes inte områdena ytterligare i ett senare skede.
Svaren från alla informanter sammanställdes och analys genomfördes, där målet var att hitta
områden där företag arbetade på samma sätt och områden där de arbetade olika. Ett annat mål var
att hitta områden där Husqvarna kunde lära av de andra företagen och ta inspiration av deras sätt att
arbeta. När analyserna var genomförda, sammanställdes det viktigaste av dessa som slutsatser.

5.2 Benchmarkingens slutsatser
Nedan presenteras ett utdrag av slutsatserna som kommit av benchmarkingen och rapporten
återfinns även i sin helhet i bilaga 7.
Övergripande upplägg vid inköp
De deltagande företagen handlar främst med högvärdiga artiklar som i Kraljics inköpsmatris10
representeras som hävstångs- och strategiska artiklar. Dessa produkter transporteras primärt med
transportmedlet båt och incotermen FOB är den som används till största del. Transportslagen flyg
och järnväg förekommer som backupalternativ när kortare ledtid är nödvändigt. Dessa alternativ
kostar dock betydligt mer och används därav endast vid behov. För bokning av transporter används
speditörer som respektive företag ingår avtal med. Betalningsvillkor skiljer sig åt mellan företagen
beroende på företagets ekonomiska situation samt inställning till kapitalbindning.
Utvärderingsmetod
Ur studien identifierades att företagen vid leverantörsval använder olika noggranna
utvärderingsmetoder. Det som samtliga företag arbetade med var att olika utslagskriterier inom
områden som exempelvis innovation, samarbete, kvalitet och leveransservice. Dessa användes
initialt för att ta fram möjliga leverantörer. Därefter användes en ekonomisk utvärdering som främst
grundades i produktkostnaden, alltså inköpspriset. Ett företag använde en totalkostnadsanalys med
grund i ”Landed cost” för utvärdering och ett annat företag utgick från teori i ”Total cost of
ownership”. Att använda någon av dessa eller en annan modell som fångar helheten bättre istället
för att bara använda produktkostnaden anses av författarna att vara den rätta vägen att gå. Ett
företag utvärderade även sina inköp utefter tre olika upplägg, där de utvärderade ifall
konsignationslager, DAP eller FOB skulle användas. De valde sedan den lösning som de ansåg var bäst
för det specifika inköpet. Detta gjordes för att få till den bästa lösningen sett till de upplägg som var
möjliga att genomföra. Detta tror författarna är ett bra arbetssätt, då valet inte tas på förhand utan
sker baserat på det upplägg som passar bäst för respektive situation.
Konsignationslager
Genom intervjuerna framkom det att två företag arbetade med konsignationslager från avlägsna
leverantörer. Produkterna som detta användes på var högvärdiga eller sådana produkter som
användes frekvent i verksamheten. Det var ytterligare ett företag som uttryckte en önskan att arbeta
mer med konsignationslager, vilket tyder på att det är ett upplägg som fungerar och som företag vill
använda. Upplägget resulterar i mindre kapitalbindning och kortare ledtider vid beställning, vilket
underlättar företagets planering. Då konsignationslager generellt gynnar köparen då denna skjuter
fram sin betalning till när de använder produkten kan det ibland vara svårt att få med leverantörerna
på detta upplägg. Det framkom i studien att maktposition mellan köpare och leverantör var starkt

Krajlics inköpsmatris. Detta är en matris som beskriver sambandet mellan risk och kostnad för olika
produkter. Matrisen kan användas för att identifiera hur man ska arbeta med inköp av olika sorters produkter.
(Van Weele, 2016)
10
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avgörande ifall leverantören ville ingå i ett samarbete eller ej. Ett maktöverläge för köparen kan göra
det möjligt för den att övertala leverantören att gå med på att använda konsignation. Ett annat sätt
att övertyga leverantören kan vara att betala lite mer till de leverantörer som gick med på att ingå i
konsignation. Detta kan framförallt vara användbart då leverantören har övertaget i maktbalansen
mellan företagen. Konsignationslager anses av författarna vara ett bra upplägg för företag som vill
minimera kapitalbindning och förbättra sina planeringsmöjligheter genom den förkortade ledtiden.
Säkerhetslager
I analysen framkom det att flertalet av företagen använder en metod där säkerhetslagret bestäms
utifrån en tidsperiod som lagret skall täcka. Tidsperioden bestäms både genom uppskattning och
beräkning, men detaljerad metodik framkom inte av intervjusvaren. Det är dock tydligt att längre
ledtid eller en geografisk position längre bort resulterar i ett större säkerhetslager. Generellt leder
modeller som bygger på beräkningar till bättre dimensionerade säkerhetslager än de som endast
bygger på uppskattningar (Mattsson, 2018). Det är även svårt att tillämpa de som bygger på
uppskattningar på ett bra sätt i stora företag då personliga uppfattningar har stor påverkan.
Slutsatsen blir därför att uppskattningar av säkerhetslagernivåer förekommer idag, men att
företagen dock bör undersöka om mer teoretiska metoder baserade på servicenivåer kan förbättra
deras säkerhetslagernivåer.
Orderkvantiteter
I studien var det fyra företag som använde ekonomiska beräkningsmodeller för att bestämma sina
orderkvantiteter, där Wilsonformeln eller företagens affärssystem användes vid beräkning. Exakt hur
beräkningen utfördes undersöktes inte i noggrannare i studien, då tid för flertalet extra intervjuer
inte fanns att tillgå. Slutsatsen är ändå att majoriteten använder sig av beräkningsmodeller för att
bestämma sina orderkvantiteter. Att beräkna orderkvantiteter utifrån ekonomiska mått anses av
författarna att vara det bästa sättet, då det kan resultera i en mindre totalkostnad kring inköpet och
ett mer effektivt flöde.
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6 Uppgiftsprecisering
Detta kapitel inleds med att beskriva studiens studerade system, vilket ger en bild av studiens
fokuseringsområde. Sedan bryts studiens syfte ned till mindre delar och områden som ska undersökas
vidare i studien tas fram. Inom varje område tas sedan ett flertal delsteg fram för att identifiera
scenarion och bestämma hur dessa skall utvärderas i studien. Kapitlet avslutas med en
sammanställning av delsteg, scenarion och analyser.

6.1 Studerade systemet
För att lösa uppgiften som syftet i avsnitt 1.3 avser lösa behöver ett studerat system och dess
innehåll identifieras. Det fysiska system som studien avser undersöka består av flera aktörer och
transportslag. I Figur 17 nedan presenteras det fysiska flödet, vilket inkluderar transporten från den
asiatiska leverantören, lagring och hantering hos ett tredjepartlogistikföretag och samarbetet med
leverantören.

Figur 17. Studerat system.

Utifrån bakgrunden för arbetet som definierades i kapitel 1, är utplocket av varor till produktionen
det sista steget i systemet. I systemet så ingår orderkvantiteteter trots att dessa delvis bestäms vid
den strategiska delen av inköpet vid första orderavropet. Lagerstyrning är grunden i arbetet och
därav inkluderas orderkvantiteteter och säkerhetslager för Husqvarna i systemet. Leverantören
inkluderas delvis i det studerade systemet, i det fall där leverantörsägda lagerupplägg undersöks.
Detta för att leverantören i de fallen är högst delaktig.

6.2 Nedbrytning av syfte
Syftet med studien är att den ska resultera i åtgärdsförslag för hur en förändrad lagerstyrningen kan
förbättra inköp från avlägsna leverantörer. Detta ska ske med målet att uppnå mindre
kapitalbindning utan att medföra en stor kostnadsökning.
Genom att utgå från nulägesbeskrivningen i kapitel 3, referensramen i kapitel 4 och benchmarkingen
i kapitel 5 har följande centrala områden identifierats. Dessa beskrivs nedan.
Säkerhetslager
o

Oskarsson et al. (2013) presenterar tre huvudfrågor som behöver besvaras inom
lagerstyrning och en av dessa är Hur garderar man sig mot osäkerhet? Denna fråga är starkt
kopplad till säkerhetslager som enligt både den genomförda benchmarkingen, se kapitel 5,
och referensramen, se kapitel 4, är en vanligt förekommande metod för gardering av
osäkerhet. Säkerhetslagret har genom dess storlek och värde även en stark koppling till
kapitalbindning.
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Orderkvantitet
o

Oskarsson et al. (2013) presenterar även två andra huvudfrågor inom lagerstyrning: När ska
olika produkter beställas från leverantör? och Hur mycket ska beställas åt gången? Dessa
frågor kan direkt kopplas till orderkvantiteter då dessa relaterar till mängd och
beställningstidpunkt. Därav finns en klar koppling mellan orderkvantitet och lagerstyrning.
Detta är även starkt bidragande till företagets kapitalbindning, då orderkvantiteten påverkar
till omsättningslagrets storlek.

Leverantörsägda lager
o

Enligt direktiv från Husqvarna ska ett upplägg baserat på leverantörsägda lager undersökas
inom ramarna för studien. Företaget vill undersöka om konsignationslager eller VMI, trots
det tidigare nedlagda VMI-samarbetet, kan vara ett bra sätt att sköta försörjningen från
avlägsna leverantörer. Leverantörsägda lager är starkt kopplade till ämnet kapitalbindning,
då ägandet av produkterna ligger kvar hos leverantören trots att lagerpunkten förflyttas
närmare köparen. Detta resulterar därmed i kortare beställningstid och mindre
kapitalbindning för köparen, vilket är ytterligare argument till områdets relevans i studien.

Utvärderingsmodell
o

De ovanbeskrivna områdena kommer senare i studien resultera i olika scenarion som
behöver utvärderas gentemot nuläget. Detta kommer ske genom en anpassad
utvärderingsmodell där områdena kostnad och kapitalbindning är centrala
utvärderingsgrunder. Husqvarna ser även flexibilitet som en viktig del i deras verksamhet,
vilket även gör att denna parameter tas med i utvärderingen. Dessa kopplar till studiens syfte
och ses av Husqvarna som viktiga styrparametrar i verksamheten.

Detta medför att möjliga åtgärder kommer att undersökas vidare för områdena säkerhetslager,
orderkvantitet och Leverantörsägda lager. Dessa områden kommer ge upphov till flertalet scenarion,
som kommer tas fram i kapitel 7 och sedan utvärderas genom den utvärderingsmodell som tas fram i
kapitel 8.

6.3 Precisering av uppgift
I avsnitt 6.2 ovan konstateras det att det finns tre huvudsakliga områden som skall undersökas vidare
i studien. Dessa områden är säkerhetslager, orderkvantiteter och leverantörsägda lager. Detta avsnitt
kommer därför delas in efter dessa områden, för att resultera i identifiering av delsteg som är
nödvändiga för att uppnå studiens syfte. De delsteg som behöver genomföras för att ta fram en
utvärderingsmodell kommer också undersökas i ett separat avsnitt. De två områdena
orderkvantiteter och säkerhetslager kommer utredas genom en kvantitativ analys då information
angående bland annat tidsåtgång, kostnader och produkter anses möjliga att ta fram genom
intervjuer och Husqvarnas affärssystem. Området Leverantörsägda lager har till skillnad mot
föregående områden valts att utredas kvalitativt, då nödvändig information kring leverantören i ett
sådant upplägg anses svår att identifiera. I en kvantitativ analys hade det därmed varit tvunget att
göra många uppskattningar, vilket hade gjort resultatet mindre konkret.

6.3.1 Säkerhetslager
Försenade inleveranser, brister i inleveranser och variationer i efterfrågan är de tre vanligaste
variationerna som företag vill skydda sig mot (Oskarsson, et al., 2013). Stock & Lambert (2001)
beskriver dock att bättre prognostisering, användning av transportföretag med högre
leveranspålitlighet samt leverantörer med säkra ledtider kan minska storleken som behövs i
säkerhetslagret. Leverantörsbasen, transportföretagen och prognostiseringsmetoderna anses i
studien fasta och kommer därav inte undersökas i denna studie. Detta medför att dessa förändringar
faller bort och istället kommer ett förslag för dimensionering av säkerhetslagret behandlas. Detta ger
upphov till områdets första delsteg.
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o

Identifiera scenarion för säkerhetslagerdimensionering

För att sedan kunna använda de modeller som ansågs relevanta att gå vidare med, behövde de
parametrar som används vid beräkning av säkerhetslagret identifieras, vilket gav upphov till nästa
delsteg.
o

Identifiera parametrar som krävs i scenariona

6.3.2 Orderkvantitet
Orderkvantiteten är enligt information från kapitel 3 bestämd i det avtal som leverantör och
projektinköparen i ett tidigt skede i anskaffningsprocessen sluter. Detta är dock inte en central
förhandlingspunkt i nuläget för projektinköparen. Det finns i dagsläget heller ingen bestämd
beräkningsmetod inom företaget för önskad orderkvantitet. Det finns dock enligt teorin flera
metoder för att bestämma orderkvantiteten och det framkom ur benchmarkingen att
orderkvantiteter beräknas fram utifrån kostnadsresonemang. Därav behöver följande delsteg
utföras.
o

Identifiera scenarion för dimensionering av orderkvantiteter

För att sedan möjliggöra användning av de scenarion som ansågs relevanta att gå vidare med,
behövde de parametrar som används vid beräkning av orderkvantitet identifieras. Detta ledde till
ytterligare ett delsteg som presenteras nedan.
o

Identifiera parametrar som krävs i scenariona

6.3.3 Leverantörsägda lager
Husqvarna har tidigare haft ett upplägg med leverantörsägt lager med deras avlägsna leverantörer,
där leverantören styrde lagernivåer och påfyllning enligt ett VMI-upplägg. Detta samarbete lades
dock ned av flera olika orsaker där förändrade lagkrav var den främsta anledningen. Ett antal av
företagen som deltagit i studiens genomförda benchmarking står inför samma problematik med
långa ledtider och hög kapitalbindning, och använder idag konsignationslager. Därav har
leverantörsägda lager identifierats som ett område som kan resultera i minskad kapitalbindning för
Husqvarna i samband med deras avlägsna leverantörer. En önskan att utreda ett sådant upplägg för
Husqvarna fanns även hos uppdragsgivarna till studien. Detta gav därav upphov till nästa delsteg.
o

Identifiera vilken typ av leverantörsägda lager som passar Husqvarna bäst

6.3.4 Utvärderingsmodell
Enligt syftet ska scenariona utvärderas utifrån kapitalbindning och kostnad, vilket gör att dessa två
delar kommer vara centrala i den kvantitativa utvärderingsmodellen. Nedan bryts modellen ned i
delsteg som behöver utföras för att kunna ta fram en modell för att utvärdera scenariona. Förutom
dessa delar kommer även flexibilitet att tas med i utvärderingen av de kvantitativa scenariona, för att
se på vilket sätt som denna påverkas av de eventuella åtgärderna kvalitativt. Leverantörsägda lager
kommer utredas kvalitativt och delarna i denna analys måste även de tas fram.
Kostnad
Abrahamsson och Aronsson (1999) beskriver i sin artikel vikten att tidigt förstå strukturen i nuläget,
samt att beräkna dess kostnader innan man i nästa steg tar fram och utreder alternativa lösningar
ekonomiskt. Det är här viktigt att definiera det studerade systemets input och output, samt även att
bestämma vilken nivå analysen ska utföras på (Abrahamsson & Aronsson, 1999). I referensramen i
kapitel 4 beskrevs fem stycken olika totalkostnadsmodeller som tillsammans tog upp många olika
kostnader på olika detaljeringsnivå. Ur benchmarkingen som genomförts i studien identifierades
även där kostnad som ett viktigt utvärderingskriterium i det fallet för leverantörsval och inköp. Ett
företag använde enbart produktkostnaden, medan andra företag använde mer omfattande
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kostnadsmodeller med grund i både ”Landed cost” och TCO. Denna bakgrund gav upphov till
nedanstående delsteg.
o

Identifiera kostnadsposter till studiens totalkostnadsmodell.

För att sedan kunna utvärdera dessa kostnader behöver de parametrar och den information som
krävs för att beräkna totalkostnaden identifieras, vilket ledde till nästa delsteg.
o

Identifiera parametrar för användning av modellen.

Då olika logistiska förändringar påverkar olika kostnadsposter behöver modellen appliceras på
respektive scenario. Därav uppkom nedanstående delsteg för att klargöra vilka kostnadsposter som
förändras vid variation av säkerhetslagret och orderkvantiteternas storlek.
o

Identifiera relevanta kostnadsposter i scenariona.

Kapitalbindning
Husqvarna använder sig av nyckeltalet CCC för att utvärdera kapitalbindning internt i företaget.
Oskarsson et al. (2013) beskriver att förändring av medellagervärdet eller en förändring i
lagerföringskostnader kan användas vid utvärdering. Studiens genomförda benchmarking, vars
slutsatser presenteras i kapitel 5 påvisade att flertalet av företagen ansåg att kapitalbindning var
viktigt och att det är en parameter som behöver tas i hänsyn. Dessa företag mätte sin kapitalbindning
genom att använda exempelvis lageromsättningshastighet och lagervärdet i procent av
omsättningen. Detta visar att flera alternativ finns för att mäta kapitalbindning och leder fram till
följande delsteg.
o

Identifiera modell för utvärdering av kapitalbindning.

För att sedan kunna utföra beräkningar och en kvantitativ jämförelse mellan scenariona och nuläget
krävs ytterligare nedbrytning av modellen. Detta för att identifiera de parametrar som behövs för att
använda modellen, vilket gav upphov till följande delsteg.
o

Identifiera parametrar för användning av modellen.

Flexibilitet
Det finns flera olika sorters flexibilitet beroende på vad man anser ska vara flexibelt. Husqvarna
definierar det som att produktionen ska ha lätt att ställa om mellan tillverkning av olika produkter
(Global-Commodity-Manager, 2018). Denna flexibilitet benämns bland annat som
tillverkningsflexibilitet (Esmaeilikia, et al., 2016) och kommer tillsammans med andra sorters
flexibilitet för produktion, på företagsnivå och för försörjningskedjan utvärderas senare i rapporten.
Studien kommer utreda flexibilitet kvalitativt dels genom att utvärdera både säkerhetslager- och
orderkvantitetsscenarionas resultat kopplat till flexibilitet för Husqvarna, men även för området
konsignationslager. För att detta ska göras strukturerat behövs följande delsteg besvaras.
o

Bestäm hur flexibilitet ska utvärderas.

Leverantörsägda lager
För att kvalitativt kunna utreda det upplägg av konsignation och VMI som författarna anser vara bäst,
behöver följande delsteg besvaras. Detta för att på ett strukturerat och givande sätt utvärdera olika
delar av ett sådant upplägg.
o

Bestäm delar för den kvalitativa analysen av leverantörsägda lager
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6.4 Sammanställning av uppgiftsprecisering
Uppgiftpreciseringen har resulterat i ett antal delsteg som behöver utföras för att kunna uppnå
studiens syfte. I Tabell 6 nedan sammanställs de delsteg som ska utföras i ett senare skede i studien
kopplade till framtagande och beräkning av scenariona.
Tabell 6. Sammanställning av de delsteg som utförs senare i studien kopplat till scenarion.

Säkerhetslager
Identifiera scenarion för säkerhetslagerdimensionering
Identifiera parametrar som krävs i scenariona
Orderkvantitet
Identifiera scenarion för dimensionering av orderkvantiteter
Identifiera parametrar som krävs i scenariona
Leverantörsägda lager
Identifiera vilken typ av leverantörsägda lager som passar Husqvarna bäst

I nedanstående Tabell 7 beskrivs de delsteg som behöver utföras i samband med framtagning av
utvärderingsmodeller sett till olika aspekter.
Tabell 7. Sammanställning av de delsteg som utförs senare i studien kopplat till utvärderingsmodellen.

Utvärderingsmodell - Kostnad
Identifiera kostnadsposter till studiens totalkostnadsmodell
Identifiera parametrar för användning av modellen
Identifiera relevanta kostnadsposter i scenariona
Utvärderingsmodell - Kapitalbindning
Identifiera modell för utvärdering av kapitalbindning
Identifiera parametrar för användning av modellen
Utvärderingsmodell - Flexibilitet
Bestäm hur flexibilitet ska utvärderas
Utvärderingsmodell – Leverantörsägda lager
Bestäm delar för den kvalitativa analysen av leverantörsägda lager
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För att även förtydliga vilka analyser som kommer utvärderas för respektive område sammanställs
huvudområdena med deras koppling till analyserna i nedanstående matris, se Tabell 8.
Tabell 8. Sammanställning av områden och delar i analysen.

Huvudområde

Kostnad

Kapitalbindning

Flexibilitet Övriga aspekter

Säkerhetslager

Kvantitativt

Kvantitativt

Kvalitativt

-

Orderkvantitet

Kvantitativt

Kvantitativt

Kvalitativt

-

Leverantörsägda lager

Kvalitativt

Kvalitativt

Kvalitativt

Kvalitativt
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7 Framtagande av scenarion
I detta kapitel presenteras metod för val av objekt som studeras samt val av tidsperiod som studien
avser undersöka. Därefter tas scenarion för de olika områdena säkerhetslager, orderkvantiteter och
leverantörsägda lager fram.

7.1 Tidsperiod och studerade objekt
För att studien skulle vara möjlig att genomföra behövde studerade objekt och tidsperiod
bestämmas. Detta val var kritiskt för studiens genomförande och påverkade dess utfall. Nedan
kommer de studerade objekten redovisas samt metod för hur de valdes, följt av den valda tidsperiod
under vilken som objekten har undersökts.

7.1.1 Studerade objekt
För att kunna genomföra studien behövde undersökningsobjekt väljas ut för studien och detta
gjordes enligt Yins (2018) metodik för att val av studerat system. Genom att utgå från ett flertal krav
valdes två leverantör ut till studien enligt nedan.
o
o
o

Leverantören ska vara en avlägsen leverantör, vilket innebär att den ska finnas på en annan
kontinent än mottagaren.
Leverantören ska på ett bra sätt representera problematiken som finns med de avlägsna
leverantörer Husqvarna samarbetar med.
Det ska vara strategiska leverantörer som Husqvarna ska jobba med på lång sikt. Detta för att
resultatet för de valda leverantörerna ska ha en direkt effekt för Husqvarna.

Leverantörerna valdes tillsammans med handledare på Husqvarna och de skulle spegla hur denna typ
av leverantör generellt fungerar. Två leverantörer med bas i Asien ansågs utifrån ovanstående krav
lämpliga. Leverantörerna som kommer användas i studien benämns leverantör A och leverantör B,
då det för Husqvarna är viktigt att namnen på dessa leverantörer förblir anonyma. Nedan beskrivs
information angående leverantörerna som anses nödvändig för genomförande av studien.
Leverantör A
Leverantören är geografiskt placerad i Japan och har en långsiktig relation med Husqvarna (Grauf &
Arnesson, 2018). De produkter som köps in från denna leverantör är det endast ett fåtal företag som
kan tillverka utifrån de krav som ställs av Husqvarna. Produkterna skickas primärt med båttransport
från Japan och incotermen FOB. Företag A har en ledtid på ca 140 dagar från beställning till leverans
hos Husqvarna. Från denna leverantör köps generellt sett högvärdiga artiklar in (Hermansson, 2018)
(Global-Commodity-Manager, 2018). För den aktuella leverantören fraktas produkterna som
styckegods (Transport-Manager, 2018). För leverantören används dynamiskt säkerhetslager i nuläget
baserat på 365 dagar rullande efterfrågan (Hermansson, 2018).
Leverantör B
Leverantören är just nu geografiskt placerad i Kina, men håller på att flytta sin produktion till
Thailand. Leverantören har en lång relation med Husqvarna och produkterna skickas med
båttransport från Hong Kong via Shanghai och sedan vidare mot Europa. Produkterna är precis som
för leverantör A högvärdiga och incotermen FOB är den vanligaste för leverantören. Leverantören
har en ledtid på cirka 90 dagar från beställning till leverans och är en strategiskt viktig leverantör för
Husqvarna. För den aktuella leverantören fraktas produkterna som styckegods (Transport-Manager,
2018). De är även en av få leverantörer som kan leverera dessa produkter och för leverantörens
produkter används fast säkerhetslager i nuläget (Hermansson, 2018). Leverantör B är relativt flexibel
jämfört med Leverantör A inom produktionsplanering och samarbetar även tätt med företagets
speditör för att kunna lösa smidiga transporter. (Grauf & Arnesson, 2018)
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7.1.2 Tidsperiod
Val av tidsperiod är ett kritiskt val, då det gäller att informationen som tidsperioden innefattar ska
vara rättvisande gentemot verkligheten. Därav är det viktigt att hitta en period som på ett bra sätt
speglar hur det brukar se ut med inköp från en specifik leverantör. Det är även viktigt att perioden är
tillräckligt lång för att en bra datamängd ska finnas. Genom att använda information från en längre
tid kan uppskattningar av standardavvikelserna bli bättre, då ett större urval finns att utgå ifrån enligt
Oskarsson et al. (2013). Detta gäller dock inte enligt Oskarsson et al. (2013) i de fall där
förändringarna inte är slumpmässiga utan istället beror på exempelvis styrbeslut och trender. Nedan
tas tidsperioden fram för de två olika leverantörerna i studien.
Leverantör A
Enligt diskussion med Grauf & Arnesson (2018) har inga onormala händelser inträffat för leverantör A
under 2017 och därav används tidsperioden 2017-01-02 till 2017-12-22 för denna leverantör.
Perioden anses spegla verkligheten på ett bra sätt och vara aktuell sett till efterfrågan och ledtid.
Användning av ett år som grund gör att tydliga gränser för datamängden skapas samt att ett år anses
som en tillräckligt lång period för att det ska vara möjligt att göra rättvisa beräkningar.
Leverantör B
Vid undersökning av tidsperioden 2017 genom intervju med Grauf & Arnesson (2018) framkom det
att det varit störningar i flödet från leverantör B under denna tidsperiod som inte berodde av
slumpmässiga händelser. Leverantören hade under andra halvåret 2017 stora störningar i sin
produktion då de var tvungna att stänga ned sin nuvarande produktionsenhet. Detta har gjort att
leverantören påbörjat en flytt av produktionen till en ny plats. Under denna tid har flygtransport
använts som komplement för båttransport för att säkerställa att leverans av nya produkter sker. Då
Grauf & Arnesson (2018) poängterar att produktionen och transportflödet från den nya platsen snart
kommer vara igång och att upplägget i stort kommer fungera samma som innan kommer en tidigare
tidsperiod kunna användas. Detta resulterade i att tidsperioden 2016-05-09 till 2017-05-13 valdes för
studien, då detta var innan de ovan nämnda störningarna uppstod.

7.2 Säkerhetslager
I uppgiftspreciseringen, i kapitel 6, identifierades de delsteg som behöver genomföras för att det ska
vara möjligt ta fram scenarion inom säkerhetslager. Stegen kommer behandlas separat nedan i egna
avsnitt för att ta fram scenarion och även ta fram den information som är nödvändig att samla in.
o
o

Identifiera scenarion för säkerhetslagerdimensionering.
Identifiera parametrar som krävs i scenariona

7.2.1 Identifiera scenarion för säkerhetslagerdimensionering
I referensramen, se kapitel 4, identifierades utifrån Mattsson (2018) att metoderna för att
dimensionera säkerhetslager går att sortera in i fyra olika kategorier. De av metoderna som anses
relevanta att gå vidare med kommer beskrivas utförligt, medan de metoder som förkastas endast
kommer att motiveras kortfattat.
Metoder inom två av kategorierna har valts bort. Uppskattningsmetoder har valts bort, då resultatet
blir sämre med dem enligt Mattson (2018) samt att de påverkas till stor grad av personen som gör
uppskattningarna. Inte heller bristkostnadsmetoder utredes ytterligare då en bristkostnad som på ett
bra sätt kan påvisa de kostnader som uppstod vid brist bedömdes svår att ta fram.
Servicenivåmetoder
Att dimensionera utifrån service går att göra på flera sätt. I referensramen, se kapitel 4, togs två olika
metoder upp av Oskarsson et al. (2013) som utgick från två olika definitioner av service. Den ena
metoden kallas SERV1 och definierar service som ”sannolikheten att brist inte kommer uppstå under

51

en lagercykel”. Den andra metoden heter SERV2 definierar service som ”hur mycket av total
efterfrågan som kan levereras direkt från lager”. För att använda metoderna krävs enligt Mattsson
(2018) att det finns information om efterfrågefördelning, efterfrågevariation, ledtid,
ledtidsvariationer och orderkvantitet. Servicenivåmetoder som bygger på verklig information om
ledtider, efterfrågan och servicenivåer anses också alltid ge bättre resultat än de som bygger på
manuella uppskattningar. Att metoden bygger på beräkningar gör även att den inte formas av en
enskild person som arbetar med dimensioneringen vilket gör att metoden är lättare att tillämpa
generellt för hela företaget. Denna typ av metoder är även ofta lättare att lagra i affärssystem och
uppdatera över tid.
För att kunna välja den modell som passar bäst för Husqvarna bäst har frågor ställts angående hur de
definierar service. Tyvärr var de inte varit helt bekanta med de olika definitionerna och hur de skiljer
sig åt, vilket gjorde att ett direkt svar inte gick att erhålla. Under intervjuer och utifrån de svar som
erhölls från framförallt materialplanerare på Husqvarna (2018) och Rikard Sjöström (2018) framkom
det att de har en rädsla för att få brist. Detta tyder på att SERV1 är mer lämplig då den generellt ger
ett större säkerhetslager och inte tar hänsyn till storleken på bristen. Då Husqvarna även uttrycker
ett behov om att ha allt material hemma för att kunna producera sina produkter anses storleken på
bristen inte spela roll. Detta ger ytterligare motiv till att använda SERV1 och därav kommer SERV1
utredas vidare, då dess definition anses mest lämplig för Husqvarna.
Proportionalitetsmetoder
Denna typ av metoder var den vanligaste bland de företag som deltog i benchmarkingen som
återfinns i bilaga 7. Bland dessa var det vanligaste att säkerhetslagret utrycktes som en tid i veckor.
Ur studien framgick det inte hur de kom fram till sin valda längd men flera av företagen nämnde att
ledtidens längd hade en påverkan på hur stort säkerhetslager som de behövde ha. Enligt Mattsson
(2018) finns tre olika proportionalitetsmetoder som är relativt lika varandra men som har små
skillnader. Alla tre av dessa metoder presenterades i referensramen, se kapitel 4. Metoden att
använda en procentandel av efterfrågan under ledtiden är den enda av dessa metoder som tydligt tar
hänsyn till ledtiden. Av denna anledning anses den mest lämplig att gå vidare med. Därför kommer
metoden att använda en procentandel av efterfrågan under ledtiden tas med vidare i studien.
Sammanfattningsvis kommer proportionalitetsmetoden procentandel av efterfrågan under ledtiden
och servicenivåmetoden SERV1 agera scenarion inom området säkerhetslager. Dessa kommer sedan
utvärderas gentemot nuläget som två separata scenarion och benämnas som Scenario 1 – SERV1 och
Scenario 2 – Procentandel av efterfrågan under ledtiden.

7.2.2 Identifiera parametrar som krävs i scenariona
Nedan i avsnittet identifieras de parametrar som behöver tas fram för att använda metoderna SERV1
och procentandel av efterfrågan under ledtiden.
Scenario 1 - SERV1
Vid beräkning av säkerhetslager enligt den statistiska metoden SERV1, som beskrivs med ordet
cykelservice, används Ekvation 16 och Ekvation 17 som finns nedan då hänsyn behöver tas till
variationer i ledtid och efterfrågan. Under ekvationerna är alla de parametrar som krävs för att göra
beräkningarna listade. (Oskarsson, et al., 2013)
𝑆𝐿 = 𝑘 × 𝜎 [16]
𝜎 = √𝜎𝐷 2 × 𝐿𝑇 + 𝜎𝐿𝑇 2 × 𝐷𝑇 2
o
o

[17]

𝑘 är säkerhetsfaktorn, vilken bestäms av den önskade servicenivån. En tabell över vilket värde
på k som används för olika servicenivåer presenteras i Tabell 9 nedan.
𝜎 är standardavvikelsen i ledtid och efterfrågan.
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o
o
o
o

𝜎𝐷 är standardavvikelsen med avseende till efterfrågan om kan beräknas utifrån exempelvis
medelefterfrågan eller prognosfelet.
𝐿𝑇 är den genomsnittliga ledtiden.
𝜎𝐿𝑇 är standardavvikelsen med avseende till ledtiden.
𝐷𝑇 är den genomsnittliga efterfrågan.

k, säkerhetsfaktor
Säkerhetsfaktorn tas fram teoretiskt utifrån den servicenivå som önskas för artikeln och i studien
kommer flertalet olika säkerhetsfaktorer att testas. Servicenivån bestäms i enlighet med den service
som önskas upprätthållas gentemot nästkommande aktör i kedjan, vilken i denna studie är
produktionen. Då SERV1 definieras som ”sannolikheten att inte få brist under en lagercykel”
resulterar en servicenivå på 99 % att brist uppstår en gång på hundra lagercykler (Oskarsson, et al.,
2013). I Tabell 9 nedan listas det antal servicenivåer med tillhörande säkerhetsfaktorer som kommer
användas i studien.
Tabell 9. Kopplingen mellan servicenivån och säkerhetsfaktorn (Oskarsson, et al., 2013).

Servicenivå [%]

Säkerhetsfaktor k [-]

99,5

2,58

99

2,33

98

2,05

97

1,88

96

1,75

95

1,64

94

1,56

DT, genomsnittlig efterfrågan
För att beräkna den genomsnittliga efterfrågan krävs information angående den historiska
förbrukning som funnits av artikeln under den studerade tidsperioden. Genom att använda formler
för aritmetiskt medelvärde kan den genomsnittliga efterfrågan beräknas för respektive artikel enligt
Ekvation 18 nedan.
𝐷𝑇 =

𝐷𝑇 1 + 𝐷𝑇 2 + ⋯ + 𝐷𝑇 𝑛
, 𝑑ä𝑟 𝑛 ä𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 [18]
𝑛

𝛔𝐃 är standardavvikelsen med avseende till efterfrågan beräknad genom medelefterfrågan.
Standardavvikelsen i efterfrågan kräver samma information som användes för att beräkna den
genomsnittliga efterfrågan. Efterfrågans standardavvikelse beräknas enligt Ekvation 19 nedan.
𝑥=𝑛

𝜎𝐷 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙

2

∑𝑥=1 (𝐷𝑇 − 𝐷𝑇 𝑥 )
=√
, 𝑑ä𝑟 𝑛 ä𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 [19]
𝑛
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LT, genomsnittlig ledtid
Den genomsnittliga ledtiden har beräknats genom att använda formeln för aritmetiskt medelvärde
enligt Ekvation 20 nedan. Den information som behöver identifieras för att möjliggöra användning är
utfallet av ledtider från beställning till leverans under en längre tidsperiod.
𝐿𝑇 =

𝐿𝑇1 + 𝐿𝑇2 + ⋯ + 𝐿𝑇𝑛
, 𝑑ä𝑟 𝑛 ä𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 [20]
𝑛

Varje ledtid har tagits fram genom att använda följande beräkning enligt nedanstående parametrar.
𝐿𝑇𝑥 = 𝐴𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑥 − 𝐵𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑥 , 𝑑ä𝑟 𝑥 = 1,2, … , 𝑛 [21]
𝝈𝑳𝑻 , standardavvikelse med avseende till ledtid
Standardavvikelsen med avseende på ledtiden kan beräknas utifrån samma historiska data som
användes för den genomsnittliga ledtiden. För att beräkna standardavvikelsen används Ekvation 22
nedan.
𝜎𝐿𝑇 = √

2
∑𝑥=𝑛
𝑥=1 (𝐿𝑇 − 𝐿𝑇𝑥 )
, 𝑑ä𝑟 𝑛 ä𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 [22]
𝑛

𝝈𝑫 är standardavvikelsen med avseende till efterfrågan beräknad genom prognosfel.
När beräkning av standardavvikelse i efterfrågan ska utföras då det finns en känd variation av
efterfrågan, exempelvis på grund av säsongsbaserad efterfrågan, är det lämpligt att använda en
annan metod än den baserad på medelefterfrågan. I dessa fall är det mer riktigt att jämföra den
verkliga efterfrågan med den prognostiserade efterfrågan istället för medelefterfrågan (Oskarsson, et
al., 2013). Denna metod utgår ifrån avvikelsen från prognosen istället för avvikelsen från
medelvärdet. Detta kallas prognosfel och kan användas för beräkning av standardavvikelsen i
efterfrågan för SERV1. Att beräkna fram denna standardavvikelse kan göras genom flertalet formler
för prognosfel och författarna har valt att lyfta en metod för att beräkna prognosfelet exakt enligt
Ekvation 23 nedan (Mattsson, 2018). Denna metod ger de större felen större utslag och inverkan på
avvikelsen, då dessa anses mer kritiska än de små.
𝑥=𝑛

𝜎𝐷 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑓𝑒𝑙
o

∑𝑥=1 (𝑃𝑥 − 𝐷𝑇 𝑥 )
=√
𝑛−1

2

, 𝑑ä𝑟 𝑛 ä𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛. [23]

𝑃𝑥 , prognostiserad efterfrågan över tidsperioden.

Scenario 2 - Procentandel av efterfrågan under ledtiden
För att kunna beräkna fram säkerhetslagernivåer utifrån procentandel av efterfrågan under ledtiden
används nedanstående Ekvation 24 (Mattsson, 2018).
𝑥 × 𝐷 × 𝐿𝑇
[24]
100 × 𝐴
𝑥 är den andel av ledtiden som ska täckas, då detta är ett heltal används 100 i nämnaren för
att få fram en procentsats.
𝐷 är årlig efterfrågan.
𝐿𝑇 är ledtiden i dagar.
𝐴, antalet produktionsdagar per år.
𝑆𝐿 =

o
o
o
o

Ovanstående information behöver identifieras för samtliga artiklar. Procentandelen x som
bestämmer hur stor del av ledtiden som ska täckas kommer att tas fram genom att analysera ett
stickprov av artiklar utifrån en önskad leveransservicenivå. Beräkningar kommer att göras för de
artiklar med störst efterfrågan för att ta fram det säkerhetslager som motsvarar den önskade
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servicenivån för stickprovet. Detta kommer göras enligt metoden för SERV1 som beskrivs ovan. Dessa
säkerhetslager kommer omvandlas till hur stor andel av efterfrågan under ledtiden som täcks, vilket
ger andelen som kommer appliceras på alla artiklar i studien. Ekvation 24 ovan används sedan för att
ta fram artikelspecifika säkerhetslagernivåer.

7.3 Orderkvantiteter
I uppgiftspreciseringen, se kapitel 6, identifierades flertalet delsteg som behövde genomföras för att
kunna identifiera scenarion inom orderkvantiteter. Stegen kommer beskrivas separat nedan i egna
avsnitt.
o
o

Identifiera scenarion för dimensionering av orderkvantiteter
Identifiera parametrar som krävs i scenariona

7.3.1 Identifiera scenarion för dimensionering av orderkvantiteter
Det finns flera olika typer av metoder att använda för att bestämma orderkvantiteter. I Tabell 10
nedan presenteras ett sätt att dela in dessa i fyra olika grupper, som även presenterats tidigare i
avsnitt 4.3. Matrisen sorterar modellerna baserat på om kvantitet och tidsintervall antingen är fast
eller varierande. Det finns modeller som är baserade på varierande mängder och fasta
beställningsintervall, men det finns även motsatsen där mängden är fast och tidsintervallen varierar
samt mer dynamiska metoder som varierar både mängd och intervall (Oskarsson, et al., 2013). Vissa
metoder är mer baserade på uppskattning medan andra tar grund i proportionalitet och statistik
(Mattsson, 2018).
Tabell 10. Fyra olika arbetssätt vid bestämning av beställningsmängd och beställningstidpunkt.

Kvantitet/Intervall

Fast intervall

Varierande intervall

Fast Kvantitet

Beställer 100 stycken varje
måndag

Beställer alltid 100 stycken men de
beställs oregelbundet

Varierande
kvantitet

Beställer alltid på måndagar men
olika mängder

Beställningar sker oregelbundet och
kvantiteten ändras

I nuläget använder Husqvarna en fast kvantitet som beställs med olika intervall. Denna mängd
bestäms i ett tidigt skede av leverantören i samband med att projektinköparen genomför första
avropet till leverantör.
Metoder som varierar både intervall och mängd ger vanligtvis lägst totalkostnad enligt Oskarsson et
al. (2013), men kräver mer underhåll och arbete än de andra metoderna. Dessa metoder anses dock
inte möjliga att använda för Husqvarna i nuläget, då den kvantiteten som de beställer är låst i deras
avtal med leverantörerna. En variation av orderkvantiteten skulle därav ej vara möjlig om inte en
förändring av avtalens innehåll skulle genomföras, vilket inte ligger inom denna studie. Metodiken
med varierande kvantitet och fast intervall anses av samma anledning inte heller med rådande
förutsättningar kunna appliceras på företagets verksamhet i dagsläget.
Detta gör att fast kvantitet och varierande beställningsintervall är den typ av metod som är möjlig att
använda för Husqvarna i nuläget. Den metod inom denna grupp som utretts i referensramen, se
kapitel 4, är ekonomisk orderkvantitet även kallad EOK eller Wilsonformeln. I denna bestäms en fast
orderkvantitet och sedan varieras beställningstidpunkten utifrån denna kvantitet för att kunna
hantera det verkliga behovet (Oskarsson, et al., 2013). EOK är en välanvänd metodik som har
ekonomisk grund, vilket ger en säkerhet i valet då olika personers subjektiva åsikter påverkar mindre
jämfört med uppskattningsmetoder. EOK optimerar kostnaden för beordring och lagerföring, vilket
medför att en ekonomisk aspekt tas med i beräkningen (Oskarsson, et al., 2013). Utöver denna
metod förekom i benchmarkingen, se kapitel 5, även metoder som anpassade orderkvantiteterna
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efter hur ofta inleveranser önskades. Denna metoden är dock ej förankrad i ekonomiska beräkningar
och därav kommer denna metod ej utvärderas vidare.
Då EOK enbart optimerar kostnaden för beordring och lagerföring, optimeras inte orderkvantiteten
utifrån totalkostnaden. Detta gjorde att en fråga angående om en modell med grund i totalkostnad
skulle tas fram för studien. En ekvation som tar med samtliga kostnadsposter skulle resultera i en
mer översiktlig analys och även ge en optimerad orderkvantitet ur totalkostnadssynpunkt. Detta
hade minimerat risken för suboptimering. Från benchmarkingen som utförts gentemot företag med
liknande problematik som Husqvarna specificeras det att ekonomisk orderkvantitet, EOK, var en
metodik som förekom på företagen. Då studien kommer utvärderas sett till totalkostnad och
kapitalbindning, anses dock metoden EOK ändå vara lämplig att använda i studien. Detta då
totalkostnadsmodellen som används vid utvärdering bidrar till att synliggöra de totala kostnaderna
som scenariot bidrar till samt att det ansågs problematiskt att ta fram en optimeringsmodell.
Detta sammantaget ger att en förändring av orderkvantitet inom gruppen med fast mängd och
varierande beställningspunkt anses lämpligt att undersöka i denna studie. Inom denna grupp anses
ekonomisk orderkvantitet, EOK, som den mest lämpliga metoden att utreda vidare som ett av
scenariona i studien och benämns senare som Scenario 3 - EOK.

7.3.2 Identifiera parametrar som krävs i scenariona
Scenariot inom området orderkvantiteter kommer utredas nedan tillsammans med en metod för
beräkning av denna. Metod för framtagning av parametrarna som bygger upp ekvationen kommer
beskrivas var för sig.
Scenario 3 - EOK
För att kunna beräkna fram en orderkvantitet baserad på EOK enligt Ekvation 25 nedan, krävs
följande information (Oskarsson, et al., 2013).
𝐸𝑂𝐾 = √
o
o
o
o

2 × 𝐾 × 𝐷
𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 × 𝑝 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

[25]

𝐾, ordersärkostnad.
𝐷, årlig efterfrågan.
𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 , lagerräntan som används i mottagande lager.
𝑝 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 , produktvärdet i mottagande lagret.

K, ordersärkostnad
Enligt Oskarsson et al. (2013) är ordersärkostnaden den kostnad som är förknippad med att en
beordring görs. Denna kostnad är lika stor oavsett storlek på order. För att få fram en rättvisande
storlek på denna parameter krävs vanligtvis en stor mängd arbete. Kostnaden har en koppling till
många olika aktörer internt i företaget som är inkluderade i hemtagning av produkter. Beordring,
inlagring och betalning är tre vanliga aktiviteter enligt Oskarsson et al., 2013, som på Husqvarna
genomförs av tre olika aktörer. Detta påvisar att många aktörer är involverade i framtagningen av
denna kostnad och att den därav kan vara svår att bestämma exakt. Mattsson (2018) definierar
ordersärkostnad som de kostnader som är förknippade med att genomgå anskaffningsprocessen en
gång. De kostnader som ska inkluderas är de kostnader som påverkas av antalet order.
Nedan i Tabell 11 återfinns de olika aktiviteter som Mattsson (2018) och Oskarsson et al (2013) anser
är möjliga att inkludera i en ordersärkostnad.
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Tabell 11. Ordersärkostnadens delar enligt Oskarsson et al. (2013) och Mattson (2018).

Aktiviteter enligt Oskarsson et al. (2013)

Aktiviteter enligt Mattson (2018)

1.Orderläggning

1.Offertförfrågan

2.Leveransbevakning

2.Leverantörsförhandling

3.Godsmottagning

3.Val av leverantör

4. Ankomstkontroll

4.Inköpsanmodan

5.Inlagring

5.Inköpsorderhantering

6.Ankomstrapportering

6.Leveransbevakning

7.Fakturakontroll

7.Andra leverantörskontakter

8.Betalning

8.Externa transporter
9.Godsmottagning
10.Ankomstkontroll
11.Inläggning i lager
12.Inleveransrapportering
13.Interna transporter
14.Fakturakontroll
15.Betalning

Det kan finnas anledningar som gör att alla aktiviteter inte behöver inkluderas i ordersärkostnaden
som exempelvis att transporterna inte beror på antalet beställningar utan istället på antalet skickade
produkter. Om det finns ett avtal med leverantören som redan är ingånget faller till exempel de
första tre aktiviteterna bort helt och aktivitet 4–6 minskar kraftigt i tidsåtgång av de som Mattson
(2018) listar ovan i Tabell 11.
De kostnader som ligger inom ordersärkostnaden är främst kopplade till hemtagning och betalning
av produkten. För att uppskatta ordersärkostnaden kommer därav intervjuer genomföras med
personer kopplade till processerna för just hemtagning och betalning. Detta för att identifiera de
moment som ingår i processen för Husqvarna, samt vilka aktörer som behandlar dessa. När denna
process är kartlagd kommer aktörerna som utför de olika aktiviteterna få uppskatta sin arbetstid för
respektive moment de genomför i en enkät. Detta kommer i sin tur kan ge en indikation på vilken
kostnad varje order står för internt.
När informationen angående hur mycket tid som läggs på respektive aktivitet är insamlad kommer
information som lönekostnader för anställda personer inom ovanstående aktiviteter tas fram. Detta
kommer tillsammans med kostnader för de resurser som används för att genomföra aktiviteterna
hjälpa till att bestämma kostnaden för aktiviteterna. Tidsåtgången tillsammans med kostnaderna per
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tidsenhet ger en totalkostnad för att utföra orderprocessen per order, vilken resulterar i
ordersärkostnaden K.
De aktiviteter som kommer ingå i ordersärkostnaden presenteras i avsnitt 9.3.2.
𝒑 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝒆𝒓 , produktvärdet i mottagande lagret.
Produktvärdet i mottagande lager innefattar dels inköpspriset, men även kostnader förknippade med
hemtagning av produkten. Enligt Oskarsson et al. (2013) beskriver produktvärdet hur mycket pengar
som investerats i produkten, vilket betyder mängden kapital som binds i produkten i den del av
flödet som produkten befinner sig. Den summa pengar som investerats i produkten inkluderar både
direkta och indirekta kostnader. De direkta kan tilldelas produkten när de uppstår medan de
indirekta enligt Oskarsson et al (2013) är lämpliga att tilldela succesivt i flödet.
I Tabell 12 nedan presenteras de kostnader som författarna identifierat uppstår i samband med
hemtagning av Husqvarnas produkter. Dessa kostnader bidrar därför till att höja produktvärdet och
gör att mer kapital binds i produkterna.
Tabell 12. De kostnader som ska ingå i produktvärdet i mottagande lager.

Kostnader

Beskrivning av kostnad

Inköpspris

Kostnaden för en produkt.

Transportkostnad

Transportkostnaden som företaget Husqvarna står
för tills att produkten anländer till Huskvarna.

Tullkostnad

Produktens tillhörande tullkostnad.

Kostnad för beställning,
leveransbevakning och kommunikation
med leverantör.

Kostnaden för den kommunikation som är
nödvändig att ha med leverantören i samband med
beställningar.

Kostnad för godsmottagning, inlagring och
ankomstregistrering.

Kostnad för den interna hanteringen till dess att
produkten ligger i Husqvarnas lager.

Kostnad för fakturakontroll och betalning

Kostnad för att kontrollera och betala fakturor
gentemot leverantör.

7.4 Leverantörsägda lager
I nedanstående avsnitt kommer det första steget inom Leverantörägda lager att genomföras vilket
är:
o

Identifiera vilken typ av leverantörsägda lager som passar Husqvarna bäst

7.4.1 Identifiera vilken typ av leverantörsägda lager som passar Husqvarna bäst
Konsignationslager och VMI är två olika upplägg som i grunden har målet att öka transparensen i
kedjan och möjliggöra bättre styrning av flöden i lager och under transport. Den stora skillnaden
mellan de två olika uppläggen är att konsignationslagerupplägget medför att köparen tar ansvaret för
att sköta lagerstyrning och påfyllning. I ett VMI-upplägg ligger istället ansvaret för lagerstyrningen
hos leverantören som utifrån vissa uppsatta krav styr lagret.
I båda uppläggen står leverantören för ägandet av produkten tills utplock sker ur lager, vilket innebär
stor skillnad i kapitalbindning gentemot en traditionell försörjning där kunden äger produkten. I
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Husqvarnas tidigare VMI-upplägg upplevdes just effekterna kring kapitalbindning och när samarbetet
av flertalet orsaker lades ned insåg man att leverantörernas förmåga inom lagerstyrning varierade.
Detta resulterade i att dem fick ta över stora mängder produkter och därav fick en ökad
kapitalbindningen. Detta har gjort att Husqvarna anser att de själva kan styra lagret bättre än vad en
leverantör kan göra och därför anser de att konsignation passar bättre än VMI.
Sett till resultaten av benchmarkingen som genomförts i studien identifierades det att flertalet
företag använde konsignationslagerupplägg men att inget använde VMI. I dessa upplägg var det alltså
företagen själva, kunden, styrde lagernivåerna och materialförsörjningen.
Utifrån ovanstående bakgrund anses konsignationslager vara det upplägg som ska undersökas vidare.
Den ökade möjligheten till egen styrning av lagernivåer och faktumet att leverantören äger
produkterna går även i linje med minskad kapitalbindning som är ett av Husqvarnas centrala mål. Att
benchmarkingföretagen använder konsignation och inte VMI talar även det för att konsignation är
den lösning som ska utredas vidare.
Konsignationslagerupplägg kommer därav utredas vidare kvalitativt i studien och kommer benämnas
Scenario 4 – Konsignationslager.
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8 Framtagande av utvärderingsmetod
I detta kapitel kommer utvärderingsmodeller för totalkostnad, kapitalbindning samt kvalitativa
analyser tas fram. Detta kommer göra det möjligt att jämföra olika scenarion med nuläget sett till de
valda utvärderingsgrunderna.

8.1 Totalkostnadsmodell
Det finns många totalkostnadsmodeller och varje modell har sin syn på vilka kostnadsposter som
viktigare än andra. I referensramen i kapitel 4 presenterades fem olika modeller i detalj. Enligt
Abrahamsson & Aronsson (1999) är det viktigt att ta fram en företagsspecifik modell som inkluderar
samtliga kostnader i systemet då alla företag har olika kostnadsstrukturer. Stock & Lambert (2001)
påpekar även att modellen inte är bättre än kvalitén på den data som används. I flera fall kan det
vara svårt att få tag på rätt information till modellen och ibland kan rätt data finnas, men oförmågan i
att veta hur den kan användas blir en begränsning.
Nedan kommer de delsteg som identifierats i uppgiftpreciseringen, se kapitel 6, gås igenom och
utredas var för sig. Dessa delsteg presenteras i listan nedan och besvaras för att möjliggöra
framtagandet av en utvärderingsmodell med grund i totalkostnad.
o
o
o

Identifiera kostnadsposter till studiens totalkostnadsmodell.
Identifiera parametrar för användning av modellen.
Identifiera vilka kostnadsposter som tas med i utvärderingen av scenariona.

8.1.1 Identifiera kostnadsposter till studiens totalkostnadsmodell
I studien har fem olika modeller tagits upp av författarna som tar upp ett varierande uppslag av
kostnadsposter. Kostnaderna som uppkommer före och efter inköpet, vilka Kumar et al. (2010)
belyser, kommer likt tidigare nämnt inte studeras i denna studie då det ligger utanför det studerade
systemet. I Tabell 13 nedan sammanställs totalkostnadsmodellernas innehåll som tidigare
presenterats i avsnitt 4.7.2.
Tabell 13. Sammanställning av de kostnadsposter som innefattas i utredda totalkostnadsmodeller.

Kostnadsposter

Abrahamsson
& Aronsson

Stock &
Lambert

Oskarsson
et al

Kumar
et al.

Young
et al.

Lagerföringskostnader/
Kapitalkostnader

X

X

X

X

X

Lagerhållningskostnader/
Hanteringskostnader/ Operativa
kostnader

X

X

X

X

Transportkostnader

X

X

X

X

Administrationskostnader

X

X

X

Produktkostnader

X

Tullkostnader

X

Overheadkostnader

X
X
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Emballeringskostnader

X

X

Risk- och förstörelsekostnader

X

Redo för monteringskostnader

X

Logistikrelaterade
produktionskostnader

X

X

Kommunikation- och IT-kostnader /
Orderbehandlings- och
informationskostnader / Kontrolloch övervakningskostnader

X

Övriga kostnader

X

X

X

X

Kostnader som uppstår under transaktionen har samtliga modeller tagit upp och genom att jämföra
skillnader samt likheter i Tabell 13 kan flera slutsatser dras. Samtliga modellerna framhäver
lagerföringskostnader och transportkostnader som centrala. Även lagerhållningskostnader används i
fyra av fem modeller, vilket enligt författarna påvisar vikten av att ta med denna post.
Produktkostnaden eller inköpspriset för produkten är en kostnad som alltid finns med vid ett inköp.
Denna kostnad är det enbart Young et al. som tar upp som en egen kostnadspost, medan exempelvis
Oskarsson et al. (2013) och Abrahamsson & Aronsson (1999) inkluderar kostnaden i posten övriga
kostnader. Då Husqvarna under diskussion ansåg att denna kostnadspost var viktig att tydliggöra tog
författarna beslutet att presentera produktkostnaden som en egen kostnadspost (Styrgrupp, 2018).
Då produkterna som hanteras i studien köps in från avlägsna länder utanför EU och i Asien specifikt
kommer tullkostnader uppkomma för att föra in produkten innanför mottagarens landsgräns, vilken i
detta fall är Sverige. Kumar et al (2010) och Young et al. (2009) tar upp denna kostnadspost i sina
modeller då dem är framtagna för inköp från andra kontinenter. Modellen av Kumar et al. (2010) är
framtagen för inköp från lågkostnadsländer i synnerhet, medan Young et al. (2009) är gjord för inköp
från avlägsna leverantörer till USA. Då tullkostnader kommer uppstå vid inköpet inkluderas dessa i
modellen.
På Husqvarna är IT- och kommunikationssystemen centrala för kontroll och övervakning av
leverantörer. Detta gör att kopplingen mellan IT-systemen och övervakningen blir väldigt stark.
Kumar et al. (2010) beskriver kontroll- och övervakningskostnader som kostnader för övervakning av
leverantörer medan Abrahamsson & Aronsson (1999) beskriver denna typ av kostnader som
administrativa kostnader. Oskarsson et al. (2013) inkluderar i sin kostnadspost administrativa
kostnader olika kostnader för orderhantering internt, planering av plock- och transport samt
leveransbevakning. Denna syntetisering medför att kostnadsposten administrativa kostnader anses
tillräcklig för att täcka de parametrar som inkluderas i de olika posterna och kommer därför användas
i studiens modell.
För att få med företagsspecifika kostnader används ofta kostnadsposten övriga kostnader i olika
totalkostnadsmodeller. Denna kostnadspost hjälper vanligen till att tydliggöra de mindre
kostnaderna som finns (Abrahamsson & Aronsson, 1999). Ett exempel på övriga kostnader kan vara
emballagekostnader eller kostnader för att inneha överkapacitet. Husqvarna har dock i tidigare
intervju beskrivit att emballagekostnaden är något som leverantören står för, vilket resulterar i att
denna kostnaden inkluderas i inköpspriset. Alla andra kostnader anses kunna sorteras in under de
andra kostnadsområdena och därav finns inget behov av en post för övriga kostnader för studiens
förändringar.
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Nedan i Tabell 14 presenteras en sammanfattande tabell med studiens framtagna
totalkostnadsmodell.
Tabell 14. Studiens totalkostnadsmodell.

Kostnadsposter i studiens
Totalkostnadsmodell

Kostnadsposternas innehåll

Lagerföringskostnader

I denna kostnadspost inkluderas kostnader för lagringsutrymmen
och kostnader som är variabla med lagernivåer exempelvis
kapitalbindnings-, försäkrings- och riskrelaterade kostnader.

Lagerhållningskostnader

Kostnader kopplade till lageraktiviteter och lagerhantering. Enligt
definitionen av operativa kostnader av Abrahamsson och
Aronsson (1999): Kostnader för lokal och personal i produktion
och lager samt underhåll och kostnader för maskiner och verktyg.

Transportkostnader

Samtliga kostnader för administration och genomförande av
transporter. Externa transporter till företaget ingår i posten.

Produktkostnader

Inköpspriset för produkterna.

Tullkostnader

Tullkostnaderna inkluderar samtliga kostnader som uppkommer
vid införande av produkter från land utanför EU.

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader vid hemtagning av produkter. Denna
inkluderar kostnader för exempelvis orderläggning,
leveransbevakning och betalning.

Stock & Lambert (2001) poängterade att man borde se till hela kedjans kostnader för att inte
suboptimera systemet. I studien kommer dock enbart Husqvarnas del av kostnaderna tas med i
totalkostnadsanalysen. Detta för att det ansågs svårt att få tillgång till alla kedjans aktörers kostnader
och då Husqvarna inte efterfrågat en analys av kedjans kostnader.

8.1.2 Identifiera parametrar för användning av modellen
I avsnitten nedan presenteras den information som behöver identifieras för att det ska vara möjligt
att beräkna storleken för de olika kostnadsposterna.
Lagerföringskostnad
Lagerföringskostnaden beräknas genom att multiplicera medellagervärdet och värdet i lagret under
transport med respektives positions lagerränta enligt Ekvation 26 nedan. Denna ekvationen är
framtagen av författarna med grund i ekvationen för medellagervärde beskriven av Oskarsson et al.
(2013).
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑀𝐿𝑉 × 𝑟𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 + 𝐺𝐼𝑇 × 𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
𝑄
= 𝑟𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 × 𝑝 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 × (𝑆𝐿 + ) + 𝐺𝐼𝑇 × 𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 [26]
2
𝐿𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
𝐼 + 𝑝𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
𝐺𝐼𝑇 = (
)×𝐷×
[27]
52
2
∑𝑥=𝑛
𝑥=1 𝐴𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑥 − 𝐴𝑣𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑥
𝐿𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 =
[28]
𝑛
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

𝑆𝐿, säkerhetslagernivån i antal.
𝑄, orderkvantitet i antal.
𝐺𝐼𝑇, genomsnittligt värde över ett år för produkterna under transport i kronor.
𝐷, årlig efterfrågan i antal.
𝑝 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 , produktvärdet i mottagande lager i kronor.
𝑝 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 , produktvärdet vid ankomst till lagret i kronor.
𝐼, inköpspris.
𝐿𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 , genomsnittlig transportledtid från hamn till hamn.
𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 , lagerränta som används under transport.
𝑟𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 , lagerränta som används i mottagande lager.
𝐴𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡, ankomstdag till Husqvarnas produktionsenhet.
𝐴𝑣𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡, avgångsdag för båt från skickande hamn.
𝑛, antalet mätvärden.

Att belysa i detta steg är att Husqvarna använder olika lagerräntor på olika positioner i kedjan. Detta
är i sig inget konstigt, men då Husqvarna inte tar hänsyn till risk- eller försäkringskostnader i samband
med beräkningen utan enbart kapitalkostnader är det lite underligt. Vid beräkningen tar de även in
andra kostnader kopplade till lagerhållningen, vilket kanske inte är helt rätt teoretiskt och bidrar till
att vissa kostnader kan tas med dubbelt. Studien kommer dock använda de lagerräntor som
Husqvarna tillgodoser författarna, trots denna osäkerhet.
Lagerhållningskostnad
I denna kostnadspost inkluderas kostnader för lageraktiviteter och lagerhantering enligt definitionen
i studiens totalkostnadsmodell. Enligt denna har varje produkt en särkostnad beroende på antalet
hanteringar och aktiviteter som behöver genomföras. I nedanstående lista återfinns några av de
aktiviteter som vanligen förekommer i samband med lagerhanteringen.
o
o
o

Personalkostnad per tidsenhet och tidsåtgång för inlagring, godsmottagning,
ankomstkontroll och ankomstrapportering.
Kostnad för lageryta.
Kostnader för resurser som används vid lagerarbete.

Transportkostnad
I transportkostnader inkluderas kostnader kopplade till externa transporter enligt studiens definition
och därav behövs följande information. Kostnaderna behöver även delas upp för att det ska vara
möjligt att ta fram rätt tullvärde.
o
o
o
o

Transporttariffer för båt från Asien till mottagande EU-hamn.
Transporttariffer för lastbil inom Sverige från mottagande hamn till Husqvarnas mottagande
lager.
Information som vikt och volym på sändningen som skall transporteras, då
transporttarifferna är beroende på hur mycket gods som ska transporteras.
Förpackningsinformation.

Produktkostnader
I denna kostnad ingår inköpspriset och Ekvation 29 nedan kan användas för att beräkna den totala
produktkostnaden under tidsperioden.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐼 × 𝐷 [29]
o
o

𝐼, inköpspris.
𝐷, årlig efterfrågan.
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Tullkostnader
Informationen nedan bygger på information från tullverket om inte annat anges (Tullverket, 2017).
För att beräkna tullkostnader krävs information angående säljarens och köparens land, samt artikelns
klassificering för att få fram rätt tullsats för artikeln. Enligt Tullverket behövs även information
angående artikelns tullvärde och kostnaden som importmomsen baseras på. Tullavgiften beräknas
utifrån tullvärdet och en tullsats som beror på klassificeringen av artikeln enligt Ekvation 30.
𝑇𝑢𝑙𝑙𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 = 𝑇𝑢𝑙𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 × 𝑇𝑢𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑠

[30]

Klassificering
För att kunna betala rätt tullavgift, andra skatter samt följa export- och importbestämmelser krävs en
klassificering av varje vara. Varje produkt behöver därav en varukod som bygger på det
internationella systemet för tulländamål ”The Harmony Commodity Description and Coding System”.
Som importör eller exportör är du ansvarig för att dina varor blir rätt klassificerade.
Tullvärde
För att kunna beräkna produktens tullavgift behöver det sammanlagda värdet för att importera
produkten beräknas, tullvärdet. Detta värde inkluderar även transaktionsvärdet eller inköpsvärdet
och kostnaderna i listan nedan.
o
o
o
o

Fraktkostnader fram till införselplats i EU.
Kostnad för lastning, lossning och hantering fram till införselplats i EU.
Verktygskostnader.
Förpackningskostnader eller emballagekostnader.

De kostnader som exkluderas ur tullvärdet är enligt listan nedan.
o
o
o
o

Fraktkostnader som uppkommit efter införselplats till EU.
Kostnader för arbete med uppförande av konstruktion efter importen.
Inköpsprovisioner.
Importtullar.

Importmoms
Vid import av en vara behöver importmoms betalas. Denna beräknas genom en procentsats bestämd
för den specifika varan av det totala beskattningsunderlaget. I detta underlag inkluderas tullvärdet,
eventuella tull och andra statliga kostnader, samt bikostnader som transport och
försäkringskostnader. Se Ekvation 31.
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑚𝑜𝑚𝑠 = (𝑇𝑢𝑙𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 + 𝑇𝑜𝑆 + 𝑇𝑜𝐹) × 𝑀𝑜𝑚𝑠
o
o
o

[31]

𝑇𝑜𝑆, tull och andra statliga kostnader.
𝑇𝑜𝐹, transport och försäkringskostnader.
𝑀𝑜𝑚𝑠, varans specifika moms.

Informationen angående moms ska enligt tullverket finnas på företagets tullräkning oavsett om
företaget deklarerar själva eller anlitar ett ombud så länge de använder företagets
betalningstillstånd. Om företaget istället anlitar ett ombud som använder sitt eget betalningstillstånd
har ombudet ett ansvar för att företaget som importerar ska få tillgång till uppgifterna.
Administrativa kostnader
Kostnaderna som innefattas i denna kostnadspost är bland annat de som uppkommer från
aktiviteterna orderläggning, leveransbevakning, fakturakontroll och betalning vilka även inkluderas i
ordersärkostnaden. Dessa tas därav fram enligt metoden som beskrivs i avsnitt 7.3.2. Information
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som behöver tas fram presenteras enligt listan nedan för att beräkna de administrativa kostnaderna
fram till lagerplats.
o
o

Personalkostnad per tidsenhet och tidsåtgång för orderläggning, leveransbevakning,
betalning och fakturakontroll.
Kostnad för resurser som används vid utförande av aktiviteterna.

8.1.3 Identifiera relevanta kostnadsposter i scenariona
Vid analys av de olika scenariona säkerhetslager och orderkvantitet som specificerades i kapitel 7
kommer vissa kostnadsposter förändras och vissa förbli densamma oavsett förändringen som
undersöks. För att tydliggöra effekterna av förändringarna kommer de poster som är konstanta att
tas bort i respektive scenario. Vilka poster som förändras i respektive scenario utreds nedan.
Säkerhetslager
Vid en förändrad styrning av säkerhetslagret kommer inte transportkostnader påverkas, då
förändringen enbart sker i lagret och därav kommer kostnadsposten att exkluderas från denna
analys. Inte heller tullkostnaderna kommer att tas med enligt samma resonemang.
Lagerhållningskostnader kommer inkluderas då en förändring av antalet produkter kan medföra en
förändrad användning av lagerytan, dock anses inte hanteringsarbetet i lagret påverkas.
Lagerföringskostnad är den kostnadspost som kommer påverkas mest av en förändring, då den är
direkt kopplad till antalet produkter i lagret och därav inkluderas denna i analysen.
Produktkostnaden i form av inköpspriset kommer inte påverkas då förändringen inte påverkar
leverantören direkt, därav anses denna kostnad förbli densamma då en ev. ökning av inköpspriset
inte är aktuell. Administrativa kostnader kan komma förändras då en förändring av lagernivåerna kan
resultera i en förändrad risk för bristtillfällen. Detta kan i förlängningen leda till förändrade rutiner
kring orderhantering och förändrat antal tillfällen av att lösa akuta problem. Dessa kostnader
kommer dock vara svåra att kvantifiera och det är även svårt att avgöra om de kommer bli fler eller
färre och därav tas dem inte med för scenariona som är kopplade till säkerhetslager.
Nedan i Tabell 15 sammanställs de kostnadsposter som tas med för säkerhetslagerscenariorna.
Tabell 15. Kostnadsposter som kommer utredas vid förändring av säkerhetslager.

Kostnadsposter för säkerhetslagerscenariot
Lagerföringskostnad
Lagerhållningskostnad

Orderkvantitet
Förändrade orderkvantiteter kommer påverka kostnader både internt i företaget men även i det
externa flödet. Därför kommer transportkostnader inkluderas då en förändrad mängd per order samt
beställningsfrekvens kommer påverka antalet transporter och dess kostnad. Med liknande
resonemang kommer tullkostnaderna påverkas, då tullvärdet i varje order samt antalet order antas
förändras vid en förändrad orderkvantitet.
Sett till kostnadsposterna som är kopplade till lagring av produkterna så påverkar orderkvantiteten
lagerföringskostnaderna, då omsättningslagrets storlek direkt beror av orderkvantiteterna.
Orderkvantiteterna anses även påverka lagerhållningskostnaderna då en förändrad kvantitet
påverkar antalet hanteringar inom lagret och därmed de kostnader som uppstår.
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Administrativa kostnader kan komma förändras i form av att det vid förändrad orderkvantitet bland
annat blir ett förändrat antal fakturor att kontrollera och även ett förändrat antal order att övervaka.
Därav tas denna kostnadspost med i totalkostnadsmodellen. Produktkostnaden tas även den med,
den kommer dock endast användas till att kvalitativt diskutera resultatet. Detta för att undersöka hur
en eventuell prisförändring skulle påverka resultatet. Den kommer därav inte att inkluderas i
totalkostnaden, utan enbart analyseras i samband med utfallet.
I Tabell 16 nedan sammanfattas de kostnadsposter som kommer undersökas för
orderkvantitetsscenariot.
Tabell 16. Kostnadsposter som kommer utredas vid förändring av orderkvantiteter.

Kostnadsposter för orderkvantitetsscenariot
Lagerföringskostnad
Lagerhållningskostnad
Transportkostnader
Produktkostnader*
Tullkostnader
Administrativa kostnader
*Kostnadsposten kommer utredas kvalitativt.

8.2 Kapitalbindning
I uppgiftspreciseringen togs nedanstående delsteg fram för att identifiera vilken metod för
utvärdering av kapitalbindning som skulle användas i studien.
o
o

Identifiera modell för utvärdering av kapitalbindning
Identifiera parametrar för användning av modellen

8.2.1 Identifiera modell för utvärdering av kapitalbindning
Husqvarna använder för närvarande nyckeltalet ”Cash Conversion Cycle” som förkortas CCC för att
mäta sin kapitalbindning. Hur detta nyckeltal beräknas beskrevs i avsnitt 3.5. Nyckeltalet används
främst för att påvisa hur företaget som helhet presterar och det använder då den totala
omsättningen i nämnaren under beräkning. När CCC används på leverantörsnivå är det inte möjligt
att använda omsättningen och då används istället priset på de inköpta produkterna utifrån ett
rullande årsbehov. Detta gör att resultatet blir något missvisande på leverantörsnivå. Därav kommer
inte CCC vara lämpligt att använda för att utvärdera kapitalbindningen i studien.
Ett annat sätt att påvisa förändringar i kapitalbindning inom företaget är att jämföra
medellagervärdet mellan scenariona och nuläget (Oskarsson, et al., 2013). Medellagervärdet som är
en central del av lagerföringskostnaden inkluderar det genomsnittliga värdet på säkerhetslagret,
omsättningslagret och GIT. För denna jämförelse kommer dock GIT att tas bort, då den för studiens
scenarion kommer vara konstant då ledtiden inte minskas. Med denna metod kan studiens
kapitalbindning på ett tydligt och enkelt sätt beräknas vid utvärdering. Det anses även vara ett
rättvisande sätt att jämföra kapitalbindningen, då det tydligt går att synliggöra skillnader och enbart
summerar de lagervärden som finns inom det studerade systemet. Därav kommer medellagervärdet
användas som utvärderingsmetod.
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8.2.2 Identifiera parametrar för användning av modellen
Informationen som behövs för att beräkna medellagervärdet för nuläget och de alternativa
scenariona beskrivs enligt Ekvation 32 nedan.
𝑄

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 = 𝑀𝐿𝑉 = 𝑝 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 × (𝑆𝐿 + 2 ) [32]
o
o
o

𝑆𝐿, Säkerhetslagernivån i antal.
𝑄, Orderkvantitet i antal.
𝑝 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 , Produktvärdet i mottagande lager i kronor.

Parametrarna ovan tas fram genom den metodik som finns beskriven i avsnitt 7.2 och 7.3.

8.3 Kvalitativa analyser
Nedan kommer studiens kvalitativa delar struktureras upp och analysens utvärderingsämnen
kommer identifieras för områdena flexibilitet samt leverantörsägda lager. Delsteg som kommer
besvaras nedan är följande.
o
o

Bestäm hur flexibilitet ska utvärderas.
Bestäm delar för den kvalitativa analysen av leverantörsägda lager.

8.3.1 Bestäm hur flexibilitet ska utvärderas
Under studiens gång har det framkommit att flexibilitet är ett viktigt område för Husqvarna och en
del som behöver utvärderas i arbetet. Det finns dock inom företaget stora skillnader hur man ser på
flexibilitet. Genom de samtal och intervjuer som genomförts med olika personer inom företaget har
det framkommit att det vanligaste sättet att definiera flexibilitet inom företaget är att se på det ett
sätt som liknar det fabriksperspektiv som beskrevs av Stevenson & Spring (2007). Detta perspektiv
handlar om att se hur fabriken i sig kan vara flexibel genom att kunna variera de produkter som
tillverkas och även volymen som tillverkas. Mycket av detta är dock mer kopplat till hur produktionen
är uppbyggd snarare än hur inköpsarbetet fungerar. Den påverkan som finns inom denna studie på
fabrikens flexibilitet är hur tillgängligheten av material påverkas av förändringar inom säkerhetslager
eller orderkvantiteter. Därav kommer det utredas hur tillgängligheten förändras och sedan vidare hur
detta påverkar flexibiliteten och möjligheten för Husqvarna att ställa om i sin produktion.
De dimensioner som kommer utredas för flexibiliteten inom Husqvarnas produktion kommer att
baseras på de fyra dimensioner som Stevenson & Spring (2007) tar upp angående flexibilitet för en
fabrik. Av dessa fyra dimensioner är det två som anses relevanta att diskutera.
o
o

Volymflexibilitet, det spann av volymer inom vilket företaget klarar av att producera
produkter på ett kostnadseffektivt sätt.
Leveransflexibilitet, förmågan att kunna svara mot förändrade ledtidskrav från kunder.

För denna studie anses det även lämpligt att studera om flexibiliteten påverkas i kedjan vid de
förändringar av säkerhetslager och orderkvantiteter som kommer utredas. Detta anses lämpligt då
förändringarna kan påverka andra aktörer i försörjningskedjan och därmed tvinga dessa till
förändringar. Både Stevenson & Spring (2007) och Esmaeilikia et al. (2016) tog upp flexibilitet i detta
perspektiv. Då målet är att kvalitativt beskriva hur flexibiliteten påverkas kommer Stevenson &
Spring (2007) modell användas även för flexibilitet inom en försörjningskedja enligt nedan.
o
o
o

Robusthet, bredden av händelser på marknaden som kedjan klarar av att hantera.
Konfigurering, hur lätt kedjan klarar av att anpassa sig till förändringar genom att
konfigureras om.
Relationer, förmågan att bygga relationer i kedjan.
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o
o
o

Logistik, förmågan att skicka och ta emot produkter på ett kostnadseffektivt sätt.
Organisatorisk, kapaciteten att flytta kunskap för att möta kedjans krav.
Inter-organisatorisk, förmågan att justera informationssystem för att passa med övriga i
kedjan.

Dessa dimensioner kommer utredas för samtliga scenarion.

8.3.2 Bestäm delar för den kvalitativa analysen av leverantörsägda lager
I avsnitt 7.4.1 valdes det att inte vidare utvärdera ett VMI-upplägg och studien kommer därav framåt
endast utreda ett konsignationslagerupplägg. För att kunna utvärdera Husqvarnas möjligheter att
applicera ett konsignationslagerupplägg behöver områden och parametrar som ska utvärderas i den
kvalitativa analysen bestämmas. Dessa delar kommer sedan i analysen undersökas var och en med
hänsyn till teori, Husqvarna och slutsatser från benchmarkingen. Då studien undersöker avlägsna
leverantörer kommer ett upplägg med dessa vara utgångspunkten i analysen.
För att ta med Husqvarnas verksamhet i analysen kommer Husqvarnas förutsättningar tas med
tillsammans med de svårigheter och hinder som kan finnas vid implementering. Själva
konsignationslageruppläggets effekter kommer diskuteras gentemot nuläget kvalitativt för att
identifiera vilka stora förändringar som kommer uppkomma. Husqvarna har även uttryckt en önskan
att utvärdera hur flexibiliteten påverkas vid ett konsignationslagerupplägg (Global-CommodityManager, 2018). Utöver ovannämnda områden kommer fördelar och nackdelar med
konsignationslager tas fram och utvärderas gentemot Husqvarna. En central fråga i ett sådant
upplägg är även att kunna argumentera för fördelarna som finns för leverantören, detta för att få
leverantören att vilja ingå i konsignationslagerupplägg. Då kapitalbindning är en central punkt i
studien kommer denna aspekt finnas med i samtliga delanalyser.
Nedan sammanställs en lista med de områden analysen av Scenario 4 – konsignationslager kommer
utgå ifrån där aspekterna kapitalbindning, kostnad och avlägsna leverantörer kommer vara centrala.
o
o
o
o
o
o
o
o

Uppläggets skillnader gentemot nuläget.
Varför- och hur arbetar andra företag med konsignationslager.
Svårigheter, hinder & utmaningar.
Köparens fördelar.
Köparens nackdelar.
Leverantörens fördelar.
Leverantörens nackdelar.
Påverkan på flexibilitet.

68

9 Insamlad information
Detta kapitel sammanställer den information som samlats in för att möjliggöra beräkningar i studien.
Informationen finns nedan uppdelad efter de olika områden som tagits fram i kapitel 7 och kapitel 8. I
dessa avsnitt beskrivs utöver sammanställningen hur informationen har erhållits.

9.1 Filtrering av data
Den data som samlades in från företaget granskades och filtrerades noggrant. Enligt Mattsson (2018)
går det bra att ta bort extremvärden som avviker ifrån det normala om de inte anses som
representativa för mängden. Detta gav stöd för författarna att ta bort värden som ansågs onormala i
studien, då det ansågs förbättra kvalitén i informationen. I studien är det för informationen kring
förbrukningen och ledtiderna som behövt viss kontroll. Genom att ta bort värden speglade
informationen den normala verksamheten på ett bättre sätt. Ett exempel på data där detta har
använts är ledtiden från beställning till ankomst, där det fanns order som ankom på under 30 dagar.
Dessa ledtider togs bort i beräkningarna, då de underskrider den minimala tid som leveranser med
båt tar ifrån de studerade leverantörerna till Husqvarna. Dessa leveranser antas därför har gått med
flyg och bortses därav ifrån, då de inte är en del av det normala flödet.
Vid granskning av efterfrågan under den studerade perioden identifierades att efterfrågan var 0
under flertalet veckor under sommaren och även kring jul och nyår. Att efterfrågan gick ner under
dessa perioder ansågs som känt på grund av semesterperioder och därav togs dessa veckor bort när
standardavvikelsen i efterfrågan skulle beräknas. Detta ledde till lägre avvikelser än om 0-veckorna
inkluderats, vilket gav lägre säkerhetslager. Dessa lagernivåer anses dock som mer rättvisande då den
bygger på den avvikelse som sker då produktionen är igång och inte tar med extremvärden som är
påverkade av interna beslut.
Det fanns för flera artiklar även en skillnad mellan vår och höst i efterfrågan, vilket illustreras i Figur
18 nedan där tre olika artikelnummers förbrukning återfinns. I figuren syns det att efterfrågan skiljer
sig mellan vår och höst, vilket därav behöver tas hänsyn till vid beräkningar som är kopplade till hur
efterfrågan varierar.

Figur 18. Diagram över hur efterfrågan ser ut under ett år för några artikelnummer.

Denna skillnad i efterfrågan gjorde att flera olika säkerhetslager ansågs lämpligt att använda under
tidsperioden. För leverantör A och Leverantör B användes information angående efterfrågan med ett
års historik, dock användes olika perioder för att få en rättvis fördelning pga. ovanstående
variationer. Perioderna som användes för leverantörerna i studien visas i Tabell 17 nedan.
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Tabell 17. Perioder som använts för leverantörerna i studien.

Period 1

Period 2

Period 3

Leverantör A

1701–1727

1732 - 1751

-

Leverantör B

1619 - 1627

1630 - 1652

1701 - 1719

För leverantör A användes två perioder då det ansågs vara lämpligt att dela upp höst och vår. För
leverantör B var dock den studerade perioden ett brutet helår som gick från vecka 19 2016 till vecka
19 2017. Detta gjorde att det ansågs lämpligt att använda tre perioder istället, då vår- och
höstvariationerna därav kunde tas hänsyn till. Det ska dock tilläggas att författarna förespråkar att
information från ett helår används med två perioder, då två längre perioder ger mer rättvisande
avvikelser än tre kortare perioder.
Genom göra ovanstående uppdelning blev variationerna lägre och en mer rättvisande bild av
efterfrågan togs fram. De beräknade säkerhetslagerna togs fram genom att göra separata
beräkningar för säkerhetslager för samtliga perioder. Vid beräkningarna på de totala kostnaderna har
ett viktat medelvärde på dessa lagernivåer använts för att kunna göra rättvisa beräkningar. När olika
säkerhetslager presenteras senare är det detta medelvärde som presenteras. Skulle det vara
säkerhetslagret för en viss period som visas kommer detta påpekas tydligt.

9.2 Säkerhetslager
I avsnitt 7.2 identifierades två scenarion inom området säkerhetslager. För att nya säkerhetslager
skulle vara möjliga att beräkna fram användes den information som presenteras i nedanstående
avsnitt.

9.2.1 Scenario 1 - SERV1
I Tabell 18 nedan sammanställs den informationen som samlats in för att kunna beräkna fram ett
säkerhetslager med servicenivåmetoden SERV1.
Tabell 18. Information för beräkning av Scenario 1 - SERV1.

Parametrar som har
identifierats.

Insamlingsmetod

Värde

Beställningstidpunkt för
specifika order.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas affärssystem
med hjälp av Rickard Sjöström.

Redovisas
ej.

Ankomsttidpunkt för
specifika order.

Framtagen genom utdrag av godsmottagning ur
Husqvarnas affärssystem med hjälp av Rickard
Sjöström.

Redovisas
ej.

𝑫𝑻 𝒙 efterfrågan under en
tidsperiod.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas affärssystem
med hjälp av Rickard Sjöström.

Redovisas
ej.

För att på ett bra sätt kunna dimensionera ett säkerhetslager utifrån servicenivå hade det varit
önskvärt att använda skillnaden mellan prognos och utfall för att beräkna avvikelsen i efterfrågan.
Detta var dock inte möjligt då historiska prognoser inte fanns att tillgå. Därav användes istället
standardavvikelsen från medelvärdet under den studerade perioden.
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Utöver exemplet i avsnitt 9.1 där transporttiden var kortare än vad som var möjligt, har även ledtider
som skiljer sig mer än en normal transporttid från den efterfrågade ledtiden tagits bort. Exempelvis
har de fall där ledtiden varit 160 dagar och den planerade ledtiden var 84 dagar tagits bort ur
beräkningarna, då variationen avvikit mer än transporttiden på 50 dagar. Anledningen att dessa togs
bort var det enligt materialplanerarna inte går att se som en vanlig försening, utan kräver att en
onormal händelse inträffat.
För alla beräkningar har veckor använts som tidsenhet, då det ansågs mest lämpligt för
beräkningarna som var kopplade till förbrukningen. Anledningen att veckor ansågs bättre än dagar
var att variationen mellan olika dagar kunde vara väldigt stor på grund av hur produktionen styrdes
och att det förekom många små utplock av reservdelar ur lagret. Med veckor som tidsenhet
minskades denna variation och det ansågs förbättra kvalitén på informationen.
Då vissa artikelnummer hade väldigt få mätvärden fanns en stor osäkerhet i ledtiderna för dessa. För
att lösa detta problem användes en metod som heter klusteranalys11. Artikelnumren sorterades
därav in i olika kluster tillsammans med artiklar som betett sig liknande under tidsperioden sett till
begärda och verkliga ledtider. Tanken med detta var att styra de mindre frekventa artiklarna, de som
hade mindre än 10 mätvärden, efter hur deras kluster skulle styras för att få en bättre styrning. De
artiklar som hade mer än 10 mätvärden för ledtiden styrdes dock fortfarande enligt sina egna värden
och påverkades inte av detta.
Vid beräkning av säkerhetslager enligt SERV1 används en säkerhetsfaktor som bestäms utifrån den
servicenivå som önskas. Servicenivåerna som utreddes finns redovisade med tillhörande
säkerhetsfaktorer i avsnitt 7.2.2. Då ingen tydlig riktlinje finns på vilken nivå som Husqvarna ville ha,
utreddes alltså flertalet nivåer och en känslighetsanalys återfinns i avsnitt 11.1.1.

9.2.2 Scenario 2 - Procentandel av efterfrågan under ledtiden
Nedan i Tabell 19 presenteras den information som samlats in för att kunna göra de beräkningar som
krävs för att beräkna fram ett säkerhetslager genom proportionalitetsmetoden procentandel av
efterfrågan under ledtiden.
Tabell 19. Information för beräkning av Scenario 2 - Procentandel av efterfrågan under ledtiden.

Parametrar som har identifierats.

Insamlingsmetod

Värde

D, årlig efterfrågan.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Rickard Sjöström.

Se bilaga 4.

Beställningstidpunkt för specifika
order.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Rickard Sjöström.

Redovisas
ej.

Ankomsttidpunkt för specifika
order.

Framtagen genom utdrag av godsmottagning ur
Husqvarnas affärssystem med hjälp av Rickard
Sjöström.

Redovisas
ej.

𝑫𝑻 𝒙 efterfrågan under en
tidsperiod.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Rickard Sjöström.

Redovisas
ej.

Klusteranalys är ett samlingsnamn på statistiska metoder som används för att dela in olika enheter i grupper
så att enheter liknar eller ligger nära varandra med avseende på något mått förs till samma grupp. (NE
Nationalencyklopedin AB, 2018)
11
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𝑨, antalet produktionsdagar per
år.

Framtagen genom intervju med personal som
har kunskap inom Husqvarnas produktion.

220 dagar
per år.

𝒙𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕ö𝒓 𝑨 , andel av ledtiden
som ska täckas för leverantör A
för 98 % servicenivå [%]

Framtagen genom att jämföra med ett
stickprov av de tre artiklar med mest
förbrukning. Dessas andel täckte sedan alla
leverantörens artiklar vid SERV1-beräkning.

Period 1:
35,96 %
Period 2:
47,46 %

𝒙𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕ö𝒓 𝑩 , andel av ledtiden
som ska täckas för leverantör B
för 98 % servicenivå [%]

Framtagen genom att jämföra med ett
stickprov av de tre artiklar med mest
förbrukning. Dessas andel täckte sedan alla
leverantörens artiklar vid SERV1-beräkning.

Period 1:
31,51 %
Period 2:
28,26 %
Period 3:
27,69 %

För att en lämplig procentuell andel ska kunna tas fram behöver de parametrar som beskrevs för
SERV1 i Tabell 19 ovan tas fram för ett stickprov av artiklar i Scenario 2. Med hjälp av detta beräknas
lagernivåer enligt SERV1 fram för stickprovet. Dessa nivåer används sedan för att ta fram
𝒙𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕ö𝒓 𝑨 och 𝒙𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒕ö𝒓 𝑩 som används för övriga artiklar. Detta stickprov bestämdes genom att
ta de tre artiklar med störst efterfrågan och sedan använda deras medelvärde för procentandel av
efterfrågan under ledtiden. Motivet till detta val är att de vanligaste artiklarna är viktigast att få rätt,
då de generellt har störst påverkan på systemet och kostnaderna.
Utöver detta togs även tidpunkterna för beställning och ankomst fram för att beräkna ut den
genomsnittliga ledtiden som sedan skulle täckas med en viss procentsats. Utifrån intervjuer med
personal på Husqvarna bedömdes 220 produktionsdagar vara ett lämpligt antal att använda. Den
årliga efterfrågan beräknades enligt vad förbrukningen var under de studerade perioderna som för
båda leverantörerna var ett år.

9.3 Orderkvantiteter
I avsnitt 7.3 identifierades ett scenario inom området orderkvantitet. För att nya kvantiteter skulle
vara möjliga att beräkna fram användes den information som presenteras i nedanstående avsnitt.

9.3.1 Scenario 3 – EOK
I Tabell 20 nedan sammanställs den information som var nödvändig för att kunna göra beräkningar
för Scenario 3 - EOK.
Tabell 20. Information som krävs för beräkning av Scenario 3 - EOK.

Parametrar som har
identifierats.

Insamlingsmetod

Värde

𝑲, ordersärkostnad

Har beräknats utifrån enkätsvar och intervjuer med
personer som arbetar med olika processer som en
order ska gå igenom. Detta har kompletterats med
kostnad för maskiner och artikelns användning av
dessa. Denna process beskrivs i avsnitt 9.3.2 nedan.
Kostnaden varierar beroende på lagerplacering och
pallstorlek.

Ca. 140–170 kr
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𝑫, årlig efterfrågan.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Rickard Sjöström.

Se bilaga 4.

𝒓𝟑𝑷𝑳 , lagerränta hos
tredjepartlogistikföretag

Insamlad genom intervju med Rickard Sjöström.

12 %.

𝒓𝒉 , lagerränta hos
Husqvarna.

Insamlad genom intervju med Rickard Sjöström.

10 %.

𝒑𝒎𝒐𝒕𝒕𝒂𝒈𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒈𝒆𝒓,
Produktvärdet i
mottagande lager i
kronor.

Beräknad på egen hand baserat på de kostnader
som uppstår när en produkt köps in och
transporteras till lagret.

Se bilaga 4.

Efterfrågan har tagits fram likt beskrivet under avsnitt 9.2 och lagerräntorna var framtagna sedan
tidigare av Husqvarna. Beroende på var produkten lagras används olika lagerräntor likt beskrivet i
avsnitt 8.1.2, då lagring kostar olika beroende på vilket lager som används enligt Husqvarna. För att
beräkna produktvärdet i mottagande lager har samtliga kostnader för inköp, transport och tull som
uppstår för att få produkten till Husqvarnas lager tagits med. Dessa kostnader har summerats för att
få ett värde på varje produkt som ligger i lagret.

9.3.2 Ordersärkostnad
Ordersärkostnaden är framtagen genom att utgå ifrån de aktiviteter som enligt Oskarsson et al.
(2013) och Mattson (2018) är kopplade till ordersärkostnad. De aktiviteter av dessa som genomförs
hos Husqvarna har sammanställts och varje aktivitet har sedan kopplats till en befattning inom
Husqvarna, för att kunna identifiera ytterligare information. Dessa aktiviteter presenteras i
nedanstående Tabell 21.
Tabell 21. Aktiviteter inkluderade i studiens ordersärkostnad.

Aktiviteter inkluderade i
ordersärkostnad

Oskarsson et al. (2013)

Mattsson (2018)

1.Orderläggning

5.Inköpsorderhantering

2. Leveransbevakning

2.Leveransbevakning

6.Leveransbevakning

3. Avvikelsehantering

2.Leveransbevakning

7.Andra leverantörskontakter

4. Kvittering av en order

3.Godsmottagning

9.Godsmottagning

5. Avlastning

3.Godsmottagning

9.Godsmottagning

6. Placering från
avlastningsplats till
mellanlager

3.Godsmottagning

9.Godsmottagning

7. Placering på rullbana från
mellanlager

3.Godsmottagning

9.Godsmottagning

8. Omplock av gods

3.Godsmottagning

9.Godsmottagning

1. Orderläggning
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5.Inlagring

11.Inläggning i lager

6.Ankomstrapportering

12. Inleveransrapportering

10. Fakturahämtning

7.Fakturakontroll

14.Fakturakontroll

11. Fakturakontroll av
huvudinformation

7.Fakturakontroll

14.Fakturakontroll

12. Initiera matchningen i
scannerprogram mellan
faktura och godsmottagning
per order

7.Fakturakontroll

14.Fakturakontroll

7.Fakturakontroll

14.Fakturakontroll

8.Betalning

15.Betalning

9. Inlagring och registrering i
system Husqvarna

13. Fakturakontroll av
orderradsinformation
14. Betalning

De aktiviteter som exkluderats från ordersärkostnaden är aktiviteterna som sker innan inköpet. Detta
är enligt Mattsson (2018) aktiviteterna offertförfrågan, leverantörsförhandling, val av leverantör och
inköpsanmodan. Utöver dessa tas inte externa transporter, ankomstkontroll och interna transporter
med. Dessa aktiviteter anses inte vara orderberoende för Husqvarna och de initiala aktiviteterna vid
ett inköp förhandlas inte om inför varje inköp, utan det ses som en uppstartskostnad.
Intervjuer och enkäter har genomförts med de som arbetar på de befattningar som anses påverkas
av antalet order, utförligare information om detta återfinns i bilaga 5. Kostnaden för de olika
aktiviteterna där människors arbetstid är det som driver kostnaderna har uppskattats genom att
använda lönestatistik för anställda på olika tjänster inom företaget (Lönestatistik, 2018). Kostnaden
för resurser som används inom olika aktiviteter har samlats in genom att intervjua personer med
kunskap om kostnader för dessa. Även kapacitet för resurserna identifierades. Utifrån denna
information har sedan en ordersärkostnad uppskattats för både lagerpunkten Husqvarna och
lagerpunkt hos tredjepartlogistikföretaget för varje leverantör var för sig. Detta då aktiviteterna
leveransbevakning och avvikelsehantering är starkt leverantörsberoende samt kostnaderna skiljer sig
avseende hanteringen. Ordersärkostnaderna för leverantör A och B finns presenterade i bilaga 6.

9.4 Totalkostnadsanalys
I detta avsnitt beskrivs de parametrar som använts för att beräkna kostnaderna inom respektive
kostnadspost.
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9.4.1 Lagerföringskostnad
I Tabell 22 nedan presenteras information som använts i beräkningar kopplat till
lagerföringskostnaden.
Tabell 22. Information för beräkning av lagerföringskostnad.

Parametrar som har identifierats.

Insamlingsmetod

Värde

𝑺𝑳, antalet produkter i
säkerhetslager i nuläget teoretiskt.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Lars-Göran
Hermansson.

Se bilaga 4.

𝑺𝑳, antalet produkter i
säkerhetslager i nuläget verkligt.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Lars-Göran
Hermansson.

Se bilaga 4.

𝑸, orderkvantitet i nuläget.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Lars-Göran
Hermansson.

Se bilaga 4.

𝒓𝟑𝑷𝑳 , lagerränta hos
tredjepartlogistikföretag.

Insamlad genom intervju med Rickard
Sjöström.

12 %.

𝒓𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕 , lagerränta som används
under transport.

Insamlad genom intervju med Rickard
Sjöström.

8 %.

𝑫, årlig efterfrågan i antal.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Rickard
Sjöström.

Se bilaga 4.

𝑰, inköpspris.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Lars-Göran
Hermansson.

Se bilaga 4.

𝒑𝟑𝑷𝑳 , produktvärdet i mottagande
lager som används hos
tredjepartlogistikföretaget i kronor.

Framtagen genom egen beräkning
utifrån de kostnader som uppstår för att
få produkterna till Husqvarnas
tredjepartlogistikföretag.

Se bilaga 4.

𝒑𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕 , produktvärdet vid
ankomst till lagret.

Framtagen genom egen beräkning
utifrån de kostnader som uppstår för att
få produkterna till Husqvarnas
tredjepartlogistikföretag.

Se bilaga 4.

𝑳𝑻𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕 , normal transportledtid
från hamn till hamn.

Parametern fanns tillgänglig och
behövde inte beräknas fram enligt
avgångstid och ankomsttid. Framtagen
genom intervju med Erik Gederberg.

Leverantör A:
49 dagar
Leverantör B:
44 dagar

Som säkerhetslager i nuläget har två olika nivåer använts. Dels har den nivå som Husqvarna
teoretiskt hävdar att de använder tagits med, men även den nivå som författarna identifierat att de
faktiskt innehar. Denna andra nivå kallas i rapporten verkligt säkerhetslager. Denna
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säkerhetslagernivå är beräknad genom att ta fram medellagernivån över den studerade perioden och
sedan subtrahera en halv orderkvantitet. För orderkvantiteterna och inköpsprisen har den nyaste
data som fanns att tillgå i den studerade perioden använts. Beroende på var produkten lagras har
olika lagerräntor och produktvärden använts, då lagret och produkterna kostar olika mycket på olika
platser. Transporttiden är baserad på statistik från 2017 för hur lång tid det tar att transportera från
hamn till hamn.

9.4.2 Lagerhållningskostnad
I Tabell 23 nedan presenteras den information som använts för de beräkningar som är kopplade till
lagerhållningskostnaden.
Tabell 23. Information för beräkning av lagerhållningskostnad.

Parametrar som har identifierats.

Insamlingsmetod

Värde

Personalkostnad för inlagring,
godsmottagning och
ankomstrapportering.

Framtagen genom beräkning utifrån
snittlöner för de olika tjänsterna och
beräkning vad årskostnad blir med denna
lön. Person född 1975 som arbetar på
industri i Jönköping. (Lönestatistik, 2018)

Redovisas ej.

Tidsåtgång för inlagring,
godsmottagning och
ankomstrapportering.

Framtagen genom enkäter och intervjuer
med personer inom de roller som arbetar
med detta.

Se bilaga 5
och 6.

Kostnad för inlagringsmaskinen och
registreringsmaskinen.

Framtagen genom Intervju med Martin
Larsson. Drift av anläggningen och kostnad
för 2 skift x 2 anställda.

Redovisas ej.

Antal pallar som plockas in och ut
per år i inlagringsmaskinen samt
registreras i registreringsmaskinen.

Framtagen genom kapaciteten nedan för
inlagringsmaskinen över tidsperioden 14 h
per dag under 220 produktionsdagar.

616 000 st.

Kapacitet inlagringsmaskinen

Framtagen genom Intervju med Martin
Larsson.

200 st./h

Information angående kostnader för
inlagring och lagring hos
tredjepartlogistikföretaget.

Framtagen genom Intervju med Rickard
Sjöström.

Redovisas ej.

Personalkostnaderna som finns för arbetet inom lagerhållning är beräknade utifrån snittlöner
baserad på lönestatistik för de specifika tjänsterna (Lönestatistik, 2018). På denna lön är sedan
skatter och avgifter adderade för att få fram den kostnad som Husqvarna uppskattas ha för de
aktuella tjänsterna. Tidsåtgången är framtagen genom en enkät angående de anställdas tidsåtgång
för de som arbetar med de aktuella uppgifterna. Denna tid är sedan multiplicerad med
minutkostnaden för att få fram de totala personalkostnaderna per order.
Kostnader och kapacitet för maskinerna som utför lagerhållningen på Husqvarna är framtagna
genom intervjuer med personer som arbetar inom godsmottagningen. För lagerhållningen på
tredjepartlogistikföretaget finns bestämda kostnaderna för hantering och lagring som Husqvarna
faktureras utefter.
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9.4.3 Transportkostnad
I nedanstående Tabell 24 presenteras information som använts i beräkningar kopplat till
transportkostnaden för att ta hem produkter.
Tabell 24. Information för beräkning av transportkostnader.

Parametrar som har identifierats.

Insamlingsmetod

Värde

Transportariffer för att ta hem gods från
leverantörerna till Husqvarnas lagerpunkter.

Framtagen genom intervju med
Erik Gederberg.

Redovisas
ej.

Vikt på artikeln.

Framtagen från leverantör genom
Johan Grauf.

Se bilaga 4.

Volym på artiklarnas förpackningar.

Framtagen från leverantör genom
Johan Grauf.

Se bilaga 4.

Vikt på artiklarnas förpackningar.

Denna uppskattades efter vad
som ansågs rimligt.

3 kg

Antal artiklar som får plats i en förpackning.

Framtagen från leverantör genom
Johan Grauf.

Se bilaga 4.

Lastbärare som används.

Framtagen från leverantör genom
Johan Grauf.

Se bilaga 4.

Vikt på lastbäraren som bär förpackningarna
för de olika artiklarna.

Framtagen genom Husqvarnas
packinstruktion.

Se bilaga 4.

Volym på lastbäraren som bär förpackningarna
för de olika artiklarna.

Framtagen genom Husqvarnas
packinstruktion.

Se bilaga 4.

Framtagen genom Husqvarnas
packinstruktion.

Halv pall:
0,95 m
EUR-pall:
0,95 m

Maximal packhöjd.

De transporttariffer som erhölls var för hela sträckan från avsändande hamn till Husqvarnas
lagerpunkt. Dessa kostnader skiljde sig mellan de olika leverantörerna, då de var belägna på olika
geografiska platser. Kostnaden var uttryckt så att den antingen bestämdes av vikten eller volymen på
sändningen, beroende på vad som var störst för varje individuell transport. Informationen om de
olika artiklarna är framtagen genom Johan Grauf som ursprungligen erhållit informationen från
leverantören.
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9.4.4 Produktkostnad
I Tabell 25 nedan presenteras de uppgifter som behövs för att beräkna den totala produktkostnaden
som betalas till leverantören under tidsperioden.
Tabell 25. Information för beräkning av produktkostnaden.

Parametrar som har
identifierats.

Insamlingsmetod

Värde

𝑫, årlig efterfrågan i
antal.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas affärssystem
med hjälp av Rickard Sjöström.

Se bilaga 4.

𝑰, inköpspris

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas affärssystem
med hjälp av Lars-Göran Hermansson.

Se bilaga 4.

9.4.5 Tullkostnader
I Tabell 26 nedan presenteras de uppgifter som behövs för att beräkna tullkostnaderna för att
importera produkterna till Sverige från leverantören.
Tabell 26. Information för beräkning av tullkostnader.

Parametrar som har
identifierats.

Insamlingsmetod

Värde

𝑻𝒖𝒍𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆 för artiklarna.

Har beräknats genom att räkna fram de kostnader
som uppstår för varje produkt tills de förs in i EUhamn.

Se bilaga 4.

𝑻𝒖𝒍𝒍𝒔𝒂𝒕𝒔 för artiklarna.

Framtagen från Tullverkets hemsida utifrån HS-koder
för artiklarna och genom landet godset importeras
från. HS-koder är framtagna ur Husqvarnas
affärssystem av Johan Grauf.

Redovisas ej.

𝑻𝒐𝑺, tull och andra
statliga kostnader.

Ingen inverkan på studiens artiklar och därmed är
denna noll för artiklarna i studien.

0 kr

𝑻𝒐𝑭, transport och
försäkringskostnader.

Framtagen genom intervju med Elisabeth Bjerenius.
Procentsatsen appliceras på det statiska värdet.

Redovisas ej.

𝑴𝒐𝒎𝒔 för samtliga
artiklar.

Framtagen genom intervju med Elisabeth Bjerenius.

25 %

Andel av
transportkostnaderna som
sker utanför Sverige.

Denna andel används för att bestämma storleken på
transportkostnaderna som ska inkluderas i tullvärdet.
Denna behövdes då kostnaden för transporten gavs
för hela transporten. Framtagen genom Erik
Gederberg.

60 %

Tullvärdet är beräknat genom att summera de kostnader som uppstår när man transporterar
produkterna fram till EU-gränsen, då det är dessa kostnader som det ska betalas tull för. Detta har
identifierats till att vara inköpspris och främst kostnader för transport till EU-hamn. Kostnaderna för
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transporten är framtagna utifrån kostnaden för hela transporten och uppskattningar av Erik
Gederberg på hur stor del av transportkostnaden som sker innan EU-hamn. Tullsatserna är framtagna
genom tullverket utifrån de HS-koder och avsändande land som produkterna importeras från. Tull
och andra statliga kostnader är inget som finns för de studerade artiklarna och är därav i
beräkningarna noll.

9.4.6 Administrativa kostnader
Nedan i Tabell 27 presenteras de parametrar som behövs för att beräkna de administrativa
kostnader som uppstår vid inköp av artiklarna.
Tabell 27. Information för beräkning av administrativa kostnader.

Parametrar som har identifierats.

Insamlingsmetod

Värde

Produktionsdagar per år.

Framtagen genom intervju med Rickard
Sjöström.

220 dagar /år

Produktionstimmar per dag och
anställd.

Uppskattad efter hur många effektiva
arbetstimmar som anses rimligt för en
anställd per dag.

7 h /dag

Finanssystemets kostnad per år.

Uppskattad utifrån information
angående internationell utbetalning för
sparbanken i Laholm (Laholms
sparbank, 2017). Finanssystemet sköter
betalning.

28 kr / betalning

Scannersystemets kostnad per år

Denna kostnad är uppskattad, då ingen
information gick att erhålla.

10 kr / order

Personalkostnad per tidsenhet för
orderläggning, leveransbevakning,
avvikelsehantering och
godsmottagning per år.

Framtagen genom beräkning utifrån
snittlöner för tjänsten som
materialplanerare och beräkning av
vad årskostnad blir med denna lön för
företaget. Person född 1975.
(Lönestatistik, 2018)

Redovisas ej.

Personalkostnad per tidsenhet för
fakturahämtning, fakturakontroll
och fakturamatchning och
validering av orderrader per år.

Framtagen genom beräkning utifrån
snittlöner för tjänsten som
redovisningsassistent och beräkning av
vad årskostnad blir med denna lön för
företaget. Person född 1975.
(Lönestatistik, 2018)

Tidsåtgång för orderläggning,
leveransbevakning,
avvikelsehantering,
fakturahämtning, fakturakontroll,
fakturamatchning och validering av
orderrader.

Framtagen genom enkäter och
intervjuer med personer inom de roller
som arbetar med detta.
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Redovisas ej.

Se bilaga 5 och 6.

Sannolikhet för uppkomst av
avvikelsehantering.

Framtagen på leverantörsnivå genom
ansvarig materialplanerare.

Leverantör A: 5 %
Leverantör B: 5 %

På de löner som är framtagna har skatter adderats för att få fram den kostnad som Husqvarna
uppskattas ha för de aktuella tjänsterna per år. Tidsåtgången är framtagen genom enkät och
intervjuer som genomförts med de som arbetar med de aktuella uppgifterna. Denna tidsåtgång
multiplicerades sedan med minutkostnaden för den anställde.

9.5 Kapitalbindning
I Tabell 28 nedan presenteras den information som användes vid beräkning av kapitalbindningen för
de olika scenariona och nuläget.
Tabell 28. Information för beräkning av medellagervärdet.

Parametrar som har identifierats.

Insamlingsmetod

Värde

𝑺𝑳, antalet produkter i
säkerhetslager för respektive det
teoretiska och verkliga nuläget.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Lars-Göran
Hermansson.

Se bilaga 4.

𝑺𝑳, antalet produkter i
säkerhetslager för respektive
scenario.

Framtagen genom beräkning enligt
servicenivåmetoden SERV1.

Se bilaga 4.

𝑸, orderkvantitet för respektive
scenario.

Framtagen genom beräkning enligt metoden
ekonomisk orderkvantitet.

Se bilaga 4.

𝑸, orderkvantitet som används i
nuläget.

Framtagen genom utdrag ur Husqvarnas
affärssystem med hjälp av Lars-Göran
Hermansson.

Se bilaga 4.

𝒑𝒎𝒐𝒕𝒕𝒂𝒈𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒈𝒆𝒓, produktvärdet i
mottagande lager i kronor.

Framtagen genom egen beräkning utifrån de
kostnader som uppstår för att få
produkterna till Husqvarnas lager.

Se bilaga 4.
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10 Resultat och analys
I detta kapitel presenteras resultatet av de olika scenariona som finns i studien. Detta har beräknats
fram utifrån de ekvationer som beskrevs i kapitel 7 och 8 samt den information som beskrevs i kapitel
9. Resultatet inkluderar totala kostnader och medellagervärde för de kvantitativa scenariona samt
nulägena. För Scenario 4 – konsignationslager finns svar i form av en kvalitativ analys angående de
frågor som togs fram i avsnitt 8.3. Kapitlet inkluderar även en analysdel kring scenarionas resultat.

10.1 Säkerhetslager
För säkerhetslagret har beräkningar gjorts för två olika nulägen och för de olika
säkerhetslagerscenariona. Ett av nulägena benämns Teoretiskt nuläge, vilket innebär de lagernivåer
som Husqvarna säger att dem arbetar efter. Det andra nuläget benämns Verkligt nuläge och är det
säkerhetslager som finns i lager framräknat genom medellagernivån.
I avsnitt 8.1.3 togs de kostnadsposter som påverkas av ett förändrat säkerhetslager fram. Dessa var
lagerföringskostnader och lagerhållningskostnader. Alla andra kostnader anses som konstanta och
togs därav ej med i totalkostnaden. Beräkningarna för teoretiska nuläget grundar sig i teoretiska
parametrar inom orderkvantitet och säkerhetslager som Husqvarna för tillfället tillämpar
presenterade i kapitel 3. I Tabell 29 nedan presenteras resultatet av de genomförda beräkningarna
inom säkerhetslagerscenariona sett till kostnader för båda leverantörerna tillsammans. Scenario 1
och 2 kommer använda en servicenivå på 98 % för att jämföra med nuläget. I tabellen finns även den
servicenivå som nulägena upprätthåller med deras lagernivåer presenterad. För nulägena är det den
genomsnittliga servicenivån över samtliga produkterna som undersökts och för scenariona är 98 %
den nivå som varit utgångspunkten för beräkningarna.
Tabell 29. Resultat avseende totalkostnad för säkerhetslagerscenariona.

Fall

Lagerföring Lagerhållning Totalkostnad

Teoretiskt nuläge – (68,34 % i genomsnittlig
service.)

246 000 kr

67 000 kr

313 000 kr

Verkligt nuläge – (97,64 % i genomsnittlig service.)

940 000 kr

265 000 kr

1 205 000 kr

Scenario 1 – SERV1 med 98 % servicenivå

796 000 kr

218 000 kr

1 014 000 kr

Scenario 2 – Procentandel av efterfrågan under
ledtiden med 98 % servicenivå

649 000 kr

188 000 kr

837 000 kr

Då studien även utreder ett kapitalbindningsperspektiv utvärderades scenariona gentemot nuläget
med hjälp av medellagervärdet. Då medellagervärdet inkluderar både storleken på omsättningslagret
och säkerhetslagret är det differensen mellan fallen som är av intresse, då omsättningslagrets del
enbart ökar totalsumman lika mycket för samtliga fallen ovan. Storleken på medellagervärdet för de
olika scenariona och nuläget presenteras i Tabell 30 nedan för båda leverantörerna tillsammans.
Procentsatsen står precis som ovan för servicenivån i de olika fallen.
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Tabell 30. Resultat avseende kapitalbindning för säkerhetslagerscenariona.

Fall

Medellagervärde

Teoretiskt nuläge – (68,34 % i genomsnittlig service.)

3 083 000 kr

Verkligt nuläge – (97,64 % i genomsnittlig service.)

8 866 000 kr

Scenario 1 – SERV1 med 98 % servicenivå.

7 662 000 kr

Scenario 2 – Procentandel av efterfrågan under ledtiden med 98 %
servicenivå.

6 441 000 kr

10.1.1 Analys av säkerhetslager
Lagernivåerna i de olika scenariona och i nuläget antas fungera enligt ”sågtandsmodellen” som
illustreras i Figur 19 nedan. Genom denna har medellagernivån tagits fram som är säkerhetslager
adderat med halva orderkvantiteten, vilket sedan använts vid utvärdering av scenariona och
nulägena.

Figur 19. Sågtandsmodellen enligt Oskarsson et al. (2013).

Generellt varierar lagernivån mellan säkerhetslagernivån som lägsta nivå och en nivå med
säkerhetslagernivån adderat med en orderkvantitet, vilket syns i Figur 19 ovan. Under studiens
beräkningsfas framkom det att den teoretiska medellagernivån som Husqvarna använder, inte
stämmer överens med det faktiska värdet som finns i lager. Därav skiljer sig den verkliga lagernivån
sig ifrån vad den borde vara om det hade fungerat på det sätt som står i systemet. Därav
presenterades två olika fall för nuläget i ovanstående resultat som skiljer sig markant i
storleksordning. Av denna anledning anser författarna att företaget inte styr efter sina riktlinjer, utan
garderar sig mot brist på andra sätt som exempelvis tidsbuffertar.
Resultaten av studien sett till säkerhetslager blir att en förändring av säkerhetslagret genom antingen
Scenario 1 – SERV1 eller Scenario 2 – Procentandel av efterfrågan under ledtiden kommer minska
både totala kostnaden och kapitalbindningen. Totalkostnaden minskas med 15,9 % och
kapitalbindningen minskas med 13,6 %, då lagret upprätthåller en servicenivå på 98 % gentemot
produktion. Genom att använda Scenario 1 kommer lagernivåerna för varje enskild artikel optimeras
bättre, medan en användning av Scenario 2 ger en mer genomsnittlig beräkning där nivåerna enbart
baseras stickprovet. Det bör poängteras att de produkter man väljer ska styra mängden kan styras
efter andra parametrar än efterfrågan, ifall det finns sådana som kan fånga upp skillnader mellan
produkter bättre. Exempelvis kan ”hur kritisk en produkt är” användas eller hur stor variation
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artiklarna har. Dessa artiklar kan på ett bättre sätt representera helheten och ge bättre
säkerhetslager. Som helhet ger dock Scenario 2 ett mindre exakt resultat, men kräver mindre arbete
och information än Scenario 1.
Om företaget skulle genomföra de föreslagna förändringarna av säkerhetslagernivåerna skulle
flexibiliteten i investeringskraft förbättras. Detta då den totala kostnaden och kapitalbindningen över
den undersökta tidsperioden minskar genom Scenario 1 och därmed frigör bundet kapital som kan
användas till investering och utveckling. Då säkerhetslagernivåerna framräknade enligt metodiken
bakom Scenario 1 utgår från förbrukningsvariationer under tidsperioden kan volymflexibiliteten och
Leveransflexibiliteten definierad enligt Stevenson och Spring (2007) förbättras gentemot nuläget,
där ingen direkt koppling och hänsyn finns till variationerna. Dessa nivåer kan därför göra det enklare
för företaget att ställa om i produktion mellan olika produkter och svara på ökad efterfrågan. Sett till
robusthet, konfigurering, relationer, logistik och organisatorisk flexibilitet är det svårt att säga
något om, då studien främst har Husqvarna i fokus och inte hela kedjan. Även inter-organisatorisk
flexibilitet anses inte påverkas av förändringen, men användning av sammanlänkade lagernivåer
genom kopplade EDI-system i kedjan minskar risken för bullwhip-effekter på grund av ökad synlighet
och onödig lagerhållning på diverse platser.

10.2 Orderkvantiteter
I avsnitt 8.1.3 togs de kostnadsposter som påverkas av en förändrad orderkvantitet fram. Dessa
kostnader var lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, transportkostnader, tullkostnader och
administrativa kostnader. Produktkostnaden inkluderas inte i jämförelsen, då den hålls konstant
mellan scenariona och uppgick till 41 500 000 kr. Utifrån detta har kostnader beräknats för nuläget
och Scenario 3. I Tabell 31 nedan presenteras resultatet av beräkningarna för båda leverantörerna
tillsammans.
Tabell 31. Resultat avseende totalkostnad för Scenario 3 - EOK och nuläget.

Lagerföring

Lagerhållning

Transport

Tull

Admin.

Summa

Nuläge

124 000 kr

90 000 kr

344 000 kr

11 993 000 kr

64 000 kr

12 615
000 kr

Scenario 3 –
Ekonomisk
orderkvantitet

88 000 kr

87 000 kr

334 000 kr

11 991 000 kr

62 000 kr

12 563
000 kr

Skillnad [kr]

36 000 kr

3 000 kr

10 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

52 000 kr

Skillnad [%]

29,31%

2,89%

2,71%

0,01%

3,54%

0,41%

Fall

För att bedöma hur kapitalbindningen påverkas av en eventuell förändring används
medellagervärdet. I Tabell 32 nedan återfinns information för hur lagervärdet och kapitalbindningen
skulle påverkas av att förändra orderkvantiteterna för de studerade leverantörerna.
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Tabell 32. Resultat avseende kapitalbindning för Scenario 3 - EOK och nuläget.

Fall

Medellagervärde

Nuläge

3 083 000 kr

Scenario 3 – Ekonomisk orderkvantitet

2 780 000 kr

Skillnad [kr]

303 000 kr

Skillnad [%]

9,8 %

10.2.1 Analys av orderkvantiteter
Utifrån resultatet ovan syns det att en förändring till att bestämma orderkvantiteter med hjälp av
EOK skulle minska kostnaderna marginellt. Det skulle dock minska kapitalbindningen med 9,8 %. Alla
kostnadsposter minskar som helhet i storlek, där det framförallt är lagerföringskostnaden som
minskar med drygt 29 %. Produktkostnaden är väldigt stor jämfört med de andra kostnaderna som
förekommer vid inköpet och har därav en stor påverkan på resultatet. Summan av samtliga de andra
kostnaderna uppgår i Scenario 3 till 12 563 000 kr och bara produktkostnaden själv uppgår till
41 500 000 kr. Det är också just detta som gör att tullkostnaden är det som förändras minst då
produktkostnaden har en stor påverkan på tullkostnaden. Att kostnaden förändras så lite gör att
Husqvarna vid diskussion kring en eventuell prisökning kopplat till införandet av nya orderkvantiteter
hos leverantören inte kan öka produktpriset med mer än i snitt 0.01%. Att marginalerna är så små är
viktigt att ha hänsyn till i en omförhandling av orderkvantiteterna om Husqvarna planerar att
genomföra detta.
Den flexibilitet som enligt Stevenson & Spring (2008) går att koppla till en enskild fabriks flexibilitet
anses inte påverkas av denna förändring av orderkvantiteter. Däremot anses flexibiliteten i kedjan
påverkas enligt två av de dimensioner som Stevenson & Spring (2008) tar upp. Dessa dimensioner är
relationer och logistik. Relationer handlar om förmågan att bygga relationer, vilket eventuellt kan
påverkas genom att den omförhandling som kan krävas om Husqvarna vill använda de framtagna
orderkvantiteterna. På vilket sätt som det påverkas är svårt att säga, men troligen kan det
uppkomma motsättningar från leverantören. Logistiken påverkas genom att en annan orderkvantitet
kan förändra hur transporterna sker och därav även ekonomin i transporterna. Även här är det svårt
att säga hur de påverkas exakt, men troligen leder större orderkvantiteter till effektivare transporter
och mindre orderkvantiteter till dyrare transporter.

10.3 Konsignationslager
Utredningen av Scenario 4 – konsignationslager har genomförts kvalitativt med utgångspunkt i teori
och benchmarkingen. En analys presenteras nedan som utgår från de områden som togs fram i
avsnitt 8.3. Dessa områden listas nedan och kommer sedan utvärderas var för sig i de kommande
avsnitten.
o
o
o
o
o
o
o
o

Uppläggets skillnader gentemot nuläget.
Varför- och hur arbetar andra företag med konsignationslager.
Svårigheter, hinder & utmaningar.
Köparens fördelar.
Köparens nackdelar.
Leverantörens fördelar.
Leverantörens nackdelar.
Påverkan på flexibilitet.
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10.3.1 Uppläggets skillnader gentemot nuläget
Att gå in i ett konsignationsupplägg skulle innebära en del skillnader gentemot nuläget för
Husqvarna. Den största skillnaden skulle vara att de inte äger de produkter som ligger i lager utan
dessa skulle istället ägas utav leverantören och gå över till Husqvarna när de togs ut ur lagret. Att
ägandet ligger kvar hos leverantören är även själva definitionen för konsignationslager och medför
minskad kapitalbindning för köparen. Då det är konsignation och inte VMI som undersöks kommer
styrningen av lagret inte att förändras i någon större grad jämfört med idag, då Husqvarna skulle
fortsätta sköta styrningen även i ett konsignationsupplägg.
De leverantörer som inkluderats i studien lagrar i nuläget sina artiklar hos Husqvarnas
tredjepartslogistikföretag innan de transporteras till Husqvarna när de behövs i produktion. Detta
skapar för de aktuella leverantörerna en möjlighet att ha en tydlig gräns där ägandet övergår från
leverantören till Husqvarna när de tas ur lagret. Husqvarna har genom 3PL-företaget även en
möjlighet att variera sin lageryta utifrån sina behov. Detta skulle kunna vara positivt, då det gör att
Husqvarna skulle kunna anpassa sig ifall leverantören exempelvis vill skicka större/mindre
orderkvantiteter vilket gör att mer/mindre yta behövs i lagret.
Dessa produkter som lagras externt borde kunna implementeras i ett konsignationsupplägg utan att
arbetet skulle påverkas i en större grad för Husqvarnas anställda. Troligen finns dock andra faktorer
som kommer försvåra implementeringen. Ett exempel är att överföringen av ägandet behöver ske på
ett smidigt sätt. I detta steg kan ett välanpassat IT-system som sammanlänkar leverantör, betalning
och logistik när ett utplock sker vara positivt. Husqvarnas affärssystem är idag ett modernt IT-system,
vilket medför att den befintliga mjukvaran bör kunna användas och ingen ny investering bör behöva
göras. Dock kan en modifiering krävas, så att systemet hjälper upplägget.

10.3.2 Varför och hur arbetar andra företag med konsignationslager
I samband med benchmarkingen som sammanfattades i kapitel 5, ställdes frågor till de företag som
deltog i den studien angående om och hur de arbetade med konsignationslager. Av de tillfrågade
företagen använde två stycken konsignationslager för sina avlägsna leverantörer och ett tredje hade
en önskan om att implementera konsignation i sin verksamhet.
Den största anledningen att företagen använde sig av konsignation var att de kunde ha lägre
kapitalbindning. Ett av företagen ansåg att fördelen med konsignation och den minskade
kapitalbindningen var så pass stor att de kunde tänka sig att betala extra för att få leverantörer att gå
med på konsignation. Det blev här tydligt att företagets riktlinjer och värderingar är viktigt för valet
att använda konsignation eller inte. Om kostnader ligger över allt i rangordningen kommer
konsignation initialt att förkastas, men om man sätter stor vikt till kapitalbindning jämfört med
ökningen av de totala kostnaderna finns stora fördelar.
Två andra anledningar till att konsignation användes var en högre upplevd säkerhet och att företagen
upplevde en kortare ledtid till sin produktion med konsignationslager. Det andra argumentet är sant
ur företagets perspektiv men sett till hela kedjan är ledtiden fortfarande samma. En snabb ökning av
förbrukningen kan vara svårt för leverantören att reagera på trots att ledtiden ur kundens perspektiv
är väldigt kort. Att ledtiden upplevs som kortare beror egentligen på att man i ett
konsignationsupplägg anser att leverantörens lagerpunkt förflyttats närmare Husqvarna och därmed
får en lokal leverantör istället för en avlägsen.

10.3.3 Svårigheter, hinder & utmaningar
Ett av de deltagande företagen i benchmarkingen ville använda konsignation, men hade inte lyckats
med att få ihop ett bra upplägg. Den främsta anledningen att de inte lyckats var att de hade svårt att
övertyga sina leverantörer om att gå med på att använda konsignation. De hade även identifierat
problem med ägande och fakturering som försvårat deras implementering. Dessa problem gällde
framförallt leverantörerna som finns i Kina då det enligt dem krävs att det finns en faktura för alla
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produkter som exporteras vid tullning. För den leverantör som har löst problematiken så skapas
fakturan vid utplock ur lager och leverantören hanterar därefter fakturor gentemot den aktör som
sköter lagerhållningen i mottagande land. Problem med tullregler var också det som fick Husqvarna
att frångå sitt tidigare VMI-upplägg och därför är detta en av de största delarna som behöver lösas
för att det ska vara möjligt för Husqvarna att gå i ett konsignationslagerupplägg. Då det finns bevis
att denna problematik kan lösas skulle en undersökning kring ägandet och tull vid import från
asiatiska länder behöva utföras inom Husqvarna, så att allt sker legalt.
Att övertyga leverantörerna är även det en viktig del då fördelarna ibland är svåra att se för dem. Ett
område som Wallin et al. (2006) tar upp som centralt för att konsignation ska vara passande är att
kunden ska ha ett maktöverläge. Därav kan det vara lämpligt att försöka få igenom konsignation med
de leverantörer där man har ett starkt inflytande på eller ett maktöverläge. Även inom
benchmarkingen fanns exempel på att maktpositionen har en stor påverkan på leverantörers vilja till
konsignation, då ett av företagen hade konsignation med flera mindre leverantörer. De större
leverantörerna däremot som hade många andra kunder såg ingen poäng med konsignation gentemot
köparen och ville inte använda det. En möjlig anledningen att de mindre leverantörerna var mer
villiga till konsignation kan vara att de känner sig mer tvingade att lyssna på kunden, då de står för en
stor del av deras inkomstkälla. Likt tidigare nämnt använde också en leverantör ibland en bonus till
leverantörer som ingick i sådana samarbeten, då de värderade minskad kapitalbindning högt och
kände att det behövdes något för att övertala säljaren.

10.3.4 Köparens fördelar
Den största fördelen för köparen är att den slipper binda lika mycket kapital i lager, då detta kapitalet
istället binds av leverantören. En annan fördel för köparen är att dennes risk enligt Yi & Sarker (2013)
minskar genom de inte behöver betala för produkter som blir inkuranta eller inte längre behövs.
Dock nämnde båda företagen i benchmarkingen som använde konsignation att de lovade
leverantören att köpa de produkter som de tog till lagret i Sverige. Att företagen arbetar på detta sätt
tyder på att risken för inkurans inte är något som Husqvarna kan räkna med kommer minska vid
konsignation. Dock är detta en strategisk fråga med grund i relationen med leverantören och avtalet.
Då köparen värderar relationen och vikten att ha kvar leverantören, så blir riskdelningen en faktor
som kan göra relationen och låsningen till leverantören starkare.
Att ägandet överförs vid en annan punkt påverkar kapitalbindningens storlek i traditionellt
inköpsupplägg gentemot konsignation. Den totala vinsten påverkas av ägandetiden och
betalningstiden. I de fall där man får en positiv effekt av att gå över till ett konsignationslagerupplägg
är då ägandetiden minskar mer än vad betalningstiden gör gentemot kund.

Figur 20. Betalningsvillkor gentemot ägandetid.

I Figur 20 ovan exemplifieras detta med ett exempel där ett traditionellt upplägg i nuläget har 30
dagar längre ägandetid än betalningstid, vilket betyder att företaget ligger ute med pengar i 30
dagar. I det nedre exemplet används konsignation där betalningsvillkoren är kraftigt sänkta gentemot
det traditionella upplägget, och där ägandetiden minskar ännu mer. Detta resulterade därav i en

86

positiv effekt där företaget minskat differensen till 20 dagar. Skillnaden mellan uppläggen blir därav
en 10 dagars förbättring sett till kapitalbindning med ett konsignationsupplägg. Det blir därav viktigt
att jämföra betalningsvillkoren i nuläget med det som kan bli aktuellt vid konsignation för att få fram
hur differensen förändras och hur kapitalbindningen påverkas. Hur mycket den behöver öka för att
konsignation ska vara värt det beror på övriga kostnader samt hur snabbt som investeringen ska
betala tillbaka sig, vilka är parametrar som Husqvarna själva bör räkna på och ta ställning till.

10.3.5 Köparens nackdelar
Wallin et al. (2006) analyserade olika lagerstyrningsmetoder för att hitta när olika metoder ansågs
lämpliga att använda. Även för- och nackdelar ur köparens perspektiv med respektive modell
presenterades. För konsignation ansågs nackdelar ur köparens perspektiv vara att risken för
prisvariationer ökade, då priset kunde variera mer. Även inom samma leverans kunde variationer
förekomma då artiklar inom samma leverans kunde tas ur lagret vid olika tillfällen. Denna risk kan
dock minskas om avtal finns mellan köpare och leverantör med ett fast pris. Andra nackdelar är att
kostnaderna för hantering och bevakning av dessa produkter kan öka samt att man tvingas betala för
att lagerhålla mer produkter som man inte äger.
Husqvarna har ett externt lager hos ett 3PL-företag, där de betalar en kostnad för att ha produkter i
lager. De har i nuläget fullt i sina egna lager och kan behöva ändra sin mängd lagerutrymme vid en
övergång till konsignation. Detta skulle förändra deras kostnad för lagerhållning och skulle kostnaden
öka, behöver kostnaden jämföras med hur mycket de sparar in i minskad kapitalbindning.

10.3.6 Leverantörens fördelar
Konsignation kan vid en första anblick se ut som något som endast gynnar köparen men det finns
även fördelar för leverantören. Detta för att den tydligaste effekten med konsignationsupplägg blir
en längre period av ägande för leverantören. Ett exempel på en sådan fördel är att konsignation ofta
innebär att köparen inte anser att orderkvantiteten är lika viktig. Det beror på att det för kunden inte
längre innebär en högre kapitalbindning med en större orderkvantitet. Detta gör att leverantören kan
påverka orderkvantiteten mer och då kan sätta orderkvantiteter som passar dem bättre. En
förändrad orderkvantitet kan även ge kostnadsbesparingar i produktion och transport genom att
dessa går att genomföra mer effektivt om leverantören ges större frihet att styra detta enligt Gumus
et al. (2008). Förutom kostnadsbesparingar kan enligt Yi & Sarker (2013) ofta effektiviseringar i
ledtider göras inom transport med ett konsignationsupplägg, vilket är en fördel för leverantören. Den
ökade kontrollen över styrningen går ofta härleda till bättre konsolideringsmöjligheter för
transporterna och därmed ökad fyllnadsgrad. Dock är det i detta fall Husqvarna som styr
transporterna idag, vilket minskar leverantörens incitament att konsolidera godset. Husqvarna
upphandlar sina transporter centralt och får genom detta skalfördelar. Detta kan göra att det inte är
värt för Husqvarna att lämna över ansvaret för transporterna till leverantören även om det skulle öka
deras incitament till effektivare transporter. Sammantaget gör det att fördelarna inom transporterna
är osäkra i detta fall, i alla fall då styckegods används.
Enligt Gumus et al. (2008) är en av effekterna med konsignation att helheten ofta gynnas och risken
för suboptimeringar minskar. Detta sker främst genom att kommunikationen ökar mellan aktörer i
kedjan och att de därför samarbetar mer med högre transparens. Ett sätt som helheten kan gynnas
på vid konsignation är att det ofta leder till att antalet lagerpunkter kan minskas. Detta kan ske
genom att leverantören kan ta bort sitt färdigvarulager och istället skicka direkt till
konsignationslagret när produkter är producerade. Detta gör att det endast är färdiga produkter i
konsignationslagret istället för att både leverantör och kund ska hålla produkten i lager. De produkter
som studerats i denna studie är unika produkter som endast Husqvarna har, vilket ytterligare minskar
behovet för leverantören att hålla lager hos sig. Enligt materialplanerare på Husqvarna håller dock
Husqvarnas leverantörer vanligtvis inte lager av färdiga produkter utan de tillverkar dem vid
orderläggning från Husqvarna. I vissa fall väntar de även med att ta hem material tills skarp order
finns. Därav är det oklart om mängden lager i kedjan minskas av ett införande av konsignation.
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10.3.7 Leverantörens nackdelar
Den primära nackdelen för leverantören är att de tvingas till att äga produkterna under en längre
period, vilket ger generellt leder till en ökad kapitalbindning. Dock kan detta vägas upp av att
köparen är beredd att betala ett högre pris, vilket exemplifieras benchmarkingen där ett av de
deltagande företagen betalde extra för att leverantörer skulle gå med på konsignation. Detta går att
se som ett sätt att fördela om vinsterna i systemet som enligt Gumus et al. (2008) går att tillämpa i
de fall där fördelarna för konsignation är ojämnt fördelade mellan köpare och leverantör.

10.3.8 Påverkan på flexibilitet
Enligt Battini et al. (2010) förbättras flexibiliteten i kedjan om konsignation införs och företagen kan
många gånger då minska sina administrativa kostnader. Anledningen att flexibiliteten förbättras är
att man genom konsignation flyttar lagerpunkten närmare produktionen och därmed minskas
ledtiden för att införskaffa produkterna ur köparens synvinkel. Dock finns ledtiden kvar i kedjan och
det blir ur ett helhetsperspektiv är inte helt rätt att säga att tiden blir klart mindre. Dock kan ett
minskat antal lagerpunkter minska totala lagernivåerna i kedjan, vilket förbättrar genomloppstiden
för produkter.
Husqvarna ser flexibilitet som att kunna ställa om sin produktion mellan olika produkter. Det sätt
som inköp kan påverka detta är genom att styra tillgängligheten på produkterna. Ett
konsignationslager minskar deras incitament att hålla låga lagernivåer, då de slipper kostnaden för
lagerföringen av material. Dock ger ett ökat lager en ökad lagerhållningskostnad, då mer utrymme
behöver hyras av tredjepartlogistikföretaget. Kostnaden för lagerföringen är troligen ändå större än
kostnaden för lagerhållning och det kan bli gynnsamt att höja lagernivåerna, då det kan leda till en
ökad flexibilitet i Husqvarnas produktion.
Utifrån de dimensioner som identifierades som intressanta i avsnitt 8.3.1 så kan mycket sägas om
flexibiliteten i ett konsignationslagerupplägg. Sett till volymflexibilitet som är det spann av volymer
som företaget klarar av att producera produkter på ett kostnadseffektivt sätt (Stevenson & Spring,
2007), är antalet i konsignationslagret viktigt. Det antalet som finns i lager kan vara en begränsande
faktor för vad som resurserna i produktion kan producera. Då mängden som bestäms för
säkerhetslagret styrs av köparen i ett konsignationslagerupplägg kan en metod likt SERV1 användas
som tar hänsyn till efterfrågevariationer som varit under tidigare perioder. På så sätt är man relativt
garderad för variationer i efterfrågan. Kostnadseffektiviteten är dock en produktionsfråga som
handlar om att effektivisera de interna processerna, vilken konsignation inte förbättrar.
Leveransflexibiliteten kan även den förbättras då antalet produkter i närliggande lager kan komma
att öka med ett konsignationslagerupplägg. Detta då det är leverantören som äger varorna och
därmed står för lagerföringen. Lagerhållningskostnaderna för Husqvarna får såklart inte öka
okontrollerat i lagret, så att kostnaden för platsen äter upp vinsten av lagerföringskostnaderna.
Därmed kan mer produkter nås med kortare ledtid än tidigare, utan att förhoppningsvis öka
kostnader för Husqvarna.
Då beräkningen av säkerhetslagret tar hänsyn till efterfrågevariationer enligt ovanstående
resonemang kommer kedjans robusthet (Stevenson & Spring, 2007) förbättras, då
efterfrågeökningar och oförutsedda händelser tas hänsyn till. En annan del i flexibiliteten är
relationen med leverantören som genom ett konsignationslager kan förbättras genom transparensen
i informationsdelning och riskdelningen för artiklarna som lagras hos köparen. Ett konsignationslager
medför ett tätare samarbete och ökad säkerhet för ett fortsatt samarbete med leverantören, och kan
på så sätt bidra till att strategiskt binda viktiga leverantörer närmare sig.
Sett till inter-organisatoriska faktorer som innebär förmågan att justera sitt informationssystem för
att passa med övriga i kedjan (Stevenson & Spring, 2007), så kan detta vara en viktig del i att få ett
effektivt flöde med information såsom fysiskt. Genom att ha ett system som bekräftar exempelvis
geografisk position, fakturainformation, lagernivåer, information angående det som skeppas kan
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därmed troligen tullsvårigheter undvikas från tullhanteringen som flertalet företag i benchmarkingen
såg som en svårighet. Det kan även öka transparens i kedjan kring försörjning av Husqvarnas
produktion och därmed göra att andra aktörer arbetar mer för att uppnå kedjans mål att sälja mer till
slutkund. Detta går i linje med organisatorisk flexibilitet som innebär att kunskap kan delas mellan
aktörer i kedjan för att förbättra flödet och öka samstyrningen.
Sett till logistiken och hur man skickar och tar emot produkter kostnadseffektivt i kedjan (Stevenson
& Spring, 2007) kan konsignation förbättra denna del. Detta genom att man i avtalet ger mer frihet
till leverantören att skicka olika mängder, men att man fortfarande specificerar hur mycket man själv
tar ansvar för i avtalet. Det är också viktigt att man specificerar mängder för varje leverans så att
deras kvantiteter inte medför en ökning av hantering för köparen. Det är även viktigt att kostnaden
för transporten till Husqvarnas lager inte suboptimeras efter leverantörens önskemål genom
leverantörens ökade frihet, utan att man fortfarande försöker minimera kostnaden för den aktör som
har ansvaret för detta i kedjan.
Sett till konfigurering inom flexibilitet så kan konsignation försämra denna aspekt då större
lagernivåer troligen finns, vilket gör att dessa behöver förbrukas innan man ställa om till nya artiklar.
Då Husqvarna dock har lång utvecklingstid för nya produkter då dessa måste certifieras finns dock en
tid för att utföra en bra utfasning av produkterna innan den ersättande artikeln är redo. Därmed
krävs kommunikation mellan de som utvecklar nya produkter och inköp för att dem ska kunna
undvika inkuranta artiklar i lager.
Slutsatsen kring Scenario 4 - konsignationslager presenteras i kapitel 13.
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11

Känslighetsanalys

I detta kapitel utförs olika känslighetsanalyser för att testa olika värden för viktiga parametrar.
Kapitlet innehåller resultatet av beräkningarna som genomförts för respektive parameter och även
analyser av hur detta påverkar säkerheten i studiens resultat.
I studien har flertalet parametrar använts som innehar en osäkerhet eller där det från början fanns
ett annat alternativ som inte gick att genomföra. Ett exempel på en sådan parameter är
ordersärkostnaden som har uppskattats i studien. Denna har delvis uppskattats och för att
säkerställa att en mer korrekt ordersärkostnad erhållits hade mer arbete behövts. Ett annat exempel
på områden där ytterligare analyser ansågs behövas var hur olika servicenivåer påverkar kostnader
och kapitalbindning för att visa hur olika servicenivåer slår mot kapitalbindning och kostnad. Det
tredje området som kommer utredas är hur en tillgång till prognoser kunde förbättrat resultatet.
Detta gav tre områden där känslighetsanalyser skulle genomföras, dessa listas nedan.
o
o
o

Test av olika servicenivåer och dess påverkan på kapitalbindning och kostnad.
Analysera hur en minskad avvikelse i efterfrågan skulle påverka kapitalbindning och kostnad.
Använda en mindre ordersärkostnad för att bestämma orderkvantiteter och se hur detta
påverkar kapitalbindning och kostnad.

11.1 Säkerhetslager
I detta avsnitt kommer olika känslighetsanalyser genomföras för parametrar inom scenariona som
påverkar storleken på säkerhetslagret.

11.1.1 Val av servicenivå
Att bestämma servicenivån som ett företag skall arbeta efter är en svår uppgift, då det inte finns en
servicenivå som alltid är bäst för varje situation. En låg servicenivå betyder låg kostnad för lager, men
resulterar ofta i fler brister jämfört med en högre servicenivå. Av denna anledning har
känslighetsanalyser genomförts med att variera säkerhetsfaktorn och testa olika servicenivåer för
samtliga artiklar. Tanken med detta är att påvisa hur stora kostnadsskillnaderna är för de olika
nivåerna och kunna ge ett bättre underlag kring valet av vilken säkerhetsnivå som Husqvarna borde
använda. Totalt har sju olika servicenivåer testats inom spannet 99,5% till 94%. För respektive
servicenivå har medellagervärde och totalkostnad beräknats, vilket visualiseras nedan i Tabell 33.
Enbart säkerhetslager enligt Scenario 1 redovisas, då denna metod är den som anses ge mer exakta
säkerhetslager.
Tabell 33. Känslighetsanalys för användning av olika säkerhetsfaktorer.

Fall

Medellagervärde

Totalkostnad

Praktiskt nuläge (97,64 % i genomsnittlig service.)

8 866 000 kr

1 205 000 kr

Teoretiskt nuläge (68,34 % i genomsnittlig service.)

3 083 000 kr

313 000 kr

Scenario 1 med 99,5% servicenivå.

9 374 000 kr

1 265 000 kr

Scenario 1 med 99 % servicenivå.

8 567 000 kr

1 143 000 kr

Scenario 1 med 98 % servicenivå.

7 662 000 kr

1 014 000 kr

Scenario 1 med 97 % servicenivå.

7 112 000 kr

928 000 kr
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Scenario 1 med 96 % servicenivå.

6 692 000 kr

867 000 kr

Scenario 1 med 95 % servicenivå.

6 337 000 kr

811 000 kr

Scenario 1 med 94 % servicenivå.

6 078 000 kr

772 000 kr

Ur Tabell 33 ovan går det utläsa att kostnaderna och medellagervärdet ökar med en högre
servicenivå, vilket är rimligt då den framtagna kostnadsmodellen ej tar med bristkostnader. Just
bristkostnader är det som kommer öka ifall en lägre servicenivå väljs, denna har dock inte lyckats
kvantifieras i denna studie. Det är viktigt att företaget själva funderar på vilken servicenivå som
önskas och sedan dimensionerar utifrån denna nivå. Kostnads- samt kapitalbindningsmässigt placerar
sig dagens verkliga lagernivå på en servicenivå mellan 99–99,5 % jämfört med Scenario 1 – SERV1,
vilket syns i Tabell 33 ovan. Den genomsnittliga servicen ligger dock på 97,64 % i dagsläget, vilket
tyder på att dagens lagernivåer är ineffektiva och kan förbättras genom bättre dimensionering. I
dagsläget ligger servicen av flesta artikelnummer över 99 %, men sedan finns det några artiklar som
har en service på under 95 % vilka drar ner den genomsnittliga servicenivån. Att dessa skillnader finns
är också det som gör att dagens kostnad är hög sett till servicen, vilket kan förklaras genom att
kostnaden för att höja från 98 % till 99 % är högre än att gå från 95 % till 96 %. Detta syns i Tabell 33
ovan.
Utifrån Tabell 33 ovan anses en servicenivå på 98 % som en lämplig nivå för Husqvarna att tillämpa.
Detta då kostnaderna minskar snabbt ner till 98 % men för en service på 97% är inte skillnaden lika
stor. Samma trend finns för medellagervärdet vars intervall mellan servicenivåerna minskar betydligt
efter 98%. Att välja 98 % som servicenivå skulle även förbättra den genomsnittliga servicen jämfört
med idag och detta då till mindre kostnader och kapitalbindning. Det kan finnas anledningar att man
idag har en skillnad i servicegrad mellan olika artiklar, detta har dock inte framgått i studien och
därav anses det rimligt att tillämpa en generell nivå för alla artiklar.

11.1.2 Lägre standardavvikelser i efterfrågan
Som tidigare beskrivits i ingressen till kapitlet hade det varit önskvärt att använda prognoserna för
efterfrågan för att räkna fram avvikelsen i efterfrågan, då detta troligen hade gett lägre avvikelser
och därmed mindre säkerhetslager. För att utreda de effekter som detta skulle leda till har en
känslighetsanalys gjort på detta. För dessa beräkningar har 98 % servicenivå använts för att räkna
fram säkerhetslagret med de varierande avvikelserna. De säkerhetslager som dessa beräkningar gav
för några utvalda artiklar presenteras nedan i Tabell 34.
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Tabell 34. Säkerhetslagernivåer kopplat till känslighetsanalys för standardavvikelser i efterfrågan.

Artikel

Praktiskt
nuläge

Teoretiskt
nuläge

Scenario
1

Scenario 1
med 10 lägre
avvikelse

Scenario 1
med 25 lägre
avvikelse

Scenario 1
med 50 lägre
avvikelse

Lev A –
Artikel 1

10 131

1204

5088

4905

4650

4285

Lev A –
Artikel 2

1051

26

486

444

381

283

Lev B –
Artikel 1

7089

3328

7954

7749

7471

7102

Lev B –
Artikel 2

2338

200

711

648

555

408

Det syns tydligt i Tabell 34 ovan att säkerhetslagret minskar om avvikelsen i efterfrågan går att
minska. Ur tabellen framstår det även som att minskningen blir procentuellt sett större för de artiklar
som har mindre säkerhetslager än de som har större säkerhetslager.
Även kostnader och kapitalbindning beräknades för de olika fallen för att se effekten av
förändringarna. Resultatet av dessa beräkningar finns nedan i Tabell 35.
Tabell 35. Resultat av känslighetsanalys, standardavvikelse i efterfrågan.

Fall

Medellagervärde Totalkostnad

Praktiskt nuläge (97,64 % i genomsnittlig service.)

8 866 000 kr

1 205 000 kr

Teoretiskt nuläge (68,34 % i genomsnittlig service.)

3 083 000 kr

313 000 kr

Scenario 1 med 98 % servicenivå.

7 662 000 kr

1 014 000 kr

Scenario 1 med 10 % lägre avvikelse i efterfrågan med 98 %
servicenivå.

7 340 000 kr

961 000 kr

Scenario 1 med 25 % lägre avvikelse i efterfrågan med 98 %
servicenivå.

6 886 000 kr

899 000 kr

Scenario 1 med 50 % lägre avvikelse i efterfrågan med 98 %
servicenivå.

6 282 000 kr

807 000 kr

Ur Tabell 35 går det utläsa att både kostnaderna och kapitalbindningen minskar om variationen
minskar i efterfrågan. Även en så liten minskning som 10 % påvisar en klar förbättring och inom detta
område finns en potential för Husqvarna att förbättra sin situation. Förbättringen fortsätter över alla
de testade värdena med en något avtagande kurva. Trots att det inte var möjligt att använda
prognoser på efterfrågan i studien har förbättringar erhållits. Hade detta varit möjligt kunde troligen
ännu bättre resultat kunnat erhållas i studien.
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11.2 Orderkvantiteter
I detta avsnitt presenteras den känslighetsanalys som genomförts för parametrar som påverkar
orderkvantiteterna.

11.2.1 Ordersärkostnadens påverkan
Ordersärkostnaden som tagits fram i studien består av en del uppskattningar i form av exempelvis
kostnad för Finanssystemet samt för programvaran som används vid matchning av fakturor och
godsmottag. För att få en rättvisare ordersärkostnad hade denna information behövts erhållas från
Husqvarna istället för att den nuvarande uppskattningen. Utöver detta finns en osäkerhet kring
tidsåtgången för olika aktiviteter som erhållits då flera av dem är subjektiva uppskattningar av de
som utför aktiviteterna. För att göra detta på ett noggrannare sätt hade det krävts mer tid samt
arbete av författarna, som tyvärr inte fanns. Av denna anledning varieras i denna känslighetsanalys
den framtagna ordersärkostnaden med olika procentuella faktorer för att ta fram hur stor påverkan
blir på kostnaden och de framtagna orderkvantiteterna om den hade varit större eller mindre. I
Tabell 36 nedan presenteras hur orderkvantiteterna förändras för tre vanligaste artiklarna hos
respektive leverantör, när ordersärkostnaden förändras och övriga parametrar hålls konstanta.
Tabell 36. Orderkvantiteterna för de vanligaste artiklarna för nuläge och Scenario 3 - EOK.

Orderkvantiteter för olika
ordersärkostnader

Artikel 1
(Lev. A)

Artikel 2
(Lev. A)

Artikel 3
(Lev. A)

Artikel 4
(Lev. B)

Artikel 5
(Lev. B)

Artikel 6
(Lev. B)

Nuläge

250

800

1000

3120

3120

3000

Scenario 3 med 40 %
minskad ordersärkostnad

657

838

1256

1527

2982

4481

Scenario 3 med 20 %
minskad ordersärkostnad

758

968

1451

1763

3443

5174

Scenario 3

848

1082

1622

1971

3850

5784

Scenario 3 med 20 % ökad
ordersärkostnad

929

1185

1777

2160

4217

6336

Scenario 3 med 40 % ökad
ordersärkostnad

1003

1280

1919

2333

4555

6844

Utifrån Tabell 36 är den generella trenden att Husqvarna idag har låga orderkvantiteter och att de
kan öka dem för de med stor efterfrågan. Görs denna jämförelse för alla artiklar finns dock ingen
generell trend utan för flertalet artiklar rekommenderas en sänkning av orderkvantiteten. Framförallt
är det de artiklar som inte förbrukas lika mycket som i nuläget har för höga orderkvantiteter. Totalt
sett rekommenderats för 18 artiklar en sänkning och för 10 artiklar rekommenderas en ökning av
orderkvantiteten. Det går därav inte säga skarpt att Husqvarna har för låga eller för höga kvantiteter,
snarare handlar det om att nivåerna är lite för generellt placerade i mitten och inte anpassande efter
varje individuell artikel.
Nedan i Tabell 37 återfinns totalkostnaderna och medellagervärdet som beräknats när de olika
ordersärkostnaderna använts till att ta fram orderkvantiteter. Övriga parametrar har varit konstanta i
beräkningarna.
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Tabell 37. Känslighetsanalys för en förändrad ordersärkostnad.

Fall

Kapitalbindning
(Medellagervärde)

Totalkostnad

Nuläge

3 083 000 kr

12 615 000 kr

Scenario 3 med 40 % minskad ordersärkostnad

2 620 000 kr

12 613 000 kr

Scenario 3 med 20 % minskad ordersärkostnad

2 705 000 kr

12 577 000 kr

Scenario 3

2 780 000 kr

12 566 000 kr

Scenario 3 med 20 % ökad ordersärkostnad

2 850 000 kr

12 567 000 kr

Scenario 3 med 40 % ökad ordersärkostnad

2 916 000 kr

12 625 000 kr

Ur känslighetsanalysen framstår det som att de orderkvantiteter som togs fram med den
ursprungliga uppskattade ordersärkostnaden är de som ger lägst totalkostnad för båda
leverantörernas artiklar tillsammans. Detta tyder på att de framtagna orderkvantiteterna är bra trots
att ordersärkostnaden har en stor osäkerhet i sig. Att kapitalbindningen minskar med lägre
ordersärkostnad är naturligt, då detta gör varje beställning billigare, vilket ger större incitament att
göra många beställningar. Detta gör att orderkvantiteterna blir mindre och kapitalbindningen i
omsättningslagret minskar.
Sett till totalkostnaderna i Tabell 37 ovan så är det väldigt små förändringar i kostnader mellan de
olika totalkostnaderna, vilket beror på att tullkostnaderna står för ca 95 % av kostnaderna och
därmed späder ut resultatet. Detta gör att kostnadsdifferenserna sett till övriga 5 % av kostnaderna
medför större effekter, men dock är dem fortfarande marginella sett till helheten.
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12 Diskussion
I detta kapitel diskuteras olika metodval och de resultat som studien kommit fram till. Metodvalen
kommer diskuteras utifrån vilka andra alternativ som kunde varit intressanta att utvärdera och vilka
effekter detta givit. Diskussionen kring resultatet utgår ifrån hur ett bättre resultat hade kunnat
uppnås och diskussion kring vad resultateten beror på.

12.1 Metoddiskussion
Etik och hållbarhet
Etiska aspekter togs hänsyn till under studien i form av anonymitet. Under samtliga intervjuer,
enkäter etc. fick informanter bestämma om de ville benämnas i rapporten. Därav hanterades
deltagande informanters egna intressen på ett sätt som författarna anser var etiskt korrekt. Känslig
information från företaget hanterades genom att skriva på tystnadsplikt och genom att företaget fick
kontrollera rapportens innehåll innan publicering av examensarbetet. Därmed togs företagets
intressen hänsyn till. Sett till miljöaspekter så togs detta hänsyn till genom att inte godkänna
lösningar som resulterade i extremt många transporter exempelvis vid bestämning av
orderkvantiteter. Detta för att se till att komma fram till hållbara lösningar.
Uppskattning av aktiviteters tidsåtgång
I denna studie har samtliga informanter givits möjlighet att vara anonyma för att öka sannolikheten
att ärliga svar ges angående känsliga ämnen likt exempelvis arbetstakt. Under varje intervju har
författarna tillfrågat informanterna om anonymitet och de som velat vara detta har ej benämnts i
rapporten, utan hållits anonyma för alla utom författarna. I de fall där enkäter användes för att samla
in information lades stor vikt på att förklara vad informationen skulle användas till och att svaren
skulle hållas anonyma. Detta för att den enskilda personen inte skulle beröras negativt av
informationen som tillhandahållits och därmed kunna anpassa sina svar efter vad som ”förväntas” av
hen, istället för vad som var sanningen. Detta skedde främst i de enkäter som genomfördes i
samband med att en ordersärkostnad uppskattades. Detta anser författarna har ökat chansen att få
ärliga svar. Även om detta genomfördes på ett bra sätt av författarna är tidsåtgången som
uppskattats kring olika aktiviteter som ingår i ordersärkostnaden en stor osäkerhet i studien. Detta
då det bygger på ett fåtal personers uppfattning av aktiviteternas innehåll och deras uppskattningar
över sitt egna arbete. Ett sätt att få bättre resultat av för tidsåtgången vore att mäta tidsåtgång för
olika aktiviteter över en tidsperiod, och på så sätt få den faktiska tiden som läggs ner.
Det framkom under studien att flertalet aktiviteter som materialplanerarna genomförde på varje
order skiljde sig stort i tidsåtgång mellan olika leverantörer. Därav valdes dessa aktiviteter att
anpassas efter den tidsåtgång som den aktuella materialplaneraren uppskattade sig lägga på varje
aktivitet för respektive leverantör. Detta kvarstod dock som en stor osäkerhet då det ibland var svårt
för dem att exakt veta hur mycket de lade på respektive aktivitet. Denna osäkerhet hade kunnat
minskas om kartläggningen skett över tid där materialplanerarna antecknat vad de lagt sin tid på
under en längre period. Detta hade troligen lett till mer rättvisa resultat angående hur de fördelat sin
tid.
För att ta fram en rättvis ordersärkostnad hade mer tid behövts läggas av dels de som utför
aktiviteterna och även av författarna. Detta för att framförallt studera de processer som genomförs
på varje order mer detaljerat. Då osäkerheten kring den framtagna ordersärkostnaden var stor
gjordes en känslighetsanalys angående orderkvantiteterna som beskrevs i avsnitt 11.2. En diskussion
kring hur resultatet påverkats av osäkerheten i ordersärkostnaden återfinns i avsnitt 12.2 nedan.
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Val av områden för scenarion
Tidigt i studien valdes de områden som ansågs vara intressanta att studera främst utifrån vad som
påverkar kapitalbindningen. Dessa var orderkvantitet, säkerhetslager och leverantörsägda lager.
Valen av dessa ansågs naturliga när de gjordes då kopplingen mellan kapitalbindning och de olika
områdena var tydlig. I efterhand anses dessa val varit lämpliga och givit ett användbart resultat. Dock
kan det funnits andra områden som också kunde givit ett bra resultat sett till att en minskad
kapitalbindning som var målet med studien. Detta hade kunnat vara förändringar mer kopplade till
minskning av ledtiden som i största grad påverkar kapitalbindningen. Exempelvis hur man kan arbeta
med att minska produktionsledtider hos leverantören, om det går att minska ledtiden genom att byta
transportslag och därmed frångå Husqvarnas rekommendation att bortse från dessa, eller om man
skulle kunna flytta leverantörerna närmare produktionsenheterna.
Det hade även inom de olika områdena varit möjligt att skapa scenarion som byggde på andra
metoder än de som användes. Exempelvis kunde andra metoder kring säkerhetslager som SERV2
eller bristkostnader använts. Bristkostnader är en metod som balanserar minskat lager med ökad risk
för brist, och därmed blir en optimeringsmodell som landar i ett optimum. Denna funktion har inte
de scenariona som valts i studien, vilket gör att servicenivån får väljas efter vad man är bekväm med.
Utöver detta hade behovet av en totalkostnadsmodell förflyttats till bestämning av bristkostnaden,
som är en svår utmaning. Denna kostnad är svår att bestämma då bristens effekter varierar från gång
till gång och det är främst därför denna metod valdes bort. SERV2 använder en annan definition av
säkerhetslagret som fokuserar på lagertillgänglighet (Oskarsson, et al., 2013) och som skulle kunna ge
något lägre säkerhetslagernivåer, då SERV1 vanligen överdimensionerar nivåerna. SERV1 valdes av
författarna då det var den definition som ansågs passa Husqvarna bäst.
Inom orderkvantitetscenariona hade det varit möjligt att frångå Husqvarna nuvarande modell med
fasta orderkvantiteter och föreslå modeller som tillämpade en varierande kvantitet mellan olika
beställningstillfällen. Att implementera detta kunde dock varit problematiskt för Husqvarna då de i
nuläget låser de flesta av sina orderkvantiteter i avtal och nyttan av studien kunde blivit väldigt låg
om en varierad kvantitet hade föreslagits. Detta gjorde att ekonomisk orderkvantitet valdes som
varierar intervallet istället för kvantiteten. Det kan dock vara värt för Husqvarna att se över om en
dynamisk metod kan vara värt att implementera för dem men detta kräver att leverantörerna är
villiga till detta.
Orderkvantitetsscenariot
För att beräkna fram ekonomiska orderkvantiteter användes Wilsonformeln som bygger på att
optimera lagerföring- och beställningskostnader. Ett alternativ till detta hade varit att använda en
egen formel för att ta fram orderkvantiteter som skulle inkludera fler kostnadsposter som påverkas
av en förändrad orderkvantitet. Denna egna formeln skulle kunnat inkludera de kostnader som tas
med i totalkostnadsmodellen och som påverkas av en förändrad orderkvantitet. En sådan formel
skulle undersöka problemet utifrån ett helhetsperspektiv, istället för som nu endast vissa delar. Dock
bedömdes det som svårt att konstruera en egen formel, men i efterhand hade detta kunnat
genomföras på ett bra sätt, genom att kombinera samtliga aspekter i totalkostnadsberäkningarna till
en ekvation. Författarna ansåg dock att Wilsonformeln som har teoretisk grund och är erkänd ger ett
bra resultat, samt tycker att det känns som ett bra steg för Husqvarna att gå i nuläget.
Totalkostnadsmodellen som togs fram blev därmed ett sätt att komplettera faktumet att
Wilsonformeln ej tog hänsyn till samtliga kostnadsposter. Nackdelen med att angripa problemet på
detta sätt är att den framtagna orderkvantiteten kan bli en suboptimering, då endast en del av
kostnaderna tas med. Av denna anledning gjordes känslighetsanalyser med att variera
orderkvantiteten för att undersöka om de framtagna orderkvantiteterna var suboptimeringar. Den
framtagna kvantiteten, gav dock ett bra resultat sett till kostnaderna. Detta fick dock göras som ett
extra moment i arbetet istället för att ske direkt vid beräkningen av orderkvantiteterna.
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Initialt fanns en tanke angående att anpassa de framräknade ekonomiska orderkvantiteterna till
befintliga förpackningsstorlekar. Detta för att praktiskt transportera fulla lastbärare och därmed öka
fyllnadsgraden och förbättra ekonomin i transporten. Då det framkom under beräkningsfasen att
transportkostnaderna beror på volymen på det skickade godset, ansågs en ökning av mängden på
pallen inte direkt medföra lägre kostnader då transportkostnaden ökar med volymen. Därmed har
inte resultaten anpassats efter emballagets storlek. En annan anledning till detta är att de
förpackningssätt som används för produkterna som studerats i studien, inte alltid går efter en
standard utan exempelvis använder trälådor i olika godtyckliga dimensioner. Därmed kanske
anpassningen bör göras i samband med en översyn på förpackningens utformning idag.
Benchmarking
Som en del av studien genomfördes en benchmarking, vilken återfinns i sin helhet i bilaga 7. Målet
med denna var att identifiera hur andra företag arbetar med kapitalbindning och områdena som
valdes. Utfallet var att benchmarkingen hjälpte till att ge idéer på hur det går att arbeta med att
minska kapitalbindning, vilket togs i beaktning vid val av scenarion. I benchmarkingen togs beslutet
att använda telefonintervjuer och endast göra en intervju med varje företag för att öka chanserna att
få företag att ställa upp. Att utföra fler intervjuer med varje företag och eventuellt träffas fysiskt
hade kunnat medfört bättre svar och mer utrymme för diskussion. Fler intervjuer kunde även gett
bättre möjlighet att följa upp oklarheter i svar från tidigare intervjuer, och därmed resulterat i mer
detaljrik information om exempelvis varför konsignation används samt hur de dimensionerar sina
säkerhetslager. Dock var det initiala målet att få idéer för hur företag arbetar med kapitalbindning
och inköp. Därför anses metodvalet ge ett bra resultat sett till utfallet.

12.2 Resultatdiskussion
I detta avsnitt kommer de olika scenarionas resultat diskuteras efter vad som kunde förbättrat
resultatet av studien.

12.2.1 Säkerhetslager
Då Husqvarna arbetar med prognoser för att förutse sin efterfrågan av olika artiklar som de beställer,
fanns en förhoppning om att standardavvikelsen i efterfrågan skulle beräknas utifrån prognosfelet.
Dock framkom det senare att inget uppföljningsarbete för utfallet gentemot det som
prognostiserades vid beställningstillfället existerade för den studerade perioden. Detta gjorde att
avvikelsen från medelefterfrågan under den studerade perioden fick användas istället, vilket troligen
resulterade i större variationer än om prognosfelet hade använts. Detta gjorde i sin tur att avvikelsen
troligen framstår som större än vad den egentligen är, och därmed erhålls större rekommenderade
säkerhetslager än vad som egentligen skulle behövas. Hur mycket överdimensionerat som lagret blir
är omöjligt att säga utan att ha tillgång till prognoserna. Att resultatet troligen hade blivit bättre med
tillgång till historiska prognoser gör att Husqvarna rekommenderas att börja spara sina prognoser
och i framtiden kunna använda detta vid dimensionering av säkerhetslager. Detta skulle troligen leda
till ett lägre säkerhetslager än de som föreslås i denna studie för båda scenariona och det kommer på
ett bättre sätt motsvara den önskade servicenivån. En känslighetsanalys har genomförts för att ta
reda på vad effekterna är av en minskning av variationerna med olika procentsatser, se avsnitt
11.1.2, som resulterade i att stora vinster finns att hämta sett till både kapitalbindning och
kostnader.
Inom Scenario 2 optimeras artiklarna inte var för sig utan styrs efter ett antal valda artiklar som ska
representera mängden. Därmed blir denna modell mindre detaljerad än Scenario 1 och beror mycket
på valet av stickprovsartiklarna. Valet av dessa stickprovsartiklar är därav kritiskt och påverkar
resultatet starkt. I studien valdes de artiklar för leverantören som hade störst efterfrågan. Resultatet
kunde blivit bättre om artiklar valts efter mer rättvisande parametrar som hade speglat helheten
bättre. Detta skulle kunna vara parametrar likt variationer i efterfrågan eller kritiskhet. Denna
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kunskap har dock inte författarna haft, utan dessa behöver väljas ut av de som arbetar med inköp
dagligen för att möjligen erhålla ett bättre resultat.

12.2.2 Orderkvantitet
Det som hade kunnat ge ett bättre resultat vid beräkning av orderkvantiteter enligt Scenario 3 hade
varit att beräkna om ordersärkostnaden och minimera subjektiva uppskattningar samt ta fram de
verkliga kostnaderna för vissa resurser. I känslighetsanalysen i avsnitt 11.2.1 har ordersärkostnaden
analyserats och där blev resultatet att det kostnadsmässigt inte gör så stor skillnad att höja
ordersärkostnaden något, utan att det främst påverkar kapitalbindningen. Resultatet skulle dock
kunna bli mer exakt och rättvisande om tidsåtgången för aktiviteterna samt resursernas kostnader
skulle identifieras noggrannare.
I studien har även flera olika lagerräntor använts beroende på vilken lagerpunkt som produkten
funnit i. Dessa har en central del i ekvationen för ekonomisk orderkvantitet 12. Samtliga dessa är
insamlade direkt från Husqvarna och är endast baserade på de kapitalkostnader som finns på
respektive plats. För att få ett bättre resultat kunde även risk- och försäkringskostnader tagits i
beaktning för att ge mer rättvisa kostnader av att lagra produkter på de olika platserna. Bristen på
riskkostnader gör att kostnaden för att lagra produkter i nuläget troligen underskattas något. Då det
inte var studiens huvudmål att granska och beräkna en lagerränta för Husqvarna fick de erhållna
lagerräntorna användas. Men författarna anser att lagerräntorna överlag är för låga.

12.2.3 Resultatets tillförlitlighet
Den information som använts i studien för att beräkna fram orderkvantiteter och säkerhetslager
anses vara rättvisande och därmed anses studien givit ett bra resultat. De parametrar som
diskuterats i metoddiskussionen, som ses som osäkerheter är främst tidsåtgången för diverse
aktiviteter som ingår i ordersärkostnaden. Mer detaljer kring detta finns i avsnitt 12.1. Kopplat till
ordersärkostnaden fick även två resursers kostnader uppskattas, då information inte fanns tillgänglig.
Dessa system var finanssystemet som användes för betalning och scannersystemet som användes för
att matcha fakturor med följesedlar. Dessa osäkerheter i ordersärkostanden kontrollerades indirekt
genom en känslighetsanalys som återfinns i avsnitt 11.2.1. Ordersärkostnaden varierades där med
steg om 20 % uppåt och nedåt, och resultat var att de totala kostnaderna med de beräknade
minskade något. Det identifierades också att kostnaderna ökade när ordersärkostnaden varierades,
vilket tyder på att ordersärkostnaden är bra uppskattad.
Den information som saknades av författarna som troligen kunde gjort resultatet bättre var
information för att beräkna prognosfelet. På detta gjordes även en känslighetsanalys om visade att
förbättringar kunde erhållits om en lägre avvikelse i efterfrågan hade använts. För att kunna räkna
fram prognosfelet hade information behövts för den mängd som prognostiserades tillverkas vid
beställning jämföras med den faktiska mängd som användes då ordern beräknades ankomma. Denna
information hade behövts för hela tidsperiodens förbrukning, men fanns ej dokumenterad.
Genom att titta på all insamlad information som använts i rapporten och de effekter som den
saknade informationen hade haft på studiens resultat, anses resultatet trovärdigt. Dock kan man inte
bortse från att en noggrannare bestämning av tidsåtgången för olika aktiviteter och
ordersärkostnaden varit fördelaktiga tillsammans med prognosfelet. Detta hade givit något andra
nivåer för både säkerhetslager och orderkvantiteter, men studiens resultat i sig är fortfarande
mycket användbart.

12

2×𝐾×𝐷

EOK, Ekonomisk orderkvantitet = √

𝑟×𝑝

, Ekvationens delar finns noggrannare beskrivna i avsnitt 4.3.1.
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13 Slutsats
Detta kapitel handlar om de slutsatser som studien kommit fram till. Den presenterar även de
åtgärdsförslag som Husqvarna rekommenderas att genomföra utifrån det underlag som tagits fram i
samband med studien av författarna. Det finns även ytterligare upptäckter som framkommit under
studien men som inte inkluderats i studien som kan vara nyttiga för Husqvarna att fundera vidare på
och utvärdera på egen hand.
Studiens resultat
Scenario 1 ger en bättre beräkning av företagets säkerhetslager genom att se till artiklars variationer i
ledtid och efterfrågan, samt totala ledtid och efterfrågan. Scenario 1 bygger på SERV1 som definieras
som ”Sannolikheten att inte få brist under en lagercykel” vilket anses passa företagets policy. Då
Scenario 2 – Procentandel av efterfrågan under ledtiden enbart ger en förenklad version av Scenario
1 - SERV1, rekommenderar författarna att företaget inte ska använda denna metod. Detta då
informationsinhämtningen är lika tidskrävande att göra för 1 artikel som för 30 artiklar, samt för att
resulterande nivåer inte är anpassade på artikelnivå utan enbart på ett stickprov.
För Scenario 1 – SERV1 minskade de totala kostnaderna och kapitalbindningen jämfört med nuläget
när alla artiklar hos båda de studerade leverantörerna summerades. Anledningen att de minskade
berodde på att säkerhetslagernivån balanserades till att erhålla en servicenivå på 98 % för samtliga
artiklar, istället för att ha klart högre på vissa och lägre på andra. Servicenivån på 98 %
rekommenderas av författarna och styrks av känslighetsanalysen som utfördes i avsnitt 11.1.1. Ur
denna framkom det att denna servicenivån gav en hög service relativt kostnad och kapitalbindning
jämfört med andra servicenivåer runt om, samt gentemot nuläget.
Optimeringen av orderkvantiteten enligt Scenario 3 – EOK medför mindre kapitalbindning till en
marginell minskning av totalkostnaden gentemot nuläget. Kostnadsminskningen beror främst på att
omsättningslagrets storlek minskar för hela 18 av 28 produkter. Genom att följa de nivåer som
beräknats av författarna kan företaget därmed uppnå mindre kapitalbindning samtidigt som
kostnaderna hålls på en snarlik nivå som de ligger på idag.
Då studiens scenarion inom orderkvantiteter och säkerhetslager är beräknade separerat och inte alls
kopplade till varandra, kan dessa fall kombineras. Beräkningarna är oberoende av varandra och den
kostnads- samt kapitalbindnings minskning som Scenario 1 och 3 bidrar till kan därmed läggas
samman för att erhålla effekterna av båda. Detta rekommenderas Husqvarna göra av författarna.
Utöver de kvantitativa scenariona utreddes även Scenario 4 – Konsignationslager kvalitativt. Denna
analys kom fram till att det är fördelaktigt sett till kapitalbindning och flexibilitet, men att
omställningen kommer medföra initiala kostnader som kan ta lång tid att få tillbaka. En viktig del i
förarbetet till en sådan här lösning för Husqvarna är att utreda tullreglerna som finns vid import i
samband med ägandet och aktörerna som inkluderas i samarbetet. Att använda konsignation skulle
vara det som minskar kapitalbindningen mest av de möjliga åtgärder som undersökts i studien.
Anledningen är att i princip all tid som Husqvarna äger produkten innan produktionen skulle
överföras till leverantören. Om dessa pengar tjänas in över tid är inget som analyserats i denna
studie då upplägget endast analyserats kvalitativt. Husqvarna behöver utreda konsignationslager och
de regler som finns kring det praktiska utförandet innan dem ger sig in i ett sådant samarbete. Det
bedöms dock som säkrare i nuläget innan alla aspekter utretts, att initialt börja använda arbetssättet
som beskrivs enligt Scenario 1 och Scenario 3.

99

Besvarande av syfte
Syftet med studien definierades enligt följande:
”Studien ska resultera i åtgärdsförlag för hur en förändrad lagerstyrning kan förbättra inköp från
avlägsna leverantörer. Detta ska ske med målet att uppnå mindre kapitalbindning utan att medföra
en stor kostnadsökning.”
De scenarion som utretts i studien medför minskad kapitalbindning utan att medföra någon
kostnadsökning, vilket gör att författarna anser sig ha uppnått syftet. De scenarion som utreddes
kvantitativt kopplat till lagerstyrning var säkerhetslager och orderkvantiteter, som båda två totalt sätt
minskade medellagervärdet. Ett konsignationslagerupplägg anses ge en förbättring sett till
kapitalbindning, men kommer troligen inledningsvis resultera i en uppstartskostnad.
Studiens huvudfokus var att utreda inköp från långväga leverantörer från andra kontinenter med
huvudfokus på Asien. De resultat som framkommit i studien låses dock inte till att enbart användas
för inköp från andra kontinenter, utan kan användas för samtliga produkter i företaget. Den
kostnadspost som faller bort vid inköp från EU-länder eller inom Sverige är tullkostnader, och dessa
kostnader har identifierats förändras marginellt vid förändring av orderkvantiteterna. Denna kostnad
kan därav tas bort ur jämförelsen för dessa fall. Studiens resulterande beräkningsmall för Scenario 1
– SERV1 och Scenario 3 – EOK anses därmed generaliserbar för att använda för andra produkter och
leverantörer än vad som studerats i studien. Även andra företag bör kunna ta del av denna studie i
sin verksamhet, då ämnet och lösningarna är generellt applicerbara.

13.1 Åtgärdsförslag
För att förenkla implementerandet av ovanstående beskrivna resultat kommer ett antal åtgärdsförlag
formuleras nedan.

13.1.1 Åtgärdsförslag 1 – Beräkna om säkerhetslager steg 1
Denna studie anser att det för Husqvarna är lämpligt att förändra hur de dimensionerar sitt
säkerhetslager till att använda servicenivåmetoden enligt Scenario 1 – SERV1. Detta är enligt teorin
en effektiv metod för att dimensionera lagernivåer som även optimerar varje artikel individuellt. Det
är dock viktigt att uppdatera dessa kontinuerligt efter skiftande efterfrågemönster. Studien föreslår
att olika säkerhetslager skall användas för olika tidsperioder över ett år, då efterfrågan skiljer sig
mellan höst och vår. Därav är det önskvärt att perioden som efterfrågevariationerna baseras på är ett
helår, från vecka 1 till 52, så att olika säkerhetslager fås för perioden innan och efter sommaren. Då
företaget succesivt uppdaterar lagernivåerna, så borde två olika nivåer inte medföra några problem
och vara genomförbart i nuläget. För att det ska vara möjligt att införa det för Husqvarna har
författarna förberett en beräkningsmall för säkerhetslager för att förenkla framtagningen av
säkerhetslagernivåerna. Husqvarna behöver även välja den servicenivå som önskas gentemot
produktionen i detta skede, vilket är ett internt beslut. Denna rekommenderas dock i nuläget av
författarna till att läggas på 98 %, vilket kommer minska kapitalbindning och totala kostnader samt
höja servicenivåerna.

13.1.2 Åtgärdsförslag 2 – Beräkna om säkerhetslager steg 2
För att erhålla ännu mer optimerade säkerhetslagernivåer behöver Husqvarna dokumentera den
prognostiserade efterfrågan som materialplanerarna lägger beställningar efter mot leverantör och
sätta den i relation med hur utfallet var vid planerad ankomstdag. Denna prognos kan sedan
tillsammans med utfallet av förbrukningen resultera i möjlighet att beräkna fram prognosfel istället
för att utgå från medellagernivå vid beräkning av standardavvikelsen i efterfrågan. Detta skulle
resultera i en bättre uppskattning av avvikelserna som förekommer i efterfrågan och likt visat i
känslighetsanalysen i avsnitt 11.1.2 därav minimera säkerhetslagernivåer genom minskningen.
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Detta bör företaget genomföra som steg 2 i sin optimering av säkerhetslagernivåerna, när
information har sparats över en tillräckligt lång period.

13.1.3 Åtgärdsförslag 3 – Beräkna om orderkvantiteter
Steg 1 – Förbättra uppskattning av ordersärkostnad och lagerränta
Innan Husqvarna inför nya orderkvantiteter enligt studiens ekvationer och parametrar, bör företaget
ta ställning till att eventuellt beräkna om parametrarna lagerränta och ordersärkostnad med mindre
subjektiv påverkan. Den framtagna ordersärkostnaden är dock enligt känslighetsanalysen i avsnitt
11.2.1 kring ett intervall runt värdet, den som ger den lägsta totala kostnaden. Detta gör att
ordersärkostnaden som tagits fram i studien går att använda i steg 2a och 2b med ett bra resultat,
men att en mer korrekt kostnad kan erhållas genom exempelvis tidmätning.
Initialt rekommenderas företaget därför att utföra en ytterligare beräkning av ordersärkostnaden
som används vid beräkning av den ekonomiska orderkvantiteten. Det rekommenderas att det för
varje aktivitet i kedjan mäts hur lång tid varje aktivitet tar att utföra. Denna tid bör sedan ligga till
grund för ordersärkostnaden tillsammans med verkliga kostnader för de resurser som är uppskattade
i nuvarande ordersärkostnad.
Utöver ordersärkostnaden bör Husqvarna se över lagerräntorna som används, då de i dagsläget inte
tar hänsyn till försäkrings- och riskkostnader. Detta hade påverkat lagerföringskostnaderna och
beräkningen av orderkvantiteterna. Därav rekommenderas det att företaget beräknar om dessa
utifrån teoretiska formler.
Steg 2a – Införa nya rutiner kring bestämmande av orderkvantiteter för projektinköpare
Angående orderkvantiteter anses det lämpligt att fokusera mer på denna fråga i ett tidigare skede i
en artikels livscykel än vad som görs i nuläget. Förslagsvis bör projektinköparna vid förhandlingar
med leverantörer ta med orderkvantiteter som en central parameter, då det kan leda till minskad
kapitalbindning och lägre kostnader. Detta för att istället själva styra parametern och inte som i
dagsläget låta leverantören bestämma. Författarna föreslår därmed att Husqvarna bör använda
metoden ekonomisk orderkvantitet som i studien benämns Scenario 3 – EOK. Detta kan dem göra
genom att använda den beräkningsmall som tagits fram i studien. Likt för säkerhetslagermallen är
det noggrant beskrivet vilken indata som behövs och hur mallen fungerar praktiskt.
Steg 2b – Beräkna om nuvarande orderkvantiteter
Husqvarna bör även utreda befintliga orderkvantiteter hos nuvarande produkter och försöka få till en
förändring av dessa i de avtal som finns med leverantörer. Eventuellt bör Husqvarna också i samband
med detta se över förpackningstyper och förpackningsstorlekar, för att hitta andra förpackningar
som gör det mer effektivt att skicka de kvantiteter som Husqvarna önskar. För vissa befintliga avtal
kan det gå att beställa multiplar av den nuvarande orderkvantiteten för att nå den önskade
kvantiteten enligt Scenario 3 och därmed slippa omförhandling.

13.2 Uppslag för framtida projekt
Det finns saker som författarna till studien inte direkt kan ge som åtgärdsförslag då ytterligare
undersökning behövs av ämnet. Utöver tas även saker i det nuvarande arbetssättet som setts under
kartläggningen i början av studien med, då det kan vara intressanta uppslag för Husqvarna. Dessa
gick inte i linje med studiens syfte, men anses ändå kunna vara betydelsefulla upptäckter för
företaget och redovisas därav.

13.2.1 Uppslagförslag 1 – Konsignationslager
Den kvalitativa analysen av Scenario 4 – konsignationslager medförde att det ur ett
kapitalbindningsperspektiv skulle vara fördelaktigt att gå vidare med ett sådant upplägg. I ett
kostnadsperspektiv tros det dock tillkomma uppstartkostnader av ett sådant upplägg, vilket initialt
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kommer öka kostnaderna. Det som dock är viktigt att vidare utreda är hur differensen mellan
ägandetid och betalningstider förändras vid ett sådant upplägg, då detta kan bidra till förbättringar
trots minskade betalningstider. Sett till flexibilitet kan detta även bidra till ett större lager nära
produktion, då ägandet förskjuts vilket därav kan öka flexibiliteten i produktion sett till exempelvis
variationer i efterfrågan.
Det skulle därför behövas en utredning sett till parametrarna kostnad, flexibilitet och kapitalbindning
för att utvärdera ett sådant upplägg. Genom att undersöka vad kostnaden skulle bli för lagring hos
olika närliggande tredjepartföretag, vad som behöver uppdateras i systemstöd och hur förändringen
av ägandet kan lösas sett till tullregler kan ett beslut tas om upplägget. Ett möjligt sätt för Husqvarna
att utvärdera hur kostnaden förändras och vilka svårigheter som finns är att för ett fåtal utvalda
leverantörer praktiskt testa konsignation och se vilka effekter detta ger.

13.2.2 Uppslagsförslag 2 - Ta med lagringskostnader vid val av leverantör
Vid val av leverantörer utvärderas de potentiella leverantörerna utifrån ett antal parametrar och
kostnadsposter inkluderade i utvärderingsmallen BAR, ”Business Award Recommendation”.
Leverantörerna genomgår en kontroll angående ifall de uppfyller de krav som ställs på produkten och
leverantören vid inköp. Utöver dessa krav fälls avgörandet enligt projektinköparna med hjälp av de
kostnadsposter som återfinns i Tabell 38 nedanför (Projektinköpare, 2018).
Tabell 38. Lagringskostnader som tas med i nuläget i leverantörsutvärdering.

Kostnadspost

Beskrivning

Styckkostnad

Kostnaden för en detalj.

Verktygskostnad

Kostnaden för utveckling och tillverkning av verktyget som används
vid tillverkning av detaljen.

Fraktkostnad

Kostnaden för att transportera produkten till Husqvarnas
godsmottagning.

Tullkostnader

Tullkostnader kopplade till vilket land produkten köps in ifrån.

Prisreduktioner

Eventuella prisreduktioner som förhandlats fram eller som finns i
avtalet med leverantör.

Investeringskostnader för
leverantör

Kostnader som uppstår för att leverantören ska kunna tillverka
detaljen företaget önskar köpa. Skrivs vanligtvis av över tre år.

De kostnader som inte tas med i denna utvärderingsmodell är kostnader kopplade till lagerhållning
och lagerföring. Dessa är starkt kopplade till kapitalbindning och då inte lagerföringskostnaden under
transport samt i egna lagret tas med i utvärderingen, värderas kapitalbindningen lågt vid detta
beslut. Detta innebär även att resultatet kan bli missvisande och att fel beslut kan tas. Dessutom
borde lagerhållningskostnader likt inlagring, ankomstregistrering och avlastning tas med, då dessa är
aktiviteter som kostar pengar och påverkas av vilka kvantiteter som beställs.
Genom att inkludera dessa extra kostnader i utvärderingen och undersöka hur de totala kostnaderna
över 1 år och 3 år beter sig, är det möjligt att på ett mer rättvisande sätt utvärdera vilken leverantör
som är bäst för Husqvarna ur ett helhetsperspektiv.

13.2.3 Uppslagsförslag 3 - Utvärdera flera inköpsupplägg vid val av leverantörer
Från benchmarkingen som genomfördes i studien framkom det att ett av de studerade företagen vid
inköp utvärderade flera olika upplägg för inköpet. Detta gjordes i leverantörsvalsfasen tidigt i
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inköpsprocessen. I dessa upplägg innefattades olika incoterms likt DAP och FOB, men även
konsignationslagerupplägg. Dessa utvärderades sedan gentemot varandra efter vad som ansågs mest
lönsamt för företaget. Detta är något Husqvarnas organisation kring projektinköp bör utvärdera
noggrannare. Detta hade kunnat optimera valet av upplägg för respektive artikel och hitta det som är
mest lönsamt för varje fall.

13.2.4 Uppslagsförslag 4 - Förtydliga begrepp internt
Under studiens gång har flera olika begrepp använts där det framstår som att det finns olika
uppfattningar av vad som är vad internt. Ett exempel på detta är DOQ och MOQ som används inom
företaget. Materialplanerarna använder endast MOQ och det är för dem den minsta mängd som de
kan beställa. Projektinköparna använder båda begreppen men enligt BAR:en är det för dem DOQ som
är minsta beställningskvantitet. MOQ för projektinköparna står istället för leverantörens minsta
tillverkningskvantitet. Ett klargörande av dessa båda begrepp hade kunnat förenkla
kommunikationen mellan olika avdelningar på Husqvarna. Ett annat exempel är ledtid som för vissa
verkar betyda transporttiden medan det för andra är hela beställningsledtiden. Även här anses ett
förtydligande vara nödvändigt för att samarbetet mellan olika funktioner ska förbättras.
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag för intervjuer kopplade till
nulägesbeskrivning
Problemställningar och val av tema
Problemställning: Hur arbetar Husqvarna i dagsläget med sina beställningar ifrån avlägsna leverantörer?
Hur går inköpsprocessen till? Hur ser transportflödet ut från beställning tills dess att produkten avropas
till i produktionen? Hur jobbar företaget med sin lagerstyrning i dagsläget?
Då mer information behövdes för studien angående Husqvarna arbetssätt i nuläget med beställningar
från avlägsna leverantörer användes intervjuer för att erhålla denna information. En bättre förståelse
behövdes även för att kunna göra en analys av vilka förbättringar företaget skulle kunna göra samt hur
dessa skulle kunna kopplas till att minska kapitalbindning. Målet med intervjuerna är därav att förstå hur
situationen ser ut i dagsläget för Husqvarna med deras transporter ifrån leverantörer i Asien. Tanken är
att intervjuerna sammantaget ska ge en övergripande bild av hur olika roller inom Husqvarna är
involverade i inköpsprocessen, vilket ska ge en grund för att hitta möjligheter för förbättring i hela
kedjan.
Tema: Förstå hur Husqvarna arbetar i dagsläget med inköp från avlägsna länder och lagerstyrning.

Val av informanter
Då handledarna på Husqvarna är starkt involverade i inköpsprocessen var det naturligt att dessa skulle
ingå i svarsgruppen för intervjuerna. Då handledarna arbetar med den strategiska delen av inköpet
behövdes informationen kompletteras med intervjuer med personer som arbetade med det operativa
inköpet. Detta för att förstå hur processen fungerar från att en beställning läggs till dess att materialet
avropas till produktionen. Det ansågs även finnas ett behov att förstå hur prognoser på kundernas
behov skapades inom företaget. Roller som därav intervjuades är därmed listade nedan. De personer
som arbetar inom det operativa inköpet och prognostiseringen valdes ut med hjälp av handledarna på
Husqvarna efter vem de ansåg bäst kunna besvara de aktuella frågorna.
Svarsgrupp/Informanter:
o

o
o

o

o

o

o

Johan Grauf, handledare och Global Commodity Manager på Husqvarna Group.
• Intervjuades angående hans tjänst, angående uppgiften som examensarbetet ska arbeta
med, och syftet med studien.
Carl-Johan Arnesson, handledare och Gruppchef Commodity Manager på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att för bättre förståelse kring uppgiften och syftet med studien.
Madeleine Höglund och Martin Milltegen, projektinköpare på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att öka förståelsen angående hur projektinköpare arbetar inom
Husqvarna samt hur inköpsprocessen ser ut vid val av leverantörer.
Erik Gederberg, Transport Manager på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att förstå hur transportflödet fungerar inom Husqvarna och från de
valda leverantörerna specifikt.
Mariette Gustavsson, materialplanerare på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att ge förståelse angående hur materialplanerare arbetar med det
operativa inköpet vid beställningar från avlägsna leverantörer.
Richard Sjöström, Strategiskt ansvarig på materialplaneringen på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att få förståelse för materialplaneringens arbetssätt och hur lagret styrs
i dagsläget.
Lars-Göran Hermansson, tidigare chef på materialplaneringen på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att förstå hur materialplaneringen arbetar samt hur inköpsprocessen
ser ut.
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o

Anders Forsberg, arbetar med prognoser på supplyavdelningen på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att förstå hur behov och prognoser tas fram inom Husqvarna Group.

Frågor och svar på intervjufrågorna för respektive intervju kommer inte redovisas, då detta inte anses
tillföra något till studien. Att beskriva problem, team och informanter anses ge en tillräckligt bra bild av
intervjuerna som genomförts i studien. Den information som ansågs intressant finns redovisad i
nulägesbeskrivningen i kapitel 3.
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Bilaga 2 – Intervjuunderlag för intervjuer kopplade till datainsamling
Problemställningar och val av tema
Problemställning: Vad kostar det för Husqvarna att köpa en artikel från en avlägsen leverantör? Vilken
lagernivå har Husqvarna idag? Vad är säkerhetslagret idag? Vad kostar transport ifrån en avlägsen
leverantör? Hur sker betalningar av fakturor inom Husqvarna? Vilka kostnader finns inom Husqvarna?
För att kunna ta fram ett kvantitativt underlag till studien behövdes information som gjorde det möjligt
att räkna på kapitalbindning och kostnader inom Husqvarnas inköpsverksamhet. Detta ansågs lämpligast
att primärt samla in genom att genomföra intervjuer. Detta ansågs skapa en bättre möjlighet att rätt
information samlades in än att bara be om utdrag från Husqvarnas affärssystem. Förutom den
kvantitativa informationen behövdes även mer detaljerad information samlas in kring hur olika
processer som genomfördes i samband med inköp ifrån de avlägsna leverantörerna genomfördes. Målet
med dessa intervjuer var därav att förstå olika processer bättre samt få fram kvantitativ information om
dessa processer och även om olika produkter som köps in från avlägsna leverantörer. När dessa
intervjuer genomförts är tanken att beräkningar ska kunna göras på samtliga kostnader som uppstår vid
inköp ifrån en avlägsen leverantör och beräkningar av scenarion.
Tema: Ta fram information som gör det möjligt att beräkna de kostnader som uppstår för Husqvarna vid
inköp från avlägsna leverantörer samt för att beräkna de scenarion som studien identifierat.

Val av informanter
Genom att först sammanställa inom vilka områden som information eftersöktes inom kunde sedan
diskussioner med handledare på Husqvarna genomföras för att hitta rätt informanter. De områden där
information eftersöktes var:
o
o
o
o
o

Lager där information kring lagernivåer, säkerhetslager, kostnader, lagerränta och arbete vid
inlagring eftersöktes.
Inköp där information kring pris, efterfrågan och tid för beställningar eftersöktes.
Transport där information kring kostnad och tider för transporter eftersöktes.
Tull där information kring kostnader kopplat kring skatter och tullar eftersöktes.
Betalningar där information kring kostnad för att kontrollera och betala fakturor eftersöktes.

Utifrån dessa områden fördes diskussion med handledare för att ta fram rätt personer att prata med. De
personer som bidragit med information presenteras nedan samt vilken typ av information som de
bidragit med.
Svarsgrupp/Informanter:
o

o

o

o

o

Johan Grauf, handledare och Global Commodity Manager på Husqvarna Group.
• Hjälpa med att ta fram artikelspecifik information om artiklar samt hjälp med att hitta
andra informanter.
Mariette Gustafsson, Materialplanerare på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att hjälpa till med att kvantifiera materialplanerarnas arbete och förstå
deras processer mer detaljerat. Även tidsåtgång för olika aktiviteter undersöktes.
Emma Gustavsson, Materialplanerare på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att hjälpa till med att kvantifiera materialplanerarnas arbete och förstå
deras processer mer detaljerat. Även tidsåtgång för olika aktiviteter undersöktes.
Richard Sjöström, Strategiskt ansvarig på materialplaneringen på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att ta fram utdrag ur affärssystemet angående lager, ledtider,
efterfrågan och annan nödvändig information.
Lars-Göran Hermansson, tidigare chef på materialplaneringen på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att ta fram utdrag ur affärssystemet angående lager.
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o

o
o

o
o

o

Sera Akincilar, Logistikingenjör som arbetar inom godsmottagning och inlagring på Husqvarna
Group.
• Intervjuades för att få bättre förståelse kring hur processen med inlagring fungerar samt
hur företaget arbetar med packinstruktioner.
Claes Andersson, arbetar inom godsmottagning på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att kvantifiera olika arbetsuppgifter inom godsmottagningen.
Martin Larsson, produktionsingenjör på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att få hjälp med information kring systemet som används vid
inlagringen och kostnader för detta.
Erik Gederberg, Transport Manager på Husqvarna Group.
• Intervjuades för att få hjälp med kostnader och tider för transportflödet.
Elisabeth Bjerenius, arbetar på Husqvarnas Tullavdelning.
• Intervjuades för att få hjälp att förstå hur tullkostnader fungerar på Husqvarna samt hur
mycket som betalas i tull och skatt för varje artikel.
Rickard Ström, arbetar på Husqvarnas Ekonomiavdelning.
• Intervjuades för att få hjälp med att förstå de processer som ekonomiavdelningen
genomför på en order från en avlägsen leverantör och även att kvantifiera dem.
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Bilaga 3 - Litteratursökning
I nedanstående tabell återfinns en sammanställning av de sökord som använts vid litteratursökning.
Dessa presenteras tillsammans med relevant information för att kunna möjliggöra att andra personer
kan hitta samma litteratur. De som ansågs relevanta utvärderades ytterligare och sedan valdes ett antal
av dessa ut för användning i rapporten. Antalet relevanta kan skilja sig från antalet använda då källorna i
vissa fall sade samma sak och då valdes en av källorna bland de som ansågs relevanta. I de falla där
andra examensarbeten använts till att ge inspiration till litteratur har alla använda källor från det
aktuella arbetet redovisats i listan nedan.
Sökord, där inget anges har sökordens
plats ej specificerats.

Antal
träffar

Relevanta

Data-bas

Peer- Review
(om Unisearch)

Consignment (select a field) och Inventory
(select a field) och Sourcing (select a field)

11, 8
unika.

6

UniSearch

Ja

Yi, H. & Sarker, B., 2013. An optimal consignment stock production and replenishment policy with
controllable lead time. International Journal of Production Research, 51(21), p. 6316–6335. Inhämtad
2018-01-22.
Battini, D. o.a., 2010. Consignment stock inventory model in an integrated supply chain. International
Journal of Production Research, 48(2), pp. 477-500. Inhämtad 2018-01-22.
Gumus, M., Jewkes, E. M. & Bookbinder, J. H., 2008. Impact of consignment inventory and vendormanaged inventory for a two-party supply chain. Int. J. Production Economics, pp. 502-517. Inhämtad
2018-01-22.
Wallin, C., Rungtusanatham, J. M. & Rabinovich, E., 2006. What is the “right” inventory management
approach for a purchased item?. International Journal of Operations & Production Management,
26(1), pp. 50-68. Inhämtad 2018-01-22.
Totalkostnadsmodell

4

1

Divaportal

-

Heden, & Tideman, F. 2013.Totalkostnadsmodell för distributionsnätverk med internationella
containertransporter. Tekniska Högskolan i Jönköping. Inhämtad 2018-01-18. Nedanstående källor
användes i det funna examensarbetet.
Jonsson, P. & Mattsson, S.-A., 2016. Logistik - Läran om effektiva materialflöden. 3:1 red. Lund:
Studentlitteratur AB. Inhämtad 2018-01-18. (Kedjesökning i Heden, E & Tideman, F (2003))
Abrahamsson, M. & Aronsson, H., 1999. Measuring Logistcs Structure. Inhämtad 2018-01-18.
(Kedjesökning i Heden, E & Tideman, F (2013))
Stock, J. R. & Lambert, D. M., 2001. Strategic Logistics Management. 4:a red. New York: Mcgraw-Hill.
Inhämtad 2018-01-18. (Kedjesökning i Heden, E & Tideman, F (2003))
Lambert, D. M., 1976. The development of an inventory costing methodology: a study of the cost
associated with holding inventory. 1 red. Coloumbus: The Ohio State University. Inhämtad 2018-0118. (Kedjesökning genom Stock, J. R. & Lambert, D. M., 2001)

1

Lumsden, K., 2012. Logistikens Grunder. 3 red. Lund: Studentlitteratur. Inhämtad 2018-01-18.
(Kedjesökning i Heden, E & Tideman, F (2003))
Total cost of ownership (subject terms)
och Global sourcing (All text)

15, 11
unika.

5

Unisearch

Ja.

Kumar, N., Andersson, D. & Rehme, J., 2010. Logistics of low cost country sourcing. International
Journal of Logistics: Research and Applications, 13(2), pp. 143-160. Inhämtad 2018-01-22.
Landed cost (select a field) och Global
sourcing (select a field)

2

1

Unisearch

Ja.

Young, R. R., Swan, P. F., Thomchick, E. A. & Ruamsook, K., 2009. Extending landed cost models to
improve offshore sourcing decisions. International Journal of Physical Distribution & Logistics
Management, 39(4), pp. 320-335. Inhämtad 2018-01-22.
Vendor managed inventory (title)
(Böcker. Engelska, Available at Liu och
Fulltext

32, 11
unika.

4

Unisearch

-

Franke, P. D., 2010. Vendor-Managed Inventory for High Value Parts – Results from a survey among
leading international firms. 3 red. Berlin Institute of Technology: Universitätsverlag der TU Berlin.
Inhämtad 2018-03-15
Waller, M., Johnson, M. E. & Davis, T., 1999. Vendor-Managed Inventory in the Retail Supply Chain.
Journal of Buisness Logistics., 20(1), pp. 183-203. Inhämtad 2018-03-15. (Kedjesökning I artikeln:
(Potter, Andrew, Towill, Denis Royston and Disney, Stephen Michael 2007. Integrating transport into
supply chains: vendor managed inventory (VMI). i: Jung, Hosang, Chen, Fengshan Frank and Jeong,
Bongju eds. Trends in Supply Chain Design and Management: Technologies and Methodologies,
Springer Series in Advanced Manufacturing, London: Springer, pp. 331-344.) Inhämtad 2018-03-15.
Definition (title) och Flexibility (title) och
production (subject terms)

4

3

Unisearch

Ja

Esmaeilikia, M. o.a., 2016. Tactical supply chain planning models with inherent flexibility: definition
and review. Annals of Operations Research, 244(2), pp. 407-427. Inhämtad 2018-04-23.
Stevenson, M. & Spring, M., 2007. Flexibility from a supply chain perspective: definition and review.
International Journal of Operations & Production Management, 27(7), pp. 685-713. Inhämtad 201804-23.
Tidigare kurslitteratur och litteratur som använts under utbildningen.
Oskarsson, B., Aronsson, H. & Ekdahl, B., 2013. Modern logisik - för ökad lönsamhet. 4:2 red.
Linköping: Liber AB. Inhämtad 2018-01-18.
Van Weele, A. J., 2016. Inköp och Supply Chain Management. Upplaga 1:4 red. u.o.:Studentlitteratur.
Inhämtad 2018-01-18.
Dalen, M., 2007. Intervju som metod. 2:a upplagan red. Malmö: Gleerups Utbildning.
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Eliasson, A., 2013. Kvantitativ metod från början. 3 red. Lund: Studentlitteratur.
Maxwell, J. A., 1992. Understanding and validity in qualitative research. Harvard educational review,
62(3), pp. 279-301.
Mattsson, S.-A., 2018. Lagerstyrningsakademin. [Online]
Available at: www. lagerstyrningsakademin.se
[Använd 3 Mars 2018].
Informationshänvisning från Husqvarna.
Sweden International Chamber of Commerce, 2018. Incoterms 2010. [Online]
Available at: http://icc.se/sjalvreglering/incoterms-den-internationella-standarden-for-leveransvillkor
[Använd 13 Februari 2018].
Tullverket, 2017. Räkna ut tul och avgifter. [Online]
Available at:
http://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/raknauttullochavgifter.4.78aa922815794d801e2
14.html
[Använd 6 Mars 2018].
Informationshänvisning av handledare på Linköpings Universitet
Yin, R. K., 2018. Case Study Research and Applications: Design and Methods. 6:e red. Los Angeles:
SAGE Publications Ltd..
Förklarande av specifika ord via internetsökning av definitioner.
Luleå Tekniska Universitet, 2018. www.ltu.se. [Online]
Available at: https://www.ltu.se/cms_fs/1.107188!/file/Metod%20informationss%C3%B6kning.pdf
[Använd 20 Mars 2018].
Nationalencyklopedin, 2018. www.ne.se. [Online]
Available at: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/just-in-time
[Använd 26 Mars 2018].
Umeå Universitet, 2018. Skriva: Vetenskaplig artikel: Peer review. [Online]
Available at: http://www.ub.umu.se/skriva/vetenskaplig-artikel/peer-review
[Använd 21 Mars 2018].
Inhämtad empiri från externa källor exkl. Husqvarna.
Lönestatistik, 2018. lonestatistik.se. [Online]
Available at: www.lonestatistik.se
[Använd 02 Maj 2018].
Forex, 2018. Valutaomvandling från USD till SEK.. [Online]
Available at: https://www.forex.se/Valuta/Bestall-valuta/Reservera-valuta/
[Använd 6 April 2018].
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Bilaga 4 – Empiri
I denna bilaga redovisas siffror som använts i beräkningarna samt siffror som är olika resultat av
beräkningarna.
Artikelspecifik information för Nuläge och Scenario 3.
Leverantör

Artikelnummer

Inköpspris

Efterfrågan
[st]

Produktvärde
mottagande lager

Tull-värde
- Nuläge

Tull-värde –
Scenario 3

Tullsats

A

1

44,37

858

58,15

44,47

44,64

NA

A

2

30,92

1684

40,51

31,01

31,20

NA

A

3

110,18

47 318

145,95

111,41

111,33

NA

A

4

114,53

4696

151,65

115,79

115,91

NA

A

5

64,48

41 487

85,65

65,44

65,19

NA

A

6

27,15

29 389

35,84

27,35

27,35

NA

A

7

19,02

2228

25,54

19,28

19,30

NA

A

8

33,41

1212

44,20

33,64

33,87

NA

A

9

32,38

1553

42,62

32,51

32,61

NA

A

10

22,36

32 133

29,52

22,51

22,52

NA

A

11

17,13

8949

22,55

17,20

17,20

NA

A

12

58,85

18 618

76,88

58.96

59,01

NA

A

13

64,84

10 850

85,00

65,04

65,20

NA

A

14

62,79

891

82,20

62,94

63,27

NA

A

15

68,44

4974

89,25

68,49

68,51

NA

B

1

50,93

115 850

65,86

51,13

51,14

NA

B

2

54,37

7098

70,65

54,63

54,62

NA

B

3

4,69

92 853

6,10

4,71

4,70

NA

B

4

4,69

3461

6,22

4,75

4,74

NA

B

5

12,95

111 670

16,61

13,02

13,00

NA

B

6

48,18

26 614

62,19

48,30

48,33

NA

1

B

7

70,63

73 631

91,27

70,89

70,90

NA

B

8

59,27

3045

76,77

59,53

59,62

NA

B

9

46,71

17 182

60,31

46,84

46,88

NA

B

10

45,85

27 165

59,20

45,98

46,00

NA

B

11

249,05

5474

320,64

249,90

249,58

NA

B

12

166,55

50 821

214,50

166,81

166,83

NA

B

13

166,55

13 584

214,50

166,81

166,86

NA

Artikelspecifik information om förpackningarna som används för leverantör A och B finns i nedanstående
tabell.
ArtikelLeverantör
nummer

Volym på
förpackning
[m3]

Antal artiklar per
förpackning

Vikt lastbärare

Volym
lastbärare

Förpackningstyp

A

1

0,0879

500

9

-

Trälåda

A

2

0,1530

1 000

13

-

Trälåda

A

3

0,0470

50

1

0.0624

Halv pall

A

4

0,0480

50

1

0.0624

Halv pall

A

5

1,3527

1200

33

-

Kinesisk pall

A

6

0,2455

1 000

20

-

Trälåda

A

7

0,2292

500

20

-

Trälåda

A

8

0,2124

500

20

-

Trälåda

A

9

0,1152

500

15

-

Trälåda

A

10

0,2347

1 000

20

-

Trälåda

A

11

0,1138

1 000

10

-

Trälåda

A

12

0,2106

1 000

15

-

Trälåda

A

13

0,1789

500

14

-

Trälåda

A

14

0,1348

500

11

-

Trälåda

A

15

0,0423

500

7

-

Trälåda

2

B

1

0,0073

20

10

0.0624

Halv pall

B

2

0,0073

20

10

0.0624

Halv pall

B

3

0,0163

1 000

10

0.0624

Halv pall

B

4

0,0163

1 000

10

0.0624

Halv pall

B

5

0,0314

448

10

0.0624

Halv pall

B

6

0,0073

32

10

0.0624

Halv pall

B

7

0,0073

16

10

0.0624

Halv pall

B

8

0,0073

16

10

0.0624

Halv pall

B

9

0,0073

32

10

0.0624

Halv pall

B

10

0,0073

32

10

0.0624

Halv pall

B

11

0,0073

12

10

0.0624

Halv pall

B

12

0,0073

16

10

0.0624

Halv pall

B

13

0,0073

16

10

0.0624

Halv pall

Tullsatser och HS-koder som använts för beräkning av tullkostnader, se nedanstående tabell.

HS-kod Tullsats
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

I nedanstående tabell presenteras valutaomvandlingen som använts.
Omvandling

Datum

USD

SEK

Valutaomvandling (Forex,
2018)

2018-04-06

1

8,9340

3

I nedanstående tabell presenteras det säkerhetslager som tagits fram för nuläget.
Leverantör Artikelnummer Teoretiskt nuläge Verkligt nuläge
A

1

14

1157

A

2

17

1573

A

3

1204

10131

A

4

89

1146

A

5

1148

5313

A

6

744

3698

A

7

7

667

A

8

26

1051

A

9

33

790

A

10

969

4165

A

11

317

2073

A

12

498

3080

A

13

307

1705

A

14

56

973

A

15

118

1699

B

1

6240

13 050

B

2

1040

3352

B

3

3000

9565

B

4

200

3343

B

5

5000

13 345

B

6

3328

5123

B

7

3328

7089

B

8

200

2338

B

9

832

2723

B

10

1000

5383

4

B

11

400

1464

B

12

832

7255

B

13

400

2625

I nedanstående tabell redovisas säkerhetslagernivåer för 99,5 % service. Värdena för Scenario 1 och 2 är
medelvärdet av de beräknade säkerhetslagret för de båda perioderna.
Leverantör

Artikelnummer

Scenario
1 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

Scenario
2 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

A

1

337

323

357

-

162

141

189

-

A

2

571

658

454

-

307

341

261

-

A

3

6402

7517

4897

-

8228

10603

5022

-

A

4

1391

1945

644

-

801

1190

273

-

A

5

9833

14710

3249

-

6864

10131

2453

-

A

6

6932

9498

3469

-

5321

7087

2937

-

A

7

748

806

669

-

483

502

456

-

A

8

611

453

824

-

286

149

469

-

A

9

623

627

618

-

292

272

317

-

A

10

4931

6960

2191

-

5743

8295

2297

-

A

11

2240

3197

948

-

1566

2172

747

-

A

12

3515

4129

2687

-

3687

4057

3186

-

A

13

1846

1920

1746

-

2044

1864

2287

-

A

14

508

486

538

-

294

248

355

-

A

15

1290

1490

1021

-

929

948

902

-

B

1

13163

11822

14642

12007

11624

11144

13848

9159

B

2

2560

4568

2044

2233

1189

1764

476

1778

B

3

9227

9472

7645

11025

8448

9894

7183

9293

B

4

894

2425

612

512

482

1373

182

421

B

5

10000

9497

11182

8806

10098

9674

12733

7107

5

B

6

5086

5720

3604

6579

3424

5127

1244

5255

B

7

10010

10514

8261

11889

7886

9890

6290

8868

B

8

894

800

990

822

414

220

347

585

B

9

4133

2910

5260

3349

2148

1255

1968

2788

B

10

4670

4203

3434

6386

3330

3161

1802

5258

B

11

892

904

890

888

662

869

617

618

B

12

6144

6040

7109

5026

5126

5932

5889

3820

B

13

2352

1884

2798

2034

1623

1311

1685

1695

I nedanstående tabell redovisas säkerhetslagernivåer för 99 % service. Värdena för Scenario 1 och 2 är
medelvärdet av de beräknade säkerhetslagret för de båda perioderna.
Leverantör

Artikelnummer

Scenario
1 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

Scenario
2 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

A

1

305

292

322

-

146

127

171

-

A

2

516

594

410

-

278

309

236

-

A

3

5782

6789

4423

-

7431

9576

4536

-

A

4

1257

1756

582

-

723

1075

247

-

A

5

8881

13285

2934

-

6199

9150

2216

-

A

6

6261

8578

3133

-

4806

6400

2653

-

A

7

676

728

604

-

436

454

412

-

A

8

552

409

744

-

258

135

424

-

A

9

564

567

558

-

263

246

287

-

A

10

4454

6286

1979

-

5186

7491

2075

-

A

11

2023

2888

856

-

1414

1962

675

-

A

12

3175

3729

2427

-

3330

3664

2878

-

A

13

1667

1734

1577

-

1846

1684

2066

-

A

14

459

439

485

-

265

224

321

-

A

15

1166

1346

922

-

839

857

815

-

6

B

1

11888

10677

13223

10844

10498

10064

12506

8272

B

2

2312

4126

1846

2016

1074

1593

430

1606

B

3

8333

8554

6904

9957

7629

8935

6487

8392

B

4

808

2190

552

462

435

1240

165

381

B

5

9031

8577

10099

7953

9119

8736

11499

6419

B

6

4593

5166

3255

5942

3092

4631

1123

4746

B

7

9040

9495

7460

10737

7122

8932

5680

8008

B

8

807

723

894

742

374

198

313

528

B

9

3733

2628

4750

3024

1940

1134

1778

2518

B

10

4217

3796

3102

5767

3007

2855

1628

4749

B

11

806

817

804

802

598

785

557

558

B

12

5549

5454

6420

4539

4630

5357

5319

3449

B

13

2124

1701

2527

1837

1466

1184

1522

1531

I nedanstående tabell redovisas säkerhetslagernivåer för 98 % service. Värdena för Scenario 1 och 2 är
medelvärdet av de beräknade säkerhetslagret för de båda perioderna.
Leverantör

Artikelnummer

Scenario
1 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

Scenario
2 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

A

1

269

257

283

-

131

112

151

-

A

2

454

523

361

-

240

272

208

-

A

3

5088

5973

3891

-

6208

8425

3991

-

A

4

1106

1545

512

-

582

946

218

-

A

5

7814

11688

2582

-

5000

8051

1949

-

A

6

5509

7547

2757

-

3983

5631

2334

-

A

7

595

640

532

-

381

399

363

-

A

8

486

360

655

-

246

119

373

-

A

9

496

498

491

-

234

217

252

-

A

10

3918

5530

1741

-

4208

6591

1826

-

7

A

11

1780

2541

753

-

1160

1726

594

-

A

12

2794

3281

2135

-

2878

3224

2532

-

A

13

1467

1525

1387

-

1649

1481

1817

-

A

14

404

386

427

-

240

197

282

-

A

15

1026

1184

812

-

735

754

717

-

B

1

10459

9394

11634

9541

9237

8855

11003

7278

B

2

2034

3630

1624

1774

945

1402

378

1413

B

3

7331

7526

6075

8760

6712

7861

5707

7384

B

4

711

1927

486

407

383

1091

145

335

B

5

7945

7546

8885

6997

8024

7686

10117

5647

B

6

4041

4545

2864

5228

2721

4074

988

4175

B

7

7954

8354

6564

9447

6266

7858

4998

7046

B

8

710

636

787

653

329

175

276

464

B

9

3284

2312

4179

2661

1707

997

1564

2215

B

10

3710

3339

2729

5074

2646

2512

1432

4178

B

11

709

718

707

706

526

691

490

491

B

12

4882

4799

5649

3993

4073

4713

4680

3035

B

13

1869

1497

2223

1617

1290

1042

1339

1347

I nedanstående tabell redovisas säkerhetslagernivåer för 97 % service. Värdena för Scenario 1 och 2 är
medelvärdet av de beräknade säkerhetslagret för de båda perioderna.
Leverantör

Artikelnummer

Scenario
1 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

Scenario
2 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

A

1

246

235

260

-

121

103

138

-

A

2

417

479

331

-

220

249

190

-

A

3

4666

5478

3569

-

5693

7727

3660

-

A

4

1014

1417

469

-

534

868

200

-

A

5

7166

10719

2367

-

4585

7383

1788

-

8

A

6

5052

6921

2528

-

3652

5164

2140

-

A

7

545

587

488

-

350

366

333

-

A

8

446

330

601

-

226

109

342

-

A

9

455

457

450

-

215

199

231

-

A

10

3594

5072

1597

-

3859

6045

1674

-

A

11

1633

2330

691

-

1064

1583

545

-

A

12

2562

3009

1958

-

2639

2957

2322

-

A

13

1345

1399

1272

-

1513

1359

1667

-

A

14

371

354

392

-

220

181

259

-

A

15

941

1086

744

-

674

691

658

-

B

1

9592

8615

10670

8750

8471

8120

10091

6674

B

2

1865

3329

1490

1627

866

1285

347

1296

B

3

6723

6902

5571

8034

6156

7209

5234

6772

B

4

652

1767

446

373

351

1001

133

307

B

5

7287

6920

8148

6417

7358

7049

9278

5179

B

6

3706

4168

2627

4794

2495

3736

906

3829

B

7

7294

7661

6019

8663

5746

7207

4583

6462

B

8

651

583

721

599

302

160

253

426

B

9

3012

2120

3833

2440

1566

915

1434

2031

B

10

3403

3063

2503

4653

2427

2303

1313

3831

B

11

650

659

649

647

483

633

449

450

B

12

4477

4401

5180

3662

3736

4322

4292

2783

B

13

1714

1373

2039

1482

1183

955

1228

1235

I nedanstående tabell redovisas säkerhetslagernivåer för 96 % service. Värdena för Scenario 1 och 2 är
medelvärdet av de beräknade säkerhetslagret för de båda perioderna.
Leverantör

Artikelnummer

Scenario
1 Medel

Period
1

Period
2

9

Period
3

Scenario
2 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

A

1

229

219

242

-

112

96

129

-

A

2

388

446

308

-

205

232

177

-

A

3

4343

5099

3322

-

5300

7193

3407

-

A

4

944

1319

437

-

497

808

186

-

A

5

6670

9978

2204

-

4268

6873

1664

-

A

6

4703

6443

2353

-

3400

4807

1993

-

A

7

508

547

454

-

325

341

310

-

A

8

415

307

559

-

210

102

318

-

A

9

423

426

419

-

200

185

215

-

A

10

3345

4721

1486

-

3593

5627

1559

-

A

11

1520

2169

643

-

990

1474

507

-

A

12

2385

2801

1823

-

2457

2752

2162

-

A

13

1252

1302

1184

-

1408

1265

1552

-

A

14

345

330

365

-

205

169

241

-

A

15

876

1011

693

-

628

644

612

-

B

1

8928

8019

9932

8144

7885

7559

9393

6213

B

2

1736

3099

1387

1514

807

1196

323

1206

B

3

6258

6425

5186

7478

5730

6711

4872

6303

B

4

607

1645

415

347

327

931

124

286

B

5

6783

6442

7585

5973

6849

6562

8637

4821

B

6

3450

3880

2445

4463

2323

3478

844

3564

B

7

6790

7132

5603

8064

5349

6708

4266

6015

B

8

606

543

672

557

281

149

235

396

B

9

2804

1974

3568

2272

1457

851

1335

1891

B

10

3167

2851

2330

4331

2259

2144

1222

3566

B

11

605

613

604

603

449

590

418

419

B

12

4168

4097

4822

3409

3477

4023

3995

2591

10

B

13

1595

1278

1898

1380

1101

889

1143

1150

I nedanstående tabell redovisas säkerhetslagernivåer för 95 % service. Värdena för Scenario 1 och 2 är
medelvärdet av de beräknade säkerhetslagret för de båda perioderna.
Leverantör

Artikelnummer

Scenario
1 Medel

Period
1

Period 2

Period
3

Scenario
2 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

A

1

215

205

227

-

105

90

121

-

A

2

364

418

289

-

192

218

166

-

A

3

4070

4778

3113

-

4966

6740

3193

-

A

4

885

1236

409

-

466

757

174

-

A

5

6251

9351

2065

-

4000

6441

1560

-

A

6

4407

6038

2205

-

3186

4505

1867

-

A

7

476

512

425

-

305

320

290

-

A

8

389

288

524

-

197

95

298

-

A

9

397

399

393

-

188

173

202

-

A

10

3135

4424

1393

-

3367

5273

1461

-

A

11

1424

2032

602

-

928

1381

475

-

A

12

2235

2625

1708

-

2302

2579

2026

-

A

13

1174

1220

1110

-

1320

1185

1454

-

A

14

323

309

342

-

192

158

226

-

A

15

821

947

649

-

588

603

574

-

B

1

8367

7515

9308

7633

7389

7084

8802

5822

B

2

1627

2904

1299

1419

756

1121

303

1130

B

3

5865

6021

4860

7008

5370

6289

4566

5907

B

4

569

1541

389

325

307

873

116

268

B

5

6356

6037

7108

5598

6419

6149

8094

4518

B

6

3233

3636

2291

4182

2177

3259

791

3340

B

7

6363

6683

5251

7557

5013

6287

3998

5637

11

B

8

568

509

629

522

263

140

221

372

B

9

2627

1850

3344

2129

1366

798

1251

1772

B

10

2968

2672

2183

4059

2117

2009

1146

3342

B

11

567

575

566

565

421

552

392

393

B

12

3906

3839

4519

3195

3259

3771

3744

2428

B

13

1495

1198

1778

1293

1032

833

1071

1078

I nedanstående tabell redovisas säkerhetslagernivåer för 94 % service. Värdena för Scenario 1 och 2 är
medelvärdet av de beräknade säkerhetslagret för de båda perioderna.
Leverantör Artikelnummer

Scenario
1 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

Scenario
2 Medel

Period
1

Period
2

Period
3

A

1

204

195

216

-

100

85

115

-

A

2

346

398

275

-

182

207

158

-

A

3

3872

4545

2961

-

4724

6412

3037

-

A

4

842

1176

390

-

443

720

166

-

A

5

5946

8895

1964

-

3805

6126

1484

-

A

6

4192

5743

2098

-

3031

4285

1776

-

A

7

453

487

405

-

290

304

276

-

A

8

370

274

498

-

187

91

284

-

A

9

377

379

374

-

178

165

192

-

A

10

2982

4208

1325

-

3203

5016

1389

-

A

11

1355

1933

573

-

883

1314

452

-

A

12

2126

2497

1625

-

2190

2453

1927

-

A

13

1117

1161

1056

-

1255

1127

1383

-

A

14

308

294

325

-

183

150

215

-

A

15

781

901

618

-

560

574

546

-

B

1

7959

7148

8853

7260

6729

6738

8373

4732

B

2

1548

2762

1236

1350

932

1067

288

1646

12

B

3

5579

5727

4623

6666

6307

5982

4343

8838

B

4

541

1466

370

310

302

830

110

282

B

5

6046

5742

6761

5325

5862

5849

7699

3644

B

6

3075

3459

2179

3978

4360

3100

752

9322

B

7

6053

6357

4995

7189

5946

5980

3803

8523

B

8

540

484

599

497

278

133

210

428

B

9

2499

1759

3180

2025

1197

759

1190

1412

B

10

2823

2541

2077

3861

3361

1911

1090

6795

B

11

539

547

538

537

403

526

373

380

B

12

3715

3652

4299

3039

2978

3587

3561

1982

B

13

1422

1139

1692

1230

831

793

1019

619

I tabellen nedan redovisas orderkvantiteter för nuläge och Scenario 3.
Leverantör

Artikelnummer

Orderkvantitet nuläge

Orderkvantitet Scenario 3

A

1

500

181

A

2

1000

304

A

3

250

848

A

4

250

262

A

5

800

1082

A

6

1000

1408

A

7

500

460

A

8

500

258

A

9

500

285

A

10

1000

1622

A

11

1000

938

A

12

1000

733

A

13

500

556

13

A

14

500

155

A

15

1000

352

B

1

3120

1971

B

2

400

474

B

3

3000

5784

B

4

1000

1116

B

5

3120

3850

B

6

1664

962

B

7

2496

1334

B

8

832

297

B

9

1664

798

B

10

1664

1013

B

11

624

194

B

12

832

723

B

13

832

376

14

Bilaga 5 – Enkätfrågor och svarsresultat
Nedan presenteras det frågeunderlag som användes i samband med enkätundersökningen kopplad till
bestämmandet av ordersärkostnaden. Enkäterna utformades för att på bästa sätt minimera författarnas
påverkan på informanterna och anonymitet i svaren gjorde tillsammans med beskrivningen av vad
informationen skulle användas till att enkätsvaren kan anses stämma med verkligheten. På grund av
anonymitet redovisades inte enskilda svar.

Enkät materialplanering
Enkäten skickades till fem olika materialplanerare genom att låta chefen för avdelningen hjälpa oss med
urvalet av informanter. Efter att enkätens resultat ankommit, insågs det att aktiviteterna var väldigt
leverantörsberoende. På grund av detta ansåg författarna att den materialplanerare som behandlar
Leverantör A respektive B, skulle besvara frågorna ytterligare med leverantören i åtanke. Detta anses ge
ett bättre och mer riktigt resultat.
Enkät
Vi är två studenter från Linköpings Universitet som utför ett exjobb hos er på Husqvarna Group gentemot
inköpsavdelningen. Syftet med exjobbet är att hitta metoder som gör det möjligt att minska
kapitalbindningen vid inköp från avlägsna leverantörer.
Målet med denna enkät är att ta reda på tidsåtgången för att utföra olika aktiviteter och om det skiljer
sig beroende på olika parametrar. Tidsåtgången ska sedan resultera i en uppskattning/beräkning av en
ordersärkostnad. Ordersärkostnaden kommer sedan användas för att beräkna bättre orderkvantiteter
vid inköp.
Samtliga svar på denna enkät kommer inte redovisas separat utan hållas anonyma. Informationen
kommer endast användas till att göra en uppskattning av en ordersärkostnad.
När du svarar på denna enkät ska du utgå ifrån en genomsnittlig order och försöka svara så uppriktigt
som möjligt för att vår uppskattning ska bli så bra som den kan bli.
Tack för att ni hjälper oss med studien!
1.

Tidsåtgång för att gå igenom och planera orderläggning?
Manuell kontroll som utförs av materialplanerare på datasystemets genererade beställningar.

2. Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på leveransbevakning av en order ifrån avlägsna
leverantörer/ Leverantör X?
Leveransbevakning innebär att man övervakar transporten och leverantören från beställning tills att
godset ankommit. Försök uppskatta en genomsnittlig tid.

3. Hur mycket tid lägger du på avvikelsehantering på en order i genomsnitt från avlägsna
leverantörer/ Leverantör X?
Avvikelsehantering innebär att hantera de avvikelser som uppstår på vägen ifrån att godset lämnar
avsändaren tills att det anländer till Husqvarna. Det kan handla om att besluta om flygtransport skall
användas för att täcka upp mot eventuella förseningar, produktionsproblem, transportproblem etc. Försök
uppskatta en genomsnittlig tid.

4. Hur stor andel av de order från avlägsna leverantörer/ Leverantör X som du hanterar kräver
någon form av avvikelsehantering?
Försök uppskatta procentuellt hur ofta det sker. Exempelvis representerar 25% att 1 av 4 order behöver
hanteras för någon form av avvikelse. (0–100 %)
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5. Hur många order hanterar du från avlägsna leverantörer/ Leverantör X över en tidsperiod på en
månad?
6.

Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på att ankomstregistrera en order som kommer till
tredjepartlogistikföretaget?
Ankomstregistrering/ godsmottagning innebär att föra in i affärssystemet hur mycket som har anlänt av
olika artikelnummer.

Enkätsvar
Resultaten av enkäten resulterade i väldigt spridda svar, vilket redovisas nedan. Därav beslutades
frågorna omformuleras mot de specifika leverantörer vi undersökt. Dessa enkätsvar redovisas också
nedanför.
Aktivitet

Enkätsvar

Tidsåtgång för att gå igenom och planera orderläggning?
Manuell kontroll som utförs av materialplanerare på datasystemets genererade
beställningar.

-

Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på leveransbevakning av en order ifrån
avlägsen leverantör i Asien?

30 sek – 2
timmar

Hur mycket tid lägger du på avvikelsehantering på en order i genomsnitt från
avlägsna leverantörer i Asien?

2 min – 2
timmar

Hur stor andel av de order från Asien som du hanterar kräver någon form av
avvikelsehantering?

5 – 25 %

Hur många order hanterar du från avlägsna leverantörer över en tidsperiod på en
månad?

20 – 500 styck

Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på att ankomstregistrera en order som
kommer till tredjepartlogistikföretaget?

1 min – 10 min

Resultaten av enkätfrågorna redovisas separat nedan för båda leverantörerna, då aktiviteterna ansågs
leverantörsberoende efter ovanstående enkätsvar.
Leverantör A - Aktivitet

Enkätsvar

Tidsåtgång för att gå igenom och planera orderläggning?
Manuell kontroll som utförs av materialplanerare på datasystemets genererade
beställningar.

1 min per
order

Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på leveransbevakning av en order ifrån
Leverantör A?

30 sek

Hur mycket tid lägger du på avvikelsehantering på en order i genomsnitt från
Leverantör A?

45 min

Hur stor andel av de order från Leverantör A som du hanterar kräver någon form av
avvikelsehantering?

5%
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Hur många order hanterar du över en tidsperiod på en månad?

100 styck

Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på att ankomstregistrera en order som kommer
till tredjepartlogistikföretaget?

15 sek

Leverantör B - Aktivitet

Enkätsvar

Tidsåtgång för att gå igenom och planera orderläggning?
Manuell kontroll som utförs av materialplanerare på datasystemets genererade
beställningar.

1 min per
order

Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på leveransbevakning av en order ifrån
Leverantör B?

30 sek

Hur mycket tid lägger du på avvikelsehantering på en order i genomsnitt från
Leverantör B?

30 min

Hur stor andel av de order från Leverantör B som du hanterar kräver någon form av
avvikelsehantering?

5%

Hur många order hanterar du över en tidsperiod på en månad?

300 – 400
styck

Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på att ankomstregistrera en order som kommer
till tredjepartlogistikföretaget?

45 sek - 1
min

Enkät Godsmottagningen
Enkäten skickades ut till fyra olika personer som arbetar på avdelningen. Ansvarig för godsmottagningen
hjälpte till med urvalet av informanter. Efter diskussion med ansvarig uttryckte de fyra anställda att det
kändes bättre att besvara varje fråga tillsammans, vilket författarna godtog. Nedanstående enkätfrågor
användes.
Enkät
Vi är två studenter från Linköpings Universitet som utför ett exjobb hos er på Husqvarna Group gentemot
inköpsavdelningen. Syftet med exjobbet är att hitta metoder som gör det möjligt att minska
kapitalbindningen vid inköp från avlägsna leverantörer.
Målet med denna enkät är att ta reda på tidsåtgången för att utföra olika aktiviteter inom
godsmottagningen och om det skiljer sig beroende på olika parametrar likt exempelvis order och pall.
Tidsåtgången ska sedan resultera i en uppskattning/beräkning av en ordersärkostnad.
Ordersärkostnaden kommer sedan användas för att förhoppningsvis beräkna bättre orderkvantiteter vid
inköp.
Samtliga svar på denna enkät kommer hållas anonyma och informationen kommer endast användas till
att göra en uppskattning av ordersärkostnaden och inget annat.
När du svarar på denna enkät ska du utgå ifrån en genomsnittlig order om inte annat anges och försöka
svara så uppriktigt som möjligt för att vår uppskattning ska bli så bra som den kan bli.
Tack för att ni hjälper oss med studien!
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1. Hur många pallar ingår i en genomsnittlig order?
2. Hur lång tid lägger du på avlastning av en order i genomsnitt?

Avlastning innebär att en order lastas av från lastbilen. Lastas flera order av samma transport får gärna
totaltiden divideras med antalet order som anlände med transporten

3. Hur lång tid lägger du på avlastning av en pall i genomsnitt?
Avlastning innebär att en order lastas av från lastbilen. Lastas flera order av samma transport får gärna
totaltiden divideras med antalet order som anlände med transporten.

4. Hur lång tid lägger du på kvittering av en order i genomsnitt?
Kvittering innebär att en order kvitteras gentemot transportören att den har anlänt till Husqvarna. Allt
pappersarbete, underskrifter etc. räknas in här.

5. Hur lång tid lägger du i genomsnitt på omplock av en order som "rejectas" av systemet?
Omplock innebär att en order har rejectats vid transport in till pall-/lådlagret. När detta sker behöver det
åtgärdas på något sätt.

6. Hur stor andel av alla order som anländer behöver omplockning och rejectas av systemet?
Försök uppskatta procentuellt hur ofta det sker. Exempelvis representerar 25% att 1 av 4 order behöver
plockas om. (0-100 %)

Enkätsvar
I nedanstående tabell finns enkätsvaren sammanfattade.
Aktivitet

Enkätsvar

Hur många pallar ingår i en genomsnittlig order?

Cirka 25
pallar

Hur lång tid lägger du på avlastning av en order i genomsnitt?

10 min

Hur lång tid lägger du på avlastning av en pall i genomsnitt?

2–3 min

Hur lång tid lägger du på kvittering av en order i genomsnitt?

10 min

Hur lång tid lägger du i genomsnitt på omplock av en order som "rejectas" av
systemet?

5 min

Hur stor andel av alla order som anländer behöver omplockning och rejectas av
systemet?

15 %

Enkät Ekonomi
Enkäten skickades till åtta personer som hanterar betalning och fakturavalidering av order.
Informanterna valdes ut med hjälp av ansvarig person för avdelningen. Enkäten, som finns nedan, togs
emot bra av informanterna och resultaten bestämdes genom att exkludera konstigheter och använda
medelvärden.
Enkät
Vi är två studenter från Linköpings Universitet som utför ett exjobb hos er på Husqvarna Group gentemot
inköpsavdelningen. Syftet med exjobbet är att hitta metoder som gör det möjligt att minska
kapitalbindningen vid inköp från avlägsna leverantörer.
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Målet med denna enkät är att ta reda på tidsåtgången för att utföra olika aktiviteter och om det skiljer
sig beroende på olika parametrar likt exempelvis antal orderrader. Tidsåtgången ska sedan resultera i en
uppskattning/beräkning av en ordersärkostnad. Ordersärkostnaden kommer sedan användas för att
beräkna mer optimerade orderkvantiteter vid inköp.
Samtliga svar på denna enkät kommer inte redovisas separat utan hållas anonyma. Informationen
kommer endast användas till att göra en uppskattning av ordersärkostnaden.
När du svarar på denna enkät ska du utgå ifrån en genomsnittlig order och försöka svara så uppriktigt
som möjligt för att vår uppskattning ska bli så bra som den kan bli.
Tack för att ni hjälper oss med studien!
1. Hur lång tid lägger du på fakturahämtning per order i genomsnitt?
Fakturahämtning innebär att ta emot faktura och manuellt sortera den till subfolders för respektive
leverantör. Systemet hämtar sedan upp och läser in information till ert scannersystem.
2. Hur lång tid lägger du på fakturakontroll per order i genomsnitt?
Anställd plockar manuellt upp fakturan i scannerprogrammet och validerar att systemet identifierat
huvudinformation såsom fakturanummer, leverantörsnummer, totalbelopp, valuta etc.

3. Hur lång tid lägger du i genomsnitt på validering av en order med 1 orderrad?
Den anställde validerar att radinformation såsom artikelnummer, kvantitet, pris/st etc. tolkats korrekt och
ev. feltolkning av scannerprogrammet korrigeras och bekräftas av anställd.

4. Hur lång tid lägger du i genomsnitt på validering av en order med 5 orderrader?

Den anställde validerar att radinformation såsom artikelnummer, kvantitet, pris/st etc. tolkats korrekt och
ev. feltolkning av scannerprogrammet korrigeras och bekräftas av anställd.

5. Hur lång tid lägger du i genomsnitt på validering av en order med 10 orderrader?

Den anställde validerar att radinformation såsom artikelnummer, kvantitet, pris/st etc. tolkats korrekt och
ev. feltolkning av scannerprogrammet korrigeras och bekräftas av anställd.

6. Hur lång tid lägger du i genomsnitt på validering av en order med 15 orderrader?

Den anställde validerar att radinformation såsom artikelnummer, kvantitet, pris/st etc. tolkats korrekt och
ev. feltolkning av scannerprogrammet korrigeras och bekräftas av anställd.

7. Hur lång tid lägger du i genomsnitt på validering av en order med 20 orderrader?
Den anställde validerar att radinformation såsom artikelnummer, kvantitet, pris/st etc. tolkats korrekt och
ev. feltolkning av scannerprogrammet korrigeras och bekräftas av anställd.

8. Hur lång tid tar det att initiera matchningen av fakturarader och mottagsrader per order i
genomsnitt?

Efter godkännande i scannerprogrammet skickas fakturabild samt fakturainformation till vårt
matchningsprogram som får godsmottagsinformation från fabrikssystemet. Fakturarader och mottagsrader
matchas i programvaran men initieras manuellt av AP-resurs och systemet validerar att priser stämmer samt
mellan faktura och inleverans samt att inga oplanerade kostnader tagits ut såsom frakter, emballage etc.
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Enkätsvar
I nedanstående tabell finns enkätsvaren sammanfattade. Två informanters enkätsvar exkluderades på
grund av att frågorna besvarats på fel sätt. Detta gjorde att svaren ej gick att använda.
Aktivitet

Genomsnittlig
tidsåtgång [min]

Kommentar

Hur lång tid lägger du på fakturahämtning
per order i genomsnitt?

0,8466666667

Medelvärde

Hur lång tid lägger du på fakturakontroll
per order i genomsnitt?

1.5

Medelvärde

Hur lång tid lägger du i genomsnitt på
validering av en order med 1 orderrad?

0,9716666667

Medelvärde

Hur lång tid lägger du i genomsnitt på
validering av en order med 5 orderrader?

2,166666667

Medelvärde

Hur lång tid lägger du i genomsnitt på
validering av en order med 10 orderrader?
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Medelvärde

Hur lång tid lägger du i genomsnitt på
validering av en order med 15 orderrader?

6,166666667

Medelvärde

Hur lång tid lägger du i genomsnitt på
validering av en order med 20 orderrader?

8,666666667

Medelvärde

Hur lång tid tar det att initiera matchningen
av fakturarader och mottagsrader per order
i genomsnitt?

3.5

Medelvärde. Två ytterligare
enkätsvar exkluderas på grund
av svar på fel sätt.
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Bilaga 6 – Ordersärkostnad
I tabellen nedan redovisas de aktiviteter som bidrar till ordersärkostnaden för de produkter som köps in
och lagras hos tredjepartslogistikföretag.
Aktivitet:

Flöde
Primär /
Sekundär

Aktör

Ta med

Manuellt/ Automatiskt

Ja/ Nej

Primär
aktivitet

Materialplanering

Ja.

Primär
aktivitet

Materialplanering

Sekundär
aktivitet

Materialplanering

Ankomstregistrering
Tredjepartslogistikföretag

Primär
aktivitet

Materialplanering

Hantering av Tredjepartslogistikföretag
in på lagerplats.

Primär
aktivitet

Tredjepartslogistikföretag
/Manuellt

Order till Tredjepartlogistikföretag
Orderläggning

Leveransbevakning

Avvikelsehantering

/Automatiskt
Ja.

/Manuellt
Ja.

/Manuellt
Ja.

/Manuellt
Ja.

I tabellen nedan redovisas de aktiviteter som bidrar till ordersärkostnaden för de produkter som köps in
och lagras hos Husqvarna.
Aktivitet:

Flöde

Aktör

Ta med

Order till Husqvarnas lager

Primär/sekundär

Manuellt/ Automatiskt

Ja / Nej

Orderläggning

Primär aktivitet

Materialplanering

Ja.

/Automatiskt
Leveransbevakning

Primär aktivitet

Materialplanering

Ja.

/Manuellt
Avvikelsehantering

Avlastning och kvittering

Sekundär
aktivitet

Materialplanering

Primär aktivitet

Godsmottagning

Ja.

/Manuellt
Ja.

/Manuellt

Placering på rullbana

Primär aktivitet

Godsmottagning
/Manuellt

1

Ja.

Om plockning av varor

Sekundär
aktivitet

Godsmottagning

Inlagring och ankomstregistrering
(scanning)

Primär aktivitet

Godsmottagning/

Fakturahämtning

Primär aktivitet

Ja.

/Manuellt
Ja.

Automatiskt
Ekonomi AP

Ja.

/Manuellt
Fakturakontroll (huvudinfo)

Primär aktivitet

Ekonomi AP

Ja.

/Manuellt
Fakturakontroll (orderrader)

Primär aktivitet

Ekonomi AP

Ja.

/Manuellt
Initiera matchning mellan order
och mottag

Primär aktivitet

Extra manuell kontroll

Sekundär

Ekonomi AP

Ja.

/Automatiskt (Sätts igång
manuellt)
Inköpsavdelning

Nej.

/Manuellt
Betalning

Primär aktivitet

Ekonomi AP

Ja.

/Automatiskt

I tabellen nedan redovisas den ordersärkostnad som gäller från leverantör A fram till dels
tredjepartlogistikföretaget och Husqvarna för olika förpackningsstorlekar.

Ordersärkostnad Leverantör A
Kostnader för resurser

Lön materialplanering (brutto) (Lönestatistik, 2018)

NA

Total kostnad per materialplanerare

NA

Antal minuter, 8 h/dag (7 h aktiv arbetstid) och 220 dagar

92 400

Personalkostnad Materialplanering kr/minut

NA

Lön ekonomi (brutto) Redovisningsassistent (Lönestatistik, 2018)

NA

Total kostnad per anställd på ekonomi

NA
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Antal minuter, 8 h/dag (7 h aktiv arbetsdag) och 220 dagar

92 400

Perosnalkostnad Ekonomiassistent kr/minut

NA

Personalkostnad (brutto) Lagerarbetare [SEK] (Lönestatistik, 2018)

NA

Antal minuter per år [min]

92 400

Personalkostnad per minut [SEK/min]

NA

Kostnad per order för finanssystemet (kr)

28,0

Kostnad för scannersystemet som matchar faktura med mottag, samt scannar följesedel per
order.(kr)

10,0

Kostnad per order
Personalkostnad per tidsenhet för orderläggning per order.

NA

Tidsåtgång för orderläggning per order

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för leveransbevakning per order.

NA

Tidsåtgång för leveransbevakning per order

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för avvikelsehantering per order.

NA

Tidsåtgång för avvikelsehantering per order

45,00

Sannolikhet för uppkomst av avvikelsehantering [%]

0,05

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för fakturahämtning per order.

NA

Tidsåtgång för fakturahämtning per order.

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för fakturakontroll av huvudinformation per order.

NA
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Tidsåtgång för fakturakontroll per order.

1,50

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för att initiera matchningen i scannerprogram mellan faktura
och godsmottag per order.

NA

Tidsåtgång för att initiera matchning

3,50

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för att validera orderradsinformation. Antar att en order har en
NA
orderrad.
Tidsåtgång för initiera matchning

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Tredjepartslogistikföretag
Personalkostnad per tidsenhet för kvittering av en order [SEK]

NA

Tidsåtgång för kvittering av en order [SEK/ order]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Hantering av inkommande gods 3PL [halvpall] kr

NA

Hantering av inkommande gods 3PL [helpall] kr

NA

Husqvarna
Personalkostnad per tidsenhet för kvittering [SEK/min]

NA

Tidsåtgång för kvittering av en order [SEK/ order]

10,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för avlastning [SEK/min]

NA

Tidsåtgång för avlastning av en pall [min/pall]

3,00

Antal pallar per order i nuläget [St]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA
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Personalkostnad per tidsenhet för Placering från avlastningsplats till slusssen [SEK/min]

NA

Tidsåtgång för Placering från avlastningsplats till slusssen av en pall [min/pall]

1,00

Antal pallar per order i nuläget [St]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för Placering på rullbana från slussen [SEK/min]

NA

Tidsåtgång för Placering på rullbana från slussen av en pall [min/pall]

1,00

Antal pallar per order i nuläget [St]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad för att utföra registrering i system och inlagringsmaskin [SEK/år]

NA

Driftkostnad av inlagringsapparaten/ registreringsmaskinen per år [SEK/år]

NA

Antal pallar per år i registreringssystemet/ inlagringssystemet [Styck]

616 000

Antal pallar per order i nuläget [St]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för Omplock/reject [SEK/min]

NA

Tidsåtgång för Omplock/reject av en pall [min/pall]

5,00

Sannolikhet för att omplock/reject uppstår [%]

0,15

Antal pallar per order i nuläget [St]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Summering
Kostnad per order 3PL [Under 800mmx1200mml] (kr)

132,91

Kostnad per order 3PL [Över 800mmx1200mm] (kr)

144,91

Kostnad per order Husqvarna [Under 800mmx1200mm] (kr)

163,91
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I tabellen nedan redovisas den ordersärkostnad som gäller från leverantör B fram till dels
tredjepartlogistikföretaget och Husqvarna för olika förpackningsstorlekar.

Ordersärkostnad Leverantör B
Kostnader för resurser

Lön materialplanering (brutto) (Lönestatistik, 2018)

NA

Total kostnad per materialplanerare

NA

Antal minuter, 8 h/dag (7 h aktiv arbetstid) och 220 dagar

92 400

Personalkostnad Materialplanering kr/minut

NA

Lön ekonomi (brutto) Redovisningsassistent (Lönestatistik, 2018)

NA

Total kostnad per anställd på ekonomi

NA

Antal minuter, 8 h/dag (7 h aktiv arbetsdag) och 220 dagar

92 400

Personalkostnad Ekonomiassistent kr/minut

NA

Personalkostnad (brutto) Lagerarbetare [SEK] (Lönestatistik, 2018)

NA

Antal minuter per år [min]

92 400

Personalkostnad per minut [SEK/min]

NA

Kostnad per order för finanssystemet (kr)

28,0

Kostnad för scannersystemet som matchar faktura med mottag, samt scannar följesedel
per order. (kr)

10,0

Kostnad per order
Personalkostnad per tidsenhet för orderläggning per order.

NA

Tidsåtgång för orderläggning per order

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för leveransbevakning per order.

NA
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Tidsåtgång för leveransbevakning per order

2,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för avvikelsehantering per order.

NA

Tidsåtgång för avvikelsehantering per order

30,00

Sannolikhet för uppkomst av avvikelsehantering [%]

0,05

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för fakturahämtning per order.

NA

Tidsåtgång för fakturahämtning per order.

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för fakturakontroll av huvudinformation per order.

NA

Tidsåtgång för fakturakontroll per order.

1,50

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för att initiera matchningen i scannerprogram mellan
faktua och godsmottag per order.

NA

Tidsåtgång för att initiera matchning

3,50

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för att validera orderradsinformation. Antar att en order
har en orderrad.

NA

Tidsåtgång för att initiera matchning

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Tredjepartslogistikföretag
Personalkostnad per tidsenhet för kvittering av en order [SEK]

NA

Tidsåtgång för kvittering av en order [SEK/ order]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Hantering av inkommande gods 3PL [halvpall] kr

NA
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Hantering av inkommande gods 3PL [helpall] kr

NA

Husqvarna
Personalkostnad per tidsenhet för kvittering [SEK/min]

NA

Tidsåtgång för kvittering av en order [SEK/ order]

10,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för avlastning [SEK/min]

NA

Tidsåtgång för avlastning av en pall [min/pall]

3,00

Antal pallar per order i nuläget [St]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för Placering från avlastningsplats till slusssen [SEK/min]

NA

Tidsåtgång för Placering från avlastningsplats till slusssen av en pall [min/pall]

1,00

Antal pallar per order i nuläget [St]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för Placering på rullbana från slussen [SEK/min]

NA

Tidsåtgång för Placering på rullbana från slussen av en pall [min/pall]

1,00

Antal pallar per order i nuläget [St]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad för attmanövrera registrering i system och inlagringsmaskin [SEK/år]

NA

Driftkostnad av inlagringsapparaten/ registreringsmaskinen per år [SEK/år]

NA

Antal pallar per år i registreringssystemet/ inlagringssystemet [Styck]

616 000

Antal pallar per order i nuläget [St]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Personalkostnad per tidsenhet för Omplock/ reject [SEK/min]

NA

8

Tidsåtgång för Omplock/ reject av en pall [min/pall]

5,00

Sannolikhet för att omplock/ reject uppstår [%]

0,15

Antal pallar per order i nuläget [St]

1,00

Kostnad per order (kr)

NA

Summering
Kostnad per order 3PL [Under 800mmx1200mml] (kr)

134,10

Kostnad per order 3PL [Över 800mmx1200mm] (kr)

146,10

Kostnad per order Husqvarna [Under 800mmx1200mm] (kr)

165,10
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Bilaga 7 - Multipel fallstudie – Jämförelse av arbetssätt vid inköp hos
flertalet företag
Nedan finns en rapport bifogad som utförts i samband med studien gentemot företag som står inför
liknande problematik som Husqvarna. Studien genomfördes mellan 2018-01-29 och 2018-03-26.
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Sammanfattning
Denna fallstudie utförs som en del av examensarbetet Reducering av kapitalbindning genom
förändrad lagerstyrning och arbetssätt vid inköp - En studie på Husqvarna Group med fokus på
avlägsna leverantörer som utförs under våren -18 på Linköpings Universitet gentemot företaget
Husqvarna Group. Examensarbetet utförs på Mastersprogrammet Logistik inom ämnesområdena
inköp och Logistik. Målet med examensarbetet är att hitta förändringar i inköpsprocessen som ska
minska företagets kapitalbindning.
Denna fallstudie är en jämförande studie av olika företags arbetssätt vid inköp och hur de arbetar
med lagerstyrning vid inköp från avlägsna leverantörer. Resultatet av studien är ett antal jämförande
tabeller, där respektive företags arbetssätt presenteras anonymt gentemot varandra.
Resultatet av studien var fem slutsatser inom områdena orderkvantiteter, säkerhetslager,
övergripande upplägg vid inköp, konsignationslager och utvärderingsmetod. Dessa slutsatser gav till
exempel indikationer på hur företag arbetar, vilka produkter som köps in och hur orderkvantiteter
samt säkerhetslager dimensioneras.
Vi vill tacka alla deltagande företag för den tid de avsatt till vår studie, samt att de ville hjälpa oss
med vårt examensarbete. Resultatet avses användas som inspiration inför vidare arbete med
författarnas examensarbete. Vi hoppas även att samtliga företag i studien får inspiration från
varandras arbetssätt, som de sedan möjligen i en förlängning kan applicera på sin verksamhet.
Trevlig läsning,
Simon Adolfsson och Adam Barrdahl
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1 INLEDNING
Bakgrunden till genomförande av denna fallstudie är att undersöka hur andra företag arbetar med
inköp från avlägsna leverantörer och hur de arbetar med lagerstyrning i respektive företag. Denna
studie utförs som en del av ett examensarbete där målet med studien är att få fram ett extra
underlag för val av förbättringsförslag som går i linje med examensarbetets och företagets syfte.
De kriterier som togs fram för de medverkande företagen i studien var enligt listan nedan.
1. Företaget köper in industriella produkter ifrån andra kontinenter.
2. Båttransport inkluderad.
3. Helst produktion i Sverige.
Att de produkter som köptes in var industriella samt att de helst hade produktion var kriterier som
användes för att förenkla jämförelsen mellan företagen och i sin tur även Husqvarna. Dessa två går
att se som önskvärda och var inte tvungna att uppfyllas. Det var däremot ett hårt krav att inköpet
sker från en annan kontinent då detta medför lång ledtid som är det essentiella i
kravspecifikationen.
De frågeställningar som fallstudien ämnade besvara var enligt nedanstående lista.
1.
2.
3.
4.
5.

Hur fungerar inköpsprocessen vid inköp från avlägsna leverantörer?
Hur sker kommunikation och samarbete mellan företag och leverantör?
Hur garderar sig företag mot osäkerheter vid långa ledtider?
Hur arbetar företag med kapitalbindning?
Hur utvärderar företagen valet av samarbetspartners?

De områden som studien därav kommer behandla genom sitt frågeprotokoll är därmed: Flödet av
produkter, Leverantörssamarbete, Lagerstyrning, Kapitalbindning och Utvärderingskriterier.
I studien har flertalet företag baserade i Sverige valts ut från med hänsyn till kriterierna ovan och
dessa kommer förbli anonyma gentemot varandra vid presentation av resultat. Företagen har
varierande branschtillhörigheter men är i huvudsak verksamma inom tillverkningsindustrin och
köper in produkter till produktion. Samtliga företag har inköp ifrån en annan kontinent och har vid
dessa inköp långa ledtider som de behöver hantera. Förtagen i studien är av skiftande storlek och
därav har vi valt att klassificera företagen i tre klasser efter omsättning för att kunna ta in denna
aspekt i kommande analys. De tre klasserna är: Små (0–3 500 mkr), Medelstora (3 500 – 7 000 mkr),
Stora (7 000–12 000 mkr).
Studien har genomförts med utgångspunkt i en metodik för multipla fallstudier framtagen av Yin
(Yin, 2018). Denna rapport innefattar en beskrivning av genomförandet av studien som kommer
användas, med undantag för små förändringar, som underlag vid genomförande av fallstudiens
datainhämtning. Utöver metodiken kommer slutsatser tas fram och presenteras tydligt mellan de
olika företagen.
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2 LITTERATUR
Litteraturstudien är gjord i samband med examensarbetet Reducering av kapitalbindning genom ett
förändrat arbetssätt i materialförsörjningen - En studie på Husqvarna Group med fokus på avlägsna
leverantörer. Denna studie och studiens nuläge gav upphov till denna fallstudiens områden och
frågeprotokoll.
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3 TILLVÄGAGÅNGSÄTT
3.1 TEORETISKT
Fallstudier definieras enligt Yin (2018) som den metod för tillvägagångsätt eller forskningsmetod
som används vid utförande av fallstudier. En fallstudie består av tre delar: ett ämne, en metodik och
ett/ flera objekt. Grunderna för att genomföra en korrekt forskningsfallstudie ligger i en strukturerad
metodik, disciplin och resultatet ska tolkas och framställas objektivt.
Fallstudien i fråga tar sin utgångspunkt i en så kallad ”Multiple - Case study”, vilket enklare kan
förklaras som en jämförande studie. I dessa studier är det viktigt att utföra datainsamlingen på
samma sätt för alla medverkande aktörer och bygga in replikerbarhet i metodiken. Det är viktigt att
konstruera designen på studien så att de individuella studierna antingen påvisar eller går emot
varandra med på grund av resonabla anledningar. Vid lyckad replikerbarhet kan de olika svaren
medföra stöd till att besvara de initiala frågeställningarna som gav upphov till fallstudien. (Yin, 2018)
Metodiken som används för uppbyggandet och genomförandet av fallstudien är den beskriven av
Yin (2018). Projektet arbetsgång kan förklaras utifrån modellen för en multipel fallstudie utfärdad av
COSMOS Corporation som finns visualiserad i Figur 1 (Cosmos Corporation, 1983).

Figur 1. Visualisering av arbetssätt vid genomförande av en multipel fallstudie. Modellen är fritt översatt av författarna.
(Cosmos Corporation, 1983)

Vilket visualiseras i figuren ska varje enskild fallstudie sammanställas enskilt och sedan föras
samman till en multipel fallstudie. Det är viktigt att varje enskild fallstudie innefattar varför och hur
en frågeställning besvarades, varför de olika fallen valdes till fallstudien samt hur antalet valdes. (Yin,
2018)
Yin presenterar i sin bok en strukturerad guide till att genomföra en forskningsfallstudie, vilken utgår
från sex steg. (Yin, 2018) Nedan beskrivs stegen och integrationen och tanken bakom dessa som
fallstudien är uppbyggd utifrån och dessa visualiseras i Figur 2.
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Figur 2. Metodik för genomförande av fallstudie enligt Yin. (Yin, 2018)

3.1.1 Steg 1 – Planering
I det första steget gäller det att identifiera vilket område och vilken situation som ska undersökas i
fallstudien. Frågorna Varför? och Hur? är i detta steg centrala då de underlättar formulerandet av
bakgrund och relevansen med studien. Genom att tidigt förstå hur en forskningsfallstudie definieras
och vad som innefattas av definitionen kan man tidigt besluta om vilket tillvägagångsätt som är mest
lämpat. Här innefattas exempelvis experiment, enkäter, undersökning genom historik och fallstudier.
Det är också bra att synliggöra möjliga problem och begränsningar till genomförande av en sådan
studie. Målbilden med projektet bör även bestämmas för att klargöra arbetets omfattning och
genomförbarhet. (Yin, 2018)
3.1.2 Steg 2 – Design av fallstudie
I detta steg är det viktigt att initialt definiera det system eller ”Case” som ska studeras i fallstudien.
Genom att klargöra förutsättningarna kan relevant teori, osäkerheter och frågeställningar tas fram
som vägledning till att nå projektets tidigare bestämda syfte. Med detta i åtanke kan sedan
metodiken designas och utvärderas ur kvalitetssynpunkt. Vid design av fallstudien finns fem
essentiella komponenter: 1. Fallstudiens frågor, 2. Fallstudiens frågeställningar, 3. Fallstudiens
”Case” eller studerade system, 4. Logisk koppling mellan frågeställningar och inhämtad information
och 5. Tydliga kriterier för tolkning av resultat. (Yin, 2018)
3.1.3 Steg 3 - Förberedelse
I detta steg gäller det att sätta sig in i ämnet, skärma av de olika ”casen”, träna på att utföra
inhämtning av data och ta fram ett frågeprotokoll inför intervjuer. Protokollet är extra viktigt i det
fall där flertalet ”case” ingår i fallstudien. Detta bör enligt Yin (2018) innehålla följande delar: A.
Överblick över fallstudien, B. Datainsamlingsmetod, C. Frågor och D. Plan för sammanställning och
analys. Det är också viktigt att i förberedelsen ta in etiska aspekter i form av anonymitet.
3.1.4 Steg 4 – Datainsamling
För att utföra datainsamlingen gäller det att välja vilken och hur många källor till information man
ska använda. Trovärdigheten i studien förbättras av detta val genom användning av fler olika källor
till information. Detta faktum kan förklaras med begreppet triangulering som betyder att flertalet
källor till information används för att styrka trovärdighet. Intervjuer, dokumentation, arkiverade
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fakta, observation och fysiska saker är förslag på olika sorters källor som kan användas i fallstudier.
(Yin, 2018)
3.1.5 Steg 5 – Analysera
Här handlar det om att ordna och sammanställa information på olika sätt för att finna lovande
mönster, insikter och koncept. Man kan här utveckla en analytisk strategi som går i linje med
fallstudiens generella strategi och mål. I detta kan exempelvis byggandet av matriser, figurer och
tabeller användas tillsammans med sortering och ordning. (Yin, 2018)
3.1.6 Steg 6 – Sammanställ fallstudie
Definiera en målgrupp för studien och anpassa språk samt beskrivningar till läsarens nivå.
Sammanställ text- och bildmaterial som beskriver samband och resultat, och bestäm rapportens
uppbyggnad. Presentera också tillräckligt mycket bevis för dina resultat, så att läsaren kan dra egna
slutsatser av studien. Skriv och iterera arbetet samt ta hänsyn till anonymitet av inblandade parter
innan publicering.

3.2 PRAKTISKT
Studien har likt tidigare nämnt utgått från Yins (2018) 6-stegsmetodik. För att öka chansen för
replikerbarhet har studien utförts strukturerat och all informationsinhämtning har utförts med
samma underlag och frågor. Genom studiens frågeprotokoll som presenteras i Tabell 1 nedan har
frågeställningarna besvarats av informanterna på ett strukturerat sätt och svaren bidragit med
argument till följande analys.
I planeringssteget valdes intervjuer som det primära tillvägagångssättet vid informationsinhämtning
och frågorna Varför? och Hur? användes frekvent för att ta fram frågeställningar och frågeprotokoll.
I designfasen minskades fallstudiens områden ner för att identifiera mer konkreta frågeställningar.
Dessa utvärderades och ifrågasattes för att säkerställa tydlighet och relevans i de svar som
fallföretagen gav. De deltagande företagen i studien valdes ut genom en kravspecifikation för att
säkerställa att samtliga företag står inför den problematik som studien avser undersöka. Antalet
företag som togs med i studien valdes efter antalet företag som ville delta och landade till slut på sex
stycken.
I förberedelsen hoppade författarna över att utföra testintervjuer, då det ej hanns med på grund av
tidsbrist. Studien organiserades upp enligt Yin (2018) och information angående intervjuerna
skickades ut till fallföretagen innan intervjuerna för att de skulle kunna förbereda sig. Dokument
med informationen som skickades innehöll fyra områden: A. Överblick över fallstudien, B.
Datainsamlingsmetod, C. Frågor och D. Plan för sammanställning. När intervjuerna genomförts,
analyserats och sammanställts togs slutsatser fram utifrån informationen. Analysen byggde på att
identifiera likheter, skillnader och intressanta lösningar. Anonymitet togs med in i planeringen
genom att tidigt bestämma att varje deltagande företag skulle vara anonyma gentemot varandra i
slutrapporten för att få mer fyllighet i svaren från fallföretagen.
De frågor som ställdes under informationsinhämtningen var de som presenteras i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Frågeprotokoll.

A. Inledande frågor
A1. Kan du kortfattat beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
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B. Produktflödet
B1. Hur ser ut ett standardflöde ut för era produkter med lång ledtid?
- Välj gärna ett exempelflöde från annan kontinent för att visualisera.
- Transportslag
- Geografisk väg
- Genomsnittlig ledtid för detta flöde?
B2. Hur lång faktureringstid har ni gentemot era leverantörer kopplat till ledtidens längd?
- Vart ligger detta tidsmässigt i det fysiska transportflödet?
B3. När i flödet tar ni över ansvaret för produkten från leverantören?
B4. Vem betalar vad?
- Vad använder ni för incoterms?
- Vem betalar frakt till båt?
- Vem betalar båtfrakten?
- Vem betalar frakt från Båt till fabrik?
B5. Vad är det ni prioriterar vid val av transportupplägg?
- Minska kapitalbindning
- Minska styckkostnad
- Minska totalkostnad
- Minska ledtid
- Uppnå leveransprecision.
B6. Bokar ni själva era transporter eller skriver ni avtal med en speditör?
- Olika speditörer eller en för allt?
- Samstyrning inom koncernen?
C. Leverantörssamarbete
C1. Använder ni VMI- eller konsignationslager från långväga leverantörer?
- Hur ser detta upplägg ut?
- Vilka kostnadsposter tillkommer med ett sådant upplägg?
C2. När ni beställer, har leverantören i lager eller behöver ni vänta på att de ska produceras?
C3. Ger ni era leverantörer prognoser på ert behov?
- Hur tidigt ges denna information?
C4. Vilka sorters produkter är det ni köper in från avlägsna leverantörer?
-

Är det lågvärdiga eller högvärdiga?
Anser ni att dessa produkter är strategiska-, flaskhals, standard eller hävstångsprodukter?
(Krajlics matris)

C5. Har ni långsiktiga eller kortsiktiga relationer med leverantörer?
C6. Är antalet potentiella leverantörer många till era produkter?
D. Lagerstyrning
D1. Hur garderar ni er mot osäkerheter vid inköp av produkter med långa ledtider?
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D2. Hur bestämmer ni säkerhetslager? Någon beräkningsmodell?
D3. Hur bestämmer ni orderkvantiteter? Någon beräkningsmodell?
D4. Hur bestämmer ni beställningsfrekvens?
D5. Finns det ett bestämd tidsintervall framåt där ni måste beställa det som ni prognostiserat från
leverantören?
E. Kapitalbindning
E1. Hur arbetar ni för att minska kapitalbindning vid inköp från avlägsna leverantörer?
E2. Mäter ni hur lång tid som ni binder kapital i era produkter, dvs tiden från att ni
betalar leverantör tills ni får betalt av kund?
F. Utvärderingskriterier
F1. Vilka kriterier är viktigast för er vid vale t av leverantörer?

Enbart ett intervjutillfälle per företag användes vid informationsinhämtning, då tiden var begränsad
för respondenterna i företagen. Studien sammanställdes sedan till en rapport och delgavs till
fallföretagen när fallstudien färdigställts.
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4 EMPIRI & ANALYS
I avsnittet kommer den insamlade informationen presenteras i olika tabeller för att möjliggöra god
översyn av de olika företagens arbetssätt sett till det berörda ämnet. Dispositionen av avsnittet
kommer vara att en tabell med information följs av en kortare analys av mönster, likheter och
skillnader mellan företagen. Detta kommer upprepas tills samtliga frågor som studien undersökt
presenterats.
Nedan presenteras hur de olika företagen klassificeras baserat på deras årliga omsättning. Denna
omsättning är tagen på företagsnivå för 2017 och inte för koncernnivå.
Tabell 2. Deltagande företag indelade baserat på omsättning.

Klass, Omsättning
Små (0–3 500) mkr
Medelstora (3 500 – 7 000) mkr
Stora (7 000 – 12 000) mkr

Företag
Företag C och D
Företag A, B och F
Företag E

Företag F har till skillnad från de andra företagen ingen egen produktion, utan köper in varor som
distribueras vidare till kunder utan förädling. Företag E särskiljer sig genom att har lång
kundorderledtid, vilket påverkar hur de styr sin verksamhet.
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4.1 ÄMNE 1: HUR SER FÖRETAGETS UPPLÄGG UT VID INKÖP AV PRODUKTER FRÅN AVLÄGSNA
LEVERANTÖRER?
I Tabell 3 nedan sammanställs undersökningen av ämne 1.
Tabell 3. Svar på upplägg vid inköp.

Ämne 1: Hur ser företagets upplägg ut vid inköp av produkter från avlägsna leverantörer?
Företag A

Företag B

Företag C

Företag D

Företag E

Företag F

De använder sig i stor grad av konsignationslager för artiklar som omsätts mer
än 4 ggr per år. Traditionellt operativt inköpsarbete används också. De
använder sig av sjöfrakt som de uppskattar tar ca 32 dagar från Kina till Europa,
men tåg som tar cirka 21 dagar används också i vissa fall. Totala tiden för
transporten från att produkten lämnar leverantör till det ankommer till dem är
i genomsnitt 50 dagar och det långsiktiga målet är en regional leverantörsbas.
De köper in produkter ifrån Kina som de lagrar i sitt egna lager. Det
transportslag som används är sjöfrakt (6–8 veckor) från Asien till Sverige, och
sedan lastbil inom Sverige. Transport via järnväg (2 veckor) används som
backup. Om brist kan flyg även användas som dock kostar mer.
De köper in produkter ifrån Asien som de lagrar i sitt eget lager. Dessa
transporteras med sjöfrakt från Asien till Sverige och sedan lastbil inom
Sverige. Total ledtid är ca. 90–100 dagar från beställning till att det ankommer.
Vid behov används Flyg vilket dock kostar mer.
De köper in produkter från Kina som transporteras med sjöfrakt till Sverige.
Från beställning tar det 6 veckor att producera för leverantör och 8 veckor
transportledtid för sjöfrakt till ankomst. De lägger även in 2 veckors buffert och
räknar med 16 veckors ledtid, ca 112 dagar. Behöver de snabbare leverans kan
de använda tåg (3–4 veckor) eller flyg (1 vecka). När produkterna anländer
läggs de deras egna lager.
De köper in produkter ifrån USA. Dessa transporteras med sjöfrakt, vilket tar
25 dagar från östkusten och 50 dagar från västkusten. De räknar med 60
dagars ledtid från beställning till ankomst. Skulle de behöva produkterna
snabbare använder dem flyg. De använder även Konsignation för vissa av sina
produkter.
De köper in en stor mängd produkter från Asien och har många olika
leverantörer. Dessa produkter transportera till hamnen med lastbil, från Asien
till Europa med båt, och sedan med lastbil till företaget. Flyg uppkommer
väldigt sällan, och är då produkterna måste finnas snabbt i lager. Standardtiden
för att få produkter från Asien till Europa är 3 månader eller ca 90 dagar.

Analys av ämne 1: Hur ser företagets upplägg ut vid inköp av produkter från avlägsna
leverantörer?
Sett till transporterna ser uppläggen väldigt lika ut mellan de olika studerade företagen. Alla
använder sig primärt av båt till sina transporter där transporttiden är liknande för de som köper ifrån
samma områden. Det vanligaste är att företagen har leverantörer i Asien och att transporten med
båt tar 6–8 veckor, företaget som köper ifrån USA har en annan transporttid men det faller naturligt
av att avståndet skiljer sig åt. I de flesta av företagen som köper ifrån Asien tar det cirka 100 dagar
från att beställning läggs till att godset anländer. I de fall då transporten behöver gå fortare har alla
företagen en extra lösning som kan används, vissa använder tåg och andra använder flyg.
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4.2 ÄMNE 2: VILKA TYP AV PRODUKTER ÄR DET FÖRETAGET KÖPER IN FRÅN AVLÄGSNA
LEVERANTÖRER?
I Tabell 4 återfinns svaren som inkom för ämne 2 vid intervjuerna.
Tabell 4. Svar på vilken typ av produkter som köps in.

Ämne 2: Vilka typ av produkter är det företaget köper in från avlägsna leverantörer?
Företag A

Företag B

De köper in unika produkter enbart användbara för företaget och på grund av
höga kvalitetskrav resulterar det i en liten leverantörsskara. Högfrekventa
artiklar är det som köps in från avlägsna leverantörer och som används i
upplägget med konsignationslager. Dessa artiklar är strategiska artiklar.
De köper generellt in hävstångsprodukter, men en del produkter är även
produkter som enbart kan köpas in därifrån pga. endast en möjlig leverantör.

Företag C

Det flesta av produkterna har få tillgängliga leverantörer, då kraven på
produkterna är hårda.

Företag D

De produkter de köper in från långväga leverantörer är oftast
hävstångsartiklar.

Företag E

De produkter som köps in har generellt få möjliga leverantörer. I största mån
är det högvärdiga och strategiska produkter.

Företag F

Det är väldigt olika vad det är för produkter som köps in. Strategiska
reservdelar och tillbehör med mindre kritisk vikt.

Analys av ämne 2: Vilka sorters produkter är det företaget köper in från avlägsna leverantörer?
De studerade företagen har fått placera in sina produkter som de köper ifrån avlägsna leverantörer i
Kraljics inköpsmatris, vilken visas i Figur 3.
(Låg) Leverantörsrisk (Hög)
Hävstång
Strategiska

(Hög)
Ekonomisk påverkan
(Låg)

Standard

Flaskhals

Figur 3. Krajlics inköpsmatris.

När de har gjort detta blev det tydligt att skillnader finns mellan vilken typ av produkter som
företagen köper in. Vissa av företagen köper in produkter för att det gynnar dem ekonomiskt att
köpa in från avlägsna leverantörer. Andra tvingas köpa ifrån dessa leverantörer då de är de enda
som kan leverera produkterna som behövs. Den gemensamma nämnaren för de produkter som köps
in är att produkterna har stor ekonomisk påverkan, alltså att de strategiska- eller hävstångsartiklar.
Detta sammantaget tyder på att motivet att använda avlägsna leverantörer skiljer sig åt mellan olika
företag men generellt är de produkter som köps från avlägsna leverantörer av högt värde.
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4.3 ÄMNE 3: NÄR I FLÖDET TAR FÖRETAGET ÖVER ANSVARET FÖR PRODUKTEN OCH VILKEN
INCOTERM ANVÄNDS?
I Tabell 5 nedan undersöks ämne 3.
Tabell 5. Svar på vilken incoterm som används och hur fördelning av ansvar och kostnad ser ut.

Ämne 3: När i flödet tar företaget över ansvaret för produkten och vilken incoterm används?
Företag A

Företag B
Företag C

Företag D

Företag E
Företag F

De använder sig primärt av FOB, men även DAP förekommer. DAP har använts mer
historiskt. Vid FOB tas ansvaret över vid båten och vid DAP då produkterna anländer
till köparen.
De använder oftast FOB, men i vissa fall även CIF. När de använder FOB tar de över
ansvaret då det är på båten.
De använder FCA och DAP. Med FCA tar de över ansvaret på en bestämd plats i
samma land som leverantören finns. Med DAP tar de över ansvar då produkterna
anländer till dem.
De använder primärt FOB men även CIF. Generellt tar de över ansvaret då
produkterna Placeras på båten, då FOB är den vanligaste incotermen. CIF innebär
samma ansvarsöverlämning, men skiljer sig i försäkring och fraktkostnad.
De använder FCA vid inköp. De tar därmed över ansvaret från leverantören på en
bestämd plats i samma land som leverantören finns.
De använder i största grad FOB, men DAP och EXW förekommer.

Analys av ämne 3: När i flödet tar företaget över ansvaret för produkten och vilken incoterm
används?
Det vanligaste bland de studerade företagen är att de använder FOB vilket betyder att de tar över
ansvaret då godset passerar relingen i avsändande hamn. Ifrån denna punkt står de även för de
kostnader som uppstår. Att FOB är vanligast tyder på att företagen uppskattar att ha kontroll och
kunna styra över transporten själva istället för att låta avsändaren hantera transporten. Alternativt
kan det bero på att företagen anser att det är fördelaktigt för dem ur ett kostnadsperspektiv och att
de kan få skalfördelar genom att själva sköta transporten istället för att köpa den ifrån leverantören.
Dock förekommer för alla företagen även andra leveransvillkor där leverantören generellt har större
grad av ansvar.
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4.4 ÄMNE 4: HUR SKER BOKNING AV FÖRETAGETS TRANSPORTER?
I Tabell 6 nedan undersöks ämne 4.
Tabell 6. Svar på hur bokning av transport går till.

Ämne 4: Hur sker bokning av företagets transporter?
Företag A

Företag B
Företag C

Företag D

Företag E

Företag F

De har en intern avdelning som bokar deras transporter för hela koncernen. De
använder därav skalfördelar till att förhandla avtal, vilket sedan ger möjlighet till
konsolidering av gods. Dock samarbetar dem ibland med speditörer.
De bokar sina transporter själva, men innehar ett tätt samarbete med ett
logistikföretag som hjälper dem med transporten.
De har avtal med speditör som hjälper dem med transportdelen i flödet.
Leverantören kontaktar speditören och anger företagets kundnummer vid
bokning. Hur detta upplägg sker i specifika fall beror på den incoterm som
används, samt vad som står i avtalet med speditören.
De har avtal med en speditör som leverantören kontaktar och bokar transporter
genom. Leverantören anger företagets organisationsnummer vid bokning. Avtalet
med speditören omförhandlas på regelbunden basis.
De använder en speditör som bokar och planerar transporter åt dem. Denna
bokning sker utifrån informationen i det avtal som finns mellan företaget och
speditören. I detta finns krav på bland annat leveransprecision och kostnad. Detta
avtal med speditören omförhandlas med jämna mellanrum.
Företaget bokar inga egna transporter, utan det är leverantören som bokar genom
att ange företagets organisationsnummer till den speditören som används.
Företaget sätter upp avtal med en speditör och meddelar leverantören när order
kommer komma in ungefär, för att dem ska kunna planera in en leverans i förväg.

Analys av ämne 4: Hur sker bokning av företagets transporter?
Fyra stycken av företagen innehar avtal med speditör för att kunna få hjälp med transporterna ifrån
de avlägsna leverantörerna. Sedan finns skillnader mellan företagen för exakt hur
bokningsprocessen ser ut men det centrala är att avtal finns med speditör. Detta tyder på att
företagen inte vill eller klarar av att hantera hela transporten själva utan att de vill ha hjälp med
detta. De två företag som inte bokar genom speditör har dock samarbetet med speditör eller annat
logistikföretag som kan hjälpa dem med att lösa frågor kring transporten. Det är endast ett av
företagen som tydligt säger att de konsoliderar sina transporter och det är ett av de företagen som
bokar transporterna själva. Detta hjälper dem att höja fyllnadsgraden och sänka
transportkostnaderna. Troligen vet företagen som använder speditör inte ifall konsolidering sker, då
det inte är dem själva som sköter transporten.

13

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Del av examensuppsats | Logistik
Vårterminen 2018

4.5 ÄMNE 5: VAD HAR FÖRETAGET I SNITT FÖR BETALNINGSVILLKOR GENTEMOT SINA AVLÄGSNA
LEVERANTÖRER?
I Tabell 7 nedan undersöks ämne 5.
Tabell 7. Svar på vilka betalningsvillkor som används.

Ämne 5: Vad har företaget i snitt för betalningsvillkor gentemot sina avlägsna leverantörer?
Företag A

Företag B

Företag C
Företag D
Företag E

Företag F

De har en genomsnittlig tid på 60 dagar och vanligtvis hinner företaget få
produkten inom 50 dagar. Då varan inte levererats inom faktureringstiden, så
betalas fakturan då produkten anländer. De anser maktpositionen gentemot
leverantören påverkar kraven de kan ställa på betalningsvillkor och att
kinesiska leverantörer överlag ger ut långa faktureringstider.
De använder 30 dagar generellt. Anser att hjälpa deras leverantörer med
deras kassaflöde är viktigare än att de ska kunna vänta med att betala. Att de
har kort tid gör att de kan få kassarabatter, vilket de anser är bättre. De
använder även en tredjepart till att kontrollera godset i hamn och behöver
därav inte ta emot godset för att veta att det är okej.
De har i dagsläget ett snitt på 60 dagar, men jobbar på att öka det till 75
dagar i snitt på sikt.
De har en genomsnittlig faktureringstid på 60 dagar.
De har i genomsnitt 90 dagar som faktureringstid. De betalar dock tidigast då
de får produkterna, eftersom de ska kontrolleras innan de betalar
leverantören.
Företaget har i genomsnitt på ca 60–90 dagar för avlägsna leverantörer.
Detta beror delvis på leverantör och vilket upplägg inom incoterms som
används.

Analys av ämne 5: Vad har företaget i snitt för betalningsvillkor gentemot sina avlägsna
leverantörer?
Den betalningstid som efterfrågades vid intervjuerna var den ifrån att godset skickades och den var
mellan 30 och 90 dagar. De var dock endast ett företag som hade mindre än 60 dagar. De hade så
kort tid som 30 dagar då de inte värderade sitt egna kassaflödehögt utan hellre tog emot rabatter
ifrån leverantören mot att de betalade snabbare. Eftersom de kontrollerade godset innan det
lämnade avsändande hamn kunde de också betala innan godset ankom till dem. De övriga hade
minst 60 dagar som betalningsvillkor, men de flera av dem ville ha så lång tid som möjligt och vissa
av företagen arbetade med att förlänga sina betalningstider. Flera av dessa företag hade som krav
att de skulle ta emot och kontrollera godset innan de betalade leverantören.
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4.6 ÄMNE 6: HUR GARDERAR FÖRETAGET SIG MOT OSÄKERHETER?
I Tabell 8 nedan undersöks ämne 6.
Tabell 8. Svar på hur de garderar sig mot osäkerhet.

Ämne 6: Hur garderar sig företaget mot osäkerheter?
Företag A

Företag B

Företag C
Företag D
Företag E

Företag F

Företaget använder konsignationslager för att skydda sig mot osäkerheter, och
säkerhetslager för övriga produkter. De understryker dock en problematik med
att kvalitetsproblem upptäcks med en fördröjning vid långa ledtider, vilket kan
resultera i problem i försörjningen upptäcks för sent.
Företaget skyddar sig mot osäkerhet genom säkerhetslager i företagets egna
lager, men anser även att deras GIT är en form av säkerhetslager för dem. Detta
eftersom dem använder en tredjepart utöver leverantören som kontrollerar
godsets kvalitet innan det avgår med båt. Därav vet de med största säkerhet att
materialet är godkänt.
De använder säkerhetslager för att gardera sig mot osäkerheter som finns i
ledtid och efterfrågan.
De garderar mot osäkerheter genom att ha säkerhetslager och arbeta långsiktigt
med planering av sina inköp.
De garderar sig genom att ha rätt prognoser mot leverantörer för att säkra rätt
kapacitet. Sedan beslutar de om de ska ha säkerhetslager för sina kritiska artiklar
som har en lång ledtid. Detta säkerhetslager kan antingen vara eget lager eller
konsignationslager.
Företaget använder sig av säkerhetslager.

Analys av ämne 6: Hur garderar sig företaget mot osäkerheter?
Alla företagen skyddade sig mot osäkerheter genom att ha säkerhetslager. Vissa av företagen hade
detta lager i sin ägo medan andra använde konsignationslager. Det företag som kontrollerade godset
innan det skickades såg även sitt lager under transport som en form av säkerhetslager då de visste
att produkterna uppfyllde kvalitetskraven samt ungefär när det skulle anlända. Utöver
säkerhetslager använde företagen andra sätt för att skydda sig mot osäkerheter. Företag E hade
mindre behov av säkerhetslager då de hade en lång ledtid mot kund och mestadels producerade på
kundorder. De behövde därav inte säkerhetslager och skydd mot osäkerhet på samma sätt som
övriga företag i studien som producerade mot prognos istället för verkligt behov.
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4.7 ÄMNE 7: HUR ARBETAR FÖRETAGET VID DIMENSIONERING AV SÄKERHETSLAGER?
I Tabell 9 nedan undersöks ämne 7.
Tabell 9. Svar på hur de dimensionerar sitt säkerhetslager.

Ämne 7: Hur arbetar företaget vid dimensionering av säkerhetslager?
Företag A

Företag B

Företag C

Företag D

Företag E

Företag F

Företaget använder sig av täcktid (baserad på frekvens) samt en extra procentsats
på 10–20 % av behovet för gardering mot oförutsedda variationer. Detta gäller för
produkter både inom och utanför upplägget med konsignationslager. Då
konsignationslager används har inte leverantören något säkerhetslager hos sig,
utan skickar direkt efter produktion.
Företaget använder sig av täcktid och dimensionerar sitt säkerhetslager i samband
med avlägsna leverantörer för 1 månads behov. Denna tid minskas allteftersom
stabiliteten i kedjan ökar.
De använder sig av täcktid som är bestämd utifrån erfarenhet, pålitlighet i
leverans och ledtid från leverantör. Generellt ges produkter med kortare ledtid 1
veckas täcktid och de med längre ledtid använder ca. 2–4 veckors behov som
säkerhetslager.
De dimensionerar sitt säkerhetslager för att det kan täcka in det behov som finns
under transporttiden för gods som köps in.
Storleken på lagret beror på konjunktursituationen som råder, där de har mindre
lager vid lågkonjunktur. De har ingen bestämd metod som de använder vid
dimensionering, utan det skiljer sig åt mellan olika produkter. Det används
historik, prognos och erfarenhet för att sätta lagernivån.
De använder sig av ett lagerberäkningssystem som använder prognoser och ledtid
som input för att bestämma säkerhetslagernivå.

Analys av ämne 7: Hur arbetar företaget vid dimensionering av säkerhetslager?
Fyra av företagen säger att dem dimensionerar sitt säkerhetslager för att täcka en viss tids
efterfrågan. Denna tid är enligt företagen starkt kopplad till ledtiden då den långa ledtiden som finns
för avlägsna leverantörer tvingar dem att ha större mängd i lager. Det är inte alltid tydligt hur
företagen kommit fram till den aktuella tiden som säkerhetslagret ska täcka. De kan vara bestämda
utifrån uppskattningar eller beräkningar, men detaljerad metodik är något som inte framkommit i
studien. Flera av företagen använder olika tider för olika artiklar vilket betyder att de diversifierar
hur de styr sitt lager på något sätt. Hur denna klassificering gått till har inte täckts av denna studie.
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4.8 ÄMNE 8: HUR BESTÄMMER FÖRETAGET ORDERKVANTITETER?
I Tabell 10 nedan undersöks ämne 8.
Tabell 10. Svar på hur orderkvantiteter bestäms.

Ämne 8: Hur bestämmer företaget orderkvantiteter?
Företag A

Företag B

Företag C

Företag D

Företag E

Företag F

Orderkvantiteten bestäms med hänsyn till produktionsfrekvensen och ledtidens
längd. Om produktionsstart sker 12 ggr per år, så delas årsbehovet på 12 delar och
läggs till lite för variationer för att få fram mängden som beställs. Wilsonfomeln är
även den inblandad i valet.
Den minsta orderkvantiteten bestäms av det emballage som används. Detta då de
alltid vill fylla emballaget därav blir ett fyllt emballage den minsta
orderkvantiteten som sedan går att beställa i multiplar.
De vill ha möjlighet till låga orderkvantiteter och arbetar därmed med
leverantörerna för att minska dem. Mängden som beställs bestäms ofta med
hänsyn till hur ofta de vill ha leverans, där 1 gång per vecka är vanligt.
Orderkvantiteten är därav ofta en veckas behov.
De använder sig av Wilsonformeln för att ta fram orderkvantitet. Denna justeras
sedan av den operativa inköparen för att anpassa den efter faktorer som inte tas i
beaktning i formeln. Företaget är också delvis låsta till vad som står i avtalet med
leverantören angående minsta kvantitet per beställning och den multipel som är
bestämd.
De har ett affärssystem som beräknar fram en orderkvantitet. Den utgår ifrån
bland annat prognos och korrigeras av inköparen om det anses finns andra
parametrar som påverkar vilken mängd som behövs.
Företaget använder sitt lagerberäkningssystem och tar hänsyn till värde och ledtid
vid beräkning av orderkvantitet. Vid billigare produkter kan större kvantiteteter
accepteras och vid dyrare produkter beställs ofta mindre kvantiteteter.

Analys av ämne 8: Hur bestämmer företaget orderkvantiteter?
De flesta av företagen använder någon form av ekonomisk beräkning för att fastställa sina önskade
orderkvantiteter. Två företag använder sig av Wilsonformeln när de beräknar orderkvantiteter. De
övriga säger sig ha ett affärssystem som beräknar orderkvantiteter åt dem, och vet inte exakt om
bakomliggande ekvationer. De två övriga använder antigen emballaget för att sätta kvantiteten
(Företag B) eller hur ofta de vill ha inleverans (Företag C). Företag B använder detta för att minska
transportkostnaden då de anser att det är onödigt att skicka material utan att fylla upp de lastbärare
som används, vilket oftast är Europapall. Företag C vill ha in leveranser som mest en gång per vecka
från sina avlägsna leverantörer och anpassar därför sin orderkvantitet till detta.
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4.9 ÄMNE 9: ARBETAR FÖRETAGET AKTIVT MED KAPITALBINDNING?
I Tabell 11 nedan undersöks ämne 9.
Tabell 11. Svar på hur de arbetar med kapitalbindning.

Ämne 9: Arbetar företaget aktivt med kapitalbindning?
Företag A

Företag B

Företag C

Företag D

Företag E

Företag F

Ja, upplägget med konsignationslager medför direkt att mindre kapital binds i
produkter då leverantören äger produkten tills utplock i produktionsnära lager.
Ledtiderna minskar därför betydligt. De driver även interna förbättringsprojekt
samt använder olika nyckeltal för att förbättra kontrollera denna parameter.
De arbetar med att minska antalet ingående artiklar vid utveckling av nya
produkter. De använder differentierad JIT, dock är det mer på andra artiklar än de
från avlägsna leverantörer. För långväga jobbar de med att utveckla stabila
leverantörer och att göra kedjan förutsägbar. Detta gör i en förlängning att dem
kan minska säkerhetslagret över tid.
De jobbar i dagsläget med att förlänga sina betalningstider gentemot sina
leverantörer. De försöker även att ha sina leverantörer i Europa för att hålla nere
ledtiden. De skulle vilja ha konsignationslager, men har i nuläget inte detta för
långväga leverantörer. Det svåra är att få med leverantörerna på i ett upplägg
med konsignationslager.
I dagsläget arbetar de inte med kapitalbindningen på ett strukturerat sätt. De har
istället fokus på att frigöra plats i sitt lager, då de anser att detta är viktigare i
nuläget.
De arbetar med kapitalbindningen genom att göra inköpet senare och enbart köpa
in då fast behov finns. På så sätt undviker företaget lager och denna
senareläggning av inköpet är möjlig på grund av långa ledtider framåt till sina
kunder. Företaget vill framförallt inte ha lager i lågkonjunktur.
De har inget fokus på kapitalbindning för sina långväga leverantörer utan hos dem
ligger fokus på tillgänglighet. De mäter lagernivåer men generellt är
kapitalbindning inget prioriterat område för dessa leverantörer.

Analys av ämne 9: Arbetar företaget aktivt med kapitalbindning?
Företag D och F lägger ingen vikt vid kapitalbindning i sin verksamhet i nuläget. Företag E som har
relativt lång ledtid till kund köper in produkter vid behov och behöver därav inte binda stora
mängder kapital i lager. I övrigt så framkommer förlängning av betalningsvillkor, minimering av
ingående artiklar genom modulupplägg och konsignation som sätt för att minimera kapitalbindning i
företagen. Företag B arbetar med att utveckla stabila leverantörer och att göra kedjan förutsägbar,
vilket i sin tur kan minska behovet för lager. Företag C arbetar för en närliggande leverantörsbas i
Europa, vilket därmed minskar ledtid och kapitalbindning.
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4.10 ÄMNE 10: HUR SAMARBETAR FÖRETAGET MED SINA LEVERANTÖRER?
I Tabell 12 nedan undersöks ämne 10.
Tabell 12. Svar på hur de samarbetar med leverantörer.

Ämne 10: Hur samarbetar företaget med sina leverantörer?
Företag A

Företag B

Företag C

Företag D

Företag E
Företag F

De samarbetar med sina leverantörer långsiktigt, framförallt då det tar lång tid
att integrera en ny leverantör och få ihop ett bra samarbete. De använder
informationsdelning av sina prognoser på 12 månaders sikt, vilka funkar som en
indikation på framtida behovet. Dessa tas fram genom framåtprognostisering
och med hänsyn till den nuvarande takttiden. I övrigt lovar de inga köp utifrån
prognos. För att värna om informationen med leverantören så köper företaget
den mängd som lagerhålls när artikeln tas ut ur produktion.
De arbetar långsiktigt med sina leverantörer och ser dem som strategiska
partners. De värnar om relationen med leverantören. De delar med sig av 12
månaders rullande prognos till sina leverantörer. Företaget tar även ansvar för
de produkter som innefattas i sina prognoser 3 månader framåt gentemot
leverantör, för att öka säkerheten för leverantören och dela risken.
De jobbar långsiktigt med sina leverantörer och samarbetar tätt med dem för att
båda ska kunna utvecklas. En anledning är att valet tar lång tid att göra. De
samarbetar med sina leverantörer genom att dela prognos 6–12 månader
framåt, vilken funkar som en indikation på förväntad volym för leverantören. De
ger även mer detaljerade veckoprognoser 12 veckor framåt rullande och arbetar
även tillsammans med utvecklingsarbete.
De jobbar långsiktigt med sina leverantörer och samarbetar med de genom att
delge leverantörerna prognoser 12 månader framåt. De jobbar även med att
hitta en leverantörsbas som kan hjälpa företaget att utvecklas.
De arbetar med sina leverantörer strategiskt och vill jobba på långsikt med dem.
De ger sina leverantörer prognoser på 12 månader rullande framåt.
De har långa relationer med sina leverantörer och arbetar strategiskt med dem.
De samarbetar genom att ge leverantörerna prognos på 12 månader rullande
framåt. Detta uppdateras varje månad. Det finns ingen riskdelning mellan dem
och leverantör.

Analys av ämne 10: Hur samarbetar företaget med sina leverantörer?
Alla företagen ser sina leverantörer som en strategisk partner som de arbetar långsiktigt med.
Prognosdelning sker också mellan samtliga företag och deras leverantörer för 12 rullande månader
framåt. Det som skiljer mellan företagens upplägg är hur de arbetar med sina leverantörer angående
riskdelning. Majoriteten av företagen tar inte ansvar för de produkter som leverantören har i lager
när de beslutar sig för att sluta köpa en produkt. Istället är det upp till leverantören att försöka hitta
något sätt att använda produkterna. Företag B frångår detta och tar ansvar för tre månaders lager.
Detta hjälper leverantörerna att våga lagerhålla produkter. Företag A köper den mängd som
leverantören har i lager då produkten ska gå ur produktion för att värna om relationen med
leverantören. Överlag jobbar företagen med en långsiktig leverantörsbas, då de anser att byte av
leverantörer är extra komplicerat på grund av de avstånd som finns till leverantörerna.
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4.11 ÄMNE 11: ANVÄNDER FÖRETAGET VMI- ELLER KONSIGNATIONSLAGER?
I Tabell 13 nedan undersöks ämne 11.
Tabell 13. Svar på om de använder VMI- eller konsignationslager.

Ämne 11: Använder företaget VMI- eller konsignationslager?
Företag A

Företag B

Företag C

Företag D
Företag E

Företag F

Företaget använder konsignationslager som en central del i sin verksamhet. De
ger leverantörerna ett ”premium” för att gå in i ett sådant samarbete och
vanligtvis är det antingen företaget eller en ”tredjepart” som sköter lagret.
De använder inte konsignationslager för sina långväga leverantörer. De ser
svårigheter med ägandet och faktureringen av gods utanför Kinas gränser.
Därför har företaget ej valt att gå vidare med ett sådant upplägg.
De använder inte detta idag för sina långväga leverantörer. Det är dock något
som de gärna skulle vilja göra, men ännu inte lyckats med. De ser möjliga vinster
i ledtid och ökad flexibilitet. En del i att de inte lyckats är att deras maktposition
mot leverantörerna är svag för de långväga leverantörerna.
Nej, de använder inte detta.
De använder konsignationslager för vissa produkter. De använder det för
produkter med lång ledtid och högt värde. Detta upplägg har de främst lyckats
förhandla fram med mindre leverantörer, då de större inte ser värdet i det.
Nej, de använder varken VMI eller konsignationslager. Deras leverantörer
producerar mot order och de ser inget behov att använda VMI eller
konsignationslager. De poängterar även att det enligt dem är företag i Asien
försiktiga med att hålla lager.

Analys av ämne 11: Använder företaget VMI- eller konsignationslager?
Två företag använder konsignationslager i sin verksamhet i dagsläget och ett tredje företag har en
önskan om att göra det i framtiden. Företag A ser upplägget som centralt i sin verksamhet och ger
leverantören ett premium för att gå in i ett sådant samarbete, detta då minskad kapitalbindning
värderas högt inom företaget. Företag E använder det också och förklarar att maktpositionen mellan
är central i om leverantör vill ingå i samarbete eller ej. I de fall där de som köpare har starkare
position än vad leverantören har är det generellt enklare att få igenom denna typ av samarbeten. De
produkter som används i dessa samarbeten är enligt Företag E högvärdiga artiklar med lång ledtid
och Företag A använder det för frekvent använda produkter från Asien. Dessa sorters produkter
anses väljas då lagerföringskostnaderna är höga för produkter med högt värde och lång ledtid.
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4.12 ÄMNE 12: VILKA UTVÄRDERINGSKRITERIER ANVÄNDS VID LEVERANTÖRSVAL?
I Tabell 14 nedan undersöks ämne 12.
Tabell 14.Svar på hur de utvärderar leverantörer.

Ämne 12: Vilka utvärderingskriterier används vid leverantörsval?
Företag A

Företag B

Företag C

Företag D

Företag E

Företag F

De använder flertalet kriterier som leverantören måste uppfylla inom områdena
kvalitet, leverans, innovation, samarbetsmöjlighet och kommunikation.
De som uppfyller dessa krav hamnar på en slutgiltig lista, som sedan utreds med
efter totalkostnad. Totalkostnadsmodellen utgår från ”Landed cost” och
inkluderar kostnader kopplade till lagring. Denna används för att utreda tre olika
upplägg med leverantör: DAP, FOB och konsignationslager.
Företaget sätter först krav på viss ISO-certifiering hos leverantör, vilka sedan
följs av inköpsvillkor som måste uppfyllas med både regler och hållbarhet. Om
de klarat dessa utvärderas sedan leverantörerna efter servicegrad, kvalitet och
logistik, innan kostnad avgör. Detta val utgår främst ifrån produktkostnaden men
hänsyn tas även till transportkostnaden.
De använder en kravlista som alla leverantörer måste uppfylla. De strävar efter
hög leveransprecision, kort ledtid och låga orderkvantiteter. Uppfylls kraven
jämförs kostnaderna mellan leverantörerna där ”total cost of ownership”
används för att fånga så många kostnader som möjligt.
De väljer den leverantör som de anser passar företag bäst på 5 års sikt. De
använder en kravmall där exempelvis samarbete för utveckling, kompetens och
produktpris ingår.
De har grundkrav på kvalitet som behöver uppfyllas först, och efter detta är det
produktkostnad som används för att välja leverantör. Transporten tas inte med i
utvärdering, då företaget själva står för bokningen av transporten och att den
därför ej anses påverka.
Företaget utgår ifrån kvalité och pris då de väljer nya leverantörer. Vad som
ingår i priset beror delvis på vilka incoterms som används då de hanterar
transportkostnader på olika sätt. De föredrar att styra transporten själva och
detta kan ibland påverka val av leverantör.

Analys av ämne 12: Vilka utvärderingskriterier används vid leverantörsval?
Samtliga företag utgår från någon form av kravspecifikation på kriterier som leverantörerna måste
uppnå. Fyra företag använder kvalitet som det centrala kriteriet, vilket tyder på det är viktigt att
produkterna är korrekt tillverkade på grund av den långa ledtiden. Två företag håller även
samarbetet med leverantör genom innovation och gemensam utveckling som ett centralt kriterium.
Utöver utslagskriterier använder även samtliga företag någon form av ekonomisk utvärdering för att
välja mellan de som uppfyller utslagskriterierna. Företag D, E och F utgår främst från
produktkostnaden och håller transportkostnaden utanför valet. Företag A och C använder dock ett
totalkostnadstänk för att utvärdera inköpet som helhet från leverantören och inkluderar
lagringskostnader. Intressant var även att företag A utvärderade tre olika upplägg med leverantören
vid leverantörsval. På så sätt får företaget fram den mest optimala lösningen för varje specifikt inköp
från leverantör sett till scenariona.
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5 SLUTSATSER
Studiens avsnitt Empiri & Analys leder fram till flertalet slutsatser angående hur företag arbetar med
inköp samt lagerstyrning och leder fram till fem centrala slutsatser som presenteras nedan.
Övergripande upplägg vid inköp
De deltagande företagen handlar främst med högvärdiga artiklar som i Kraljics inköpsmatris 1
representeras som hävstångs- och strategiska artiklar. Dessa produkter transporteras primärt med
transportmedlet båt och incotermen FOB är den som används till största del. Transportslagen flyg
och järnväg förekommer som backupalternativ när kortare ledtid är nödvändigt. Dessa alternativ
kostar dock betydligt mer och används därav endast vid behov. För bokning av transporter används
speditörer som respektive företag ingår avtal med. Betalningsvillkor skiljer sig åt mellan företagen
beroende på företagets ekonomiska situation samt inställning till kapitalbindning.
Utvärderingsmetod
Ur studien identifierades att företagen vid leverantörsval använder olika noggranna
utvärderingsmetoder. Det som samtliga företag arbetade med var att olika utslagskriterier inom
områden som exempelvis innovation, samarbete, kvalitet och leveransservice. Dessa användes
initialt för att ta fram möjliga leverantörer. Därefter användes en ekonomisk utvärdering som främst
grundades i produktkostnaden, alltså inköpspriset på produkten. Ett företag använde en
totalkostnadsanalys med grund i ”Landed cost” för utvärdering och ett annat utgick från ”Total cost
of ownership”. Att använda någon av dessa eller en annan modell som fångar helheten bättre istället
för att bara använda produktkostnaden anses av författarna att vara den rätta vägen att gå. Ett
företagen utvärderade även sina inköp utefter tre olika upplägg, där dessa utvärderade ifall
konsignationslager, DAP eller FOB skulle användas. De valde sedan den lösning som de ansåg var
bäst för det specifika inköpet. Detta gjordes för att få till den bästa möjliga lösningen. Detta tror
författarna är ett bra arbetssätt, då valet inte tas på förhand utan sker baserat på det upplägg som
passar bäst för respektive situation.
Konsignationslager
Genom intervjuerna framkom det att två företag arbetade med konsignationslager från avlägsna
leverantörer. Produkterna som detta användes på var högvärdiga eller sådana produkter som
användes frekvent i verksamheten. Det var ytterligare ett företag som uttryckte en önskan att arbeta
mer med konsignationslager, vilket tyder på att det är ett upplägg som fungerar och som företag vill
använda. Upplägget resulterar i mindre kapitalbindning och kortare ledtider vid beställning, vilket
underlättar företagets planering. Då konsignationslager generellt gynnar köparen då denna skjuter
fram sin betalning till när de använder produkten kan det ibland vara svårt att få med leverantörerna
på detta upplägg. Det framkom i studien att maktposition mellan köpare och leverantör var starkt
avgörande ifall leverantören ville ingå i ett samarbete eller ej. Ett maktöverläge för köparen kan göra
det möjligt för den att övertala leverantören att gå med på att använda konsignation. Ett annat sätt
att övertyga leverantören kan vara att betala lite mer till de leverantörer som gick med på att ingå i
konsignation. Detta kan framförallt vara användbart då leverantören har övertaget i maktbalansen

Krajlics inköpsmatris. Detta är en matris som beskriver sambandet mellan risk och kostnad för olika
produkter. Matrisen kan användas för att identifiera hur man ska arbeta med inköp av olika sorters produkter.
(van Weele, 2016)
1
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mellan företagen. Konsignationslager anses av författarna vara ett bra upplägg för företag som vill
minimera kapitalbindning och förbättra sina planeringsmöjligheter genom den förkortade ledtiden.
Säkerhetslager
I analysen framkom det att flertalet av företagen använder en metod där säkerhetslagret bestäms
utifrån en tidsperiod som lagret skall täcka. Tidsperioden bestäms både genom uppskattning och
beräkning, men detaljerad metodik framkom inte av intervjusvaren. Det är dock tydligt att längre
ledtid eller en geografisk position längre bort resulterar i ett större säkerhetslager. Generellt leder
modeller som bygger på beräkningar till bättre dimensionerade säkerhetslager än de som endast
bygger på uppskattningar (Mattsson, 2018). Det är även svårt att tillämpa de som bygger på
uppskattningar på ett bra sätt i stora företag då personliga uppfattningar har stor påverkan på
uppskattningen. Slutsatsen blir därför att uppskattningar av säkerhetslagernivåer förekommer idag,
men att företagen dock bör undersöka om mer teoretiska metoder baserade på servicenivåer kan
förbättra deras säkerhetslagernivåer.
Orderkvantiteter
I studien var det fyra företag som använde ekonomiska beräkningsmodeller för att bestämma sina
orderkvantiteter, där Wilsonformeln eller företagens affärssystem användes vid beräkning. Exakt hur
beräkningen utfördes undersöktes inte i noggrannare i studien, då tid för flertalet extra intervjuer
inte fanns att tillgå. Slutsatsen är ändå att majoriteten använder sig av beräkningsmodeller för att
bestämma sina orderkvantiteter. Att beräkna orderkvantiteter utifrån ekonomiska mått anses av
författarna att vara det bästa sättet, då det kan resultera i en mindre totalkostnad kring inköpet och
ett mer effektivt flöde.
Studiens resultat anses vara positivt och slutsatserna ger intressanta vinklar som kan användas som
inspiration till examensarbetet som benchmarkingen utförs för. Slutsatserna kan förhoppningsvis
även hjälpa företagen att ifrågasätta deras nuvarande arbetssätt och ge idéer för hur man på ett
bättre sätt kan utföra inköp från avlägsna leverantörer.
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