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Sammanfattning 
Abstract 
 
Examensarbetet har utförts under hösten 2004, inom ämnesområdet Logistik vid Linköpings Tekniska Högskola, på Volvo Aero 
Corporation i Trollhättan. Företagets verksamhet består av utveckling och tillverkning av komponenter och reservdelar till, samt 
montering och underhåll av civila och militära flygplansmotorer. Volvo Aero har haft problem med hög kapitalbindning och har 
mycket artiklar med låg lageromsättningshastighet. Ett höjt tryck från koncernledningen på en ökad lageromsättningshastighet 
samtidigt med en volymuppgång har medfört en önskan om fler artiklar i lager och produktion på artiklar med hög efterfrågan. 
För att klara denna volymuppgång och samtidigt öka lageromsättningshastigheten måste de ta bort den del av lagret med lägst 
rörlighet, vilket har föranlett denna studie. 
Rapportens syfte är därför att kartlägga orsaker till varför artiklar får låg lageromsättningshastighet och därefter ta fram åtgärder 
för att förebygga detta. 
De för företaget relevanta, orsakerna till att artiklar får låg lageromsättningshastighet kartlades och analyserades utifrån 
teoristudier och förebyggande åtgärdsförslag togs fram. Åtgärderna baserades på litteraturstudier samt tips från ett besök på 
Volvo Aero Norge. Åtgärdsförslagen anpassades för att bli tillämpbara för företaget och förutsättningar för att genomföra 
åtgärderna samt åtgärdernas effekter på logistikmålen analyserades. Utifrån denna analys rekommenderades ett antal 
åtgärdsförslag som är möjliga att genomföra samt som vi anser kommer att ha positiva effekter på logistikmålen. Orsakerna med 
störst negativ inverkan på Volvo Aeros lageromsättning är att inleveranser inte kunnat stoppas vid minskad efterfrågan, på grund 
av bristfälliga prognoser, samt kvalitetsavvikelser som måste repareras. Bristerna i prognoserna samt i reparationsmetoder och 
kapacitet för att reparera tillsammans med bristfällig drivning av uppföljning av stillaliggande artiklar samt inställningen till 
skrotning och kassation har medfört att dessa artiklar inte åtgärdats. De viktigaste åtgärderna för att förebygga detta anser vi är 
fortsatt uppföljning av RAM-programmens prognoser för att minska prognosfel samt ökad kommunikation internt och externt för 
att förbättra reaktionstiden vid nedgång i efterfrågan. Variabel kapacitet hos personal, genom upplärning av anställda eller genom 
nyanställning, samt variabel kapacitet och robustare processer i maskiner, genom investeringar, för att hantera osäkerhet i 
efterfrågan samt bli mindre beroende av viss personal och maskiner. Att inkludera komponentområdeschef i drivning av 
uppföljning av artiklarna, ändrad inställningen till skrotning och kassation så att det kan ske oberoende av utrymme i budgeten 
samt införa ett Storage Location på marknadsavdelningen. Genom att arbeta utifrån våra åtgärder anser vi att Volvo Aero kan 
förebygga att artiklar får låg lageromsättningshastighet i framtiden. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts under hösten 2004, inom ämnesområdet Logistik vid 
Linköpings Tekniska Högskola, på Volvo Aero Corporation i Trollhättan. Företagets 
verksamhet består av utveckling och tillverkning av komponenter och reservdelar 
till, samt montering och underhåll av civila och militära flygplansmotorer. Volvo 
Aero har haft problem med hög kapitalbindning och har mycket artiklar med låg 
lageromsättningshastighet. Ett höjt tryck från koncernledningen på en ökad 
lageromsättningshastighet samtidigt med en volymuppgång har medfört en önskan 
om fler artiklar i lager och produktion på artiklar med hög efterfrågan. För att klara 
denna volymuppgång och samtidigt öka lageromsättningshastigheten måste de ta 
bort den del av lagret med lägst rörlighet, vilket har föranlett denna studie. 
Rapportens syfte är därför att kartlägga orsaker till varför artiklar får låg 
lageromsättningshastighet och därefter ta fram åtgärder för att förebygga detta. 

De för företaget relevanta, orsakerna till att artiklar får låg lageromsättningshastighet 
kartlades och analyserades utifrån teoristudier och förebyggande åtgärdsförslag togs 
fram. Åtgärderna baserades på litteraturstudier samt tips från ett besök på Volvo 
Aero Norge. Åtgärdsförslagen anpassades för att bli tillämpbara för företaget och 
förutsättningar för att genomföra åtgärderna samt åtgärdernas effekter på 
logistikmålen analyserades. Utifrån denna analys rekommenderades ett antal 
åtgärdsförslag som är möjliga att genomföra samt som vi anser kommer att ha 
positiva effekter på logistikmålen. Orsakerna med störst negativ inverkan på Volvo 
Aeros lageromsättning är att inleveranser inte kunnat stoppas vid minskad 
efterfrågan, på grund av bristfälliga prognoser, samt kvalitetsavvikelser som måste 
repareras. Bristerna i prognoserna samt i reparationsmetoder och kapacitet för att 
reparera tillsammans med bristfällig drivning av uppföljning av stillaliggande 
artiklar samt inställningen till skrotning och kassation har medfört att dessa artiklar 
inte åtgärdats. De viktigaste åtgärderna för att förebygga detta anser vi är fortsatt 
uppföljning av RAM-programmens prognoser för att minska prognosfel samt ökad 
kommunikation internt och externt för att förbättra reaktionstiden vid nedgång i 
efterfrågan. Variabel kapacitet hos personal, genom upplärning av anställda eller 
genom nyanställning, samt variabel kapacitet och robustare processer i maskiner, 
genom investeringar, för att hantera osäkerhet i efterfrågan samt bli mindre beroende 
av viss personal och maskiner. Att inkludera komponentområdeschef i drivning av 
uppföljning av artiklarna, ändrad inställningen till skrotning och kassation så att det 
kan ske oberoende av utrymme i budgeten samt införa ett Storage Location på 
marknadsavdelningen. Genom att arbeta utifrån våra åtgärder anser vi att Volvo 
Aero kan förebygga att artiklar får låg lageromsättningshastighet i framtiden. 



  

  

 

  

 



  

  

Abstract 

The master thesis has been written within logistics at Linköpings University, during 
fall 2004, at Volvo Aero Corporation in Trollhättan. Volvo Aero Corporation 
develops produces and maintains components and spare parts to civil aviation and 
army planes, they also assembles army engines. Volvo Aero has struggled with the 
problem of tied up capital and many articles with low inventory turnover. An 
increasing pressure from the concern management on an increased inventory 
turnover, combined with an increased volume, has brought about the desire of more 
articles in stock and production of those with high demand. To be able to handle the 
increased volumes and simultaneously increase the inventory turnover, Volvo Aero 
has to get rid of the inventory with low activity, which has given rise to this study. 
The purpose of the thesis is to map the cause of why articles end up with low 
inventory turnover and then create guidelines to prevent this to happen.  

The causes why articles get low inventory turnover at Volvo Aero were mapped and 
analysed from theoretical studies and preventive guidelines were created. The 
guidelines were based on theoretical studies and suggestions from a visit at Volvo 
Aero Norge. The guidelines were adjusted to Volvo Aero and prerequisites to 
accomplish the guidelines, together with effects on costs and service was analysed. 
From this analysis we recommend guidelines to increase inventory turnover, which 
are possible for themto carry through and have a positive effect on both costs and 
service. The causes with greatest negative influence on Volvo Aeros inventory 
turnover are the lack of possibility to prevent deliveries when customer demand 
diminished, caused by defective forecasts, and quality divergence that has to be 
repaired. Shortage of forecasts, repair processes and capacity to repair, in 
combination with lack of follow-up and attitude towards rejection of articles, has 
caused that not enough action has been taken towards articles with low inventory 
turnover. We consider the most important actions to prevent articles from getting 
low inventory turnover is by continued follow-up forecasts to reduce forecast error, 
and increased communication within Volvo Aero and external with customers and 
suppliers to improve Volvo Aeros reaction time when demand decreases. To handle 
the demand uncertainty and to become less dependent on certain personnel, we 
suggest variable capacity in personnel, through training of employees or new 
employment. To become less dependent on certain machines, we recommend 
variable capacity and more robust machine processes, through investments. We 
propose Volvo Aero to increase follow-up on articles with low inventory turnover by 
komponentområdeschef, change managements attitude towards rejection of articles 
so it will be allowed independent of the years result, and by introduction of a Storage 



  

  

Location belonging to the marketing department. We believe that Volvo Aero can 
prevent articles from getting low inventory turnover in the future if they adopt our 
guidelines. 

 
 



  

  

Förord 

Vi skulle vilja inleda med att tacka alla Er som hjälpt oss i vårt arbete 
med det här examensarbetet. Ett stort tack till alla anställda på 
Volvo Aero Corporation, i Trollhättan och Norge, som har ställt upp 
och besvarat frågor samt tagit fram material som vi behövt i vårt 
arbete. Speciellt vill vi tacka våra handledare på Volvo Aero, Anne 
Kristiansson och Sture Johansson samt övriga anställda på 
avdelningen Logistikutveckling och Huvudplanering, för att Ni tog er 
tid och engagerade Er i vårt arbete samt Ert vänliga bemötande som 
verkligen fick oss att känna oss välkomna. Vi vill även rikta ett stort 
tack till vår handledare vid Linköpings Tekniska Högskola, Björn 
Oskarsson samt våra opponenter Jens Sjöborg och Johan Winroth, för 
Era goda synpunkter och Ert tålamod. 

 

 

 

Anna Holvid      Lill Håkansson 
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1 INLEDNING 

Kapitlet beskriver de bakomliggande orsakerna till examensarbetets uppkomst och 
syfte. Dessutom återfinns en syftesdiskussion, beskrivning av vår arbetsgång, våra 
direktiv samt en läsanvisning. 

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet har under höstterminen 2004 utförts inom ämnesområdet Logistik 
vid Linköpings Tekniska Högskola på uppdrag av Volvo Aero Corporation i 
Trollhättan, som i fortsättningen kommer att benämnas VAC. Studien kommer att 
beröra affärsområdet Engines och vi kommer där att titta närmre på 
komponentproduktion som tillhör produktion. VACs verksamhet består 
huvudsakligen av utveckling och tillverkning av komponenter och reservdelar till, 
samt montering och underhåll av civila och militära flygplansmotorer.  

Företaget har länge haft problem med stora mängder bundet kapital och har mycket 
artiklar som ligger stilla länge, vilka således har låg lageromsättningshastighet. 
Under senare år har dessutom trycket från koncernledningen vuxit på en ökning av 
lageromsättningshastigheten och därmed förkortade genomloppstider. Utöver detta 
har den senaste tidens volymuppgång medfört en önskan om fler artiklar i lager och 
produktion på artiklar med hög efterfrågan. För att klara denna volymuppgång, men 
samtidigt öka lageromsättningshastigheten måste VAC ta bort den del av det 
befintliga lagret som har lägst rörlighet, vilket har föranlett denna studie. Dessutom 
kräver nya program stora investeringar vid uppstart varför en frigöring av kapital är 
nödvändig och koncernen har arbetat med projektet Cash2Grow vilket bland annat 
innebär att kapital måste frigöras för att finansiera nya produkter. Företaget vill även 
ta fram ett kontinuerligt arbetssätt för att undvika att lagerrensning endast sker före 
bokslut vid så kallade Cash Race. En mer detaljerad beskrivning av 
bakgrundsfaktorerna till arbetet återfinns i stycke 1.5. 

1.2 Syfte 

Rapportens syfte är att kartlägga orsaker till varför artiklar får låg 
lageromsättningshastighet och därefter ta fram åtgärder för att förebygga detta. 
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1.3 Direktiv 

Undersökningen begränsas till artiklar i lager före och i produktion inom 
komponentproduktion. Vi har även fått direktivet att definiera begreppet låg 
lageromsättningshastighet som: 

1. Produktionsorder som inte rört sig på mer än sex månader. 
2. Artiklar som det enligt företagets tillverkningsprogram inte finns något 

behov för. 

1.4 Syftesdiskussion 

För att kunna öka sitt varulager på artiklar med hög efterfrågan och samtidigt även 
öka lageromsättningshastigheten och således korta genomloppstiden måste VAC ta 
bort den del av det befintliga lagret som har lägst rörlighet, vilket diskuterats i 
bakgrunden. Syftet med vår rapport är därför att kartlägga orsaker till varför artiklar 
får låg lageromsättningshastighet och därefter ta fram åtgärder för att förebygga 
detta. Enligt våra direktiv begränsas studien till artiklar som legat stilla mer än sex 
månader i produktion samt artiklar som det inte finns någon efterfrågan på enligt 
tillverkningsprogram. Det är därför inte den genomsnittliga 
lageromsättningshastigheten eller genomloppstiden som är aktuell utan de artiklar 
som enligt definitionen i våra direktiv har låg lageromsättningshastighet och således 
lång genomloppstid.  

Enligt Aronsson et al (2003) är kopplingen mellan lageromsättningshastighet och 
genomloppstid i ett lager mycket stark. Detta eftersom ett sätt att se på 
lageromsättningshastigheten är genom att titta på genomloppstiden i lager som det 
inverterade värdet av lageromsättningshastighet. Medan lageromsättningshastighet 
uttrycks i antal gånger per år mäts genomloppstid ofta i kortare tidsenheter såsom 
dagar, veckor eller månader beroende på vad som är lämpligt. Sambandet mellan 
genomloppstid (GLT) och lageromsättningshastighet (LOH) ser ut enligt följande 
formel om genomloppstiden mäts i veckor och lageromsättningshastighet i ggr/år: 

)(
52)/(

vGLT
årggrLOH =  

Lageromsättningshastighet ses enligt Aronsson et al (2003) som kvoten mellan 
förbrukningen och medellagernivån medan genomloppstiden, i ett lager, kan 
beräknas genom att beräkna kvoten mellan medellagernivån och förbrukningen eller 
mer generellt beräknas genom att mäta tiden mellan påbörjad och avslutad aktivitet, 
vilket gäller i både lager och material i produktion. Genomloppstid är således ett mer 
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allmängiltigt mått än lageromsättningshastighet, eftersom det är relevant i både lager 
samt för material som befinner sig i produktion. Med anledning av detta anser vi att 
teorin om genomloppstid är bredare och därmed lättare att använda för oss eftersom 
vi studerar både artiklar i lager före och i produktion. Dessutom upplever vi att 
genomloppstid är mer applicerbar i teorin, framförallt då vi utarbetar åtgärdsförslag.  
VAC har dessutom både långa ledtider från leverantör samt långa ledtider i 
produktion och vi anser att kopplingen mellan genomloppstiden och långa ledtider är 
tydligare i teorin än kopplingen mellan ledtider och lageromsättningshastighet, 
eftersom genomloppstiden byggs upp av ett antal ledtider eller är en del av en ledtid. 
Dessa anledningar, att teorin om genomloppstiden är bredare och dessutom mer 
applicerbar då det gällde åtgärdsförslag samt att kopplingen mellan ledtider och 
genomloppstid är tydligare har fått till följd att vi har valt att utgå från 
genomloppstid istället för lageromsättningshastighet. Anledningen till att vi ändå 
valt att använda oss av termen lageromsättningshastighet i syftet är eftersom det är 
den termen som oftast används på VAC. Vi kommer därför även i analysen samt i 
våra slutsatser och rekommendationer att koppla tillbaka till syftet och således till 
lageromsättningshastighet.  

För att kunna besvara vårt syfte behöver vi först ta reda på de bakomliggande 
orsakerna till att artiklar får lång genomloppstid och för att därefter kunna ta fram 
förebyggande åtgärder behöver vi även undersöka hur dessa orsaker kan åtgärdas. 
Genom att föra en diskussion kring syftet har vi kunnat tydliggöra vilka deluppgifter 
som krävs för att uppnå VACs mål att hantera artiklar med lång genomloppstid. För 
att kunna utreda dessa deluppgifter behöver följande två frågor besvaras: 

Varför får artiklar lång genomloppstid? 

Hur kan orsakerna till att artiklar får lång genomloppstid åtgärdas? 

1.4.1 Arbetsgång 

Den arbetsgång som vi använder i vår studie framgår av Figur 1.1. Vår arbetsgång 
påbörjas med att vi i inledningen kartlägger bakgrunden till att VAC vill få studien 
genomförd, vi formulerar vårt syfte och direktiv samt för en syftesdiskussion. Nästa 
steg i vår arbetsgång är en företagspresentation för att få en övergripande blick av 
Volvokoncernen, VAC samt det område vi studerar. Därefter tar vi fram den metod 
vi arbetar efter och i metodkapitlet återfinns en närmre beskrivning av vår 
arbetsgång.   
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Figur 1.1 Vår arbetsgång. 

För att kunna besvara de två deluppgifterna från syftesdiskussionen studerar vi sedan 
vad teorin ger för orsaker till att artiklar får lång genomloppstid vilket leder fram till 
ett antal teoretiskt möjliga orsaker. Utifrån dessa orsaker formuleras preciserade 
frågor i en uppgiftsprecisering och dessa frågor ligger sedan till grund för vår 
datainsamling. Genom datainsamlingen får vi information om nuläget på VAC. I 
denna datainsamling finns även möjligheten att ytterligare orsaker kan upptäckas 
vilket ger en sammanfattning av teoretiska och empiriska orsaker som kan vara 
aktuella för VAC. Då denna datainsamling är slutförd analyserar vi vilka av de 
teoretiska och empiriska orsakerna som är relevanta inom vårt studerade system hos 
VAC. Här besvaras den första deluppgiften och därmed första delen av vårt syfte.  

I teorikapitlet studerar vi även hur orsakerna till att artiklar får lång genomloppstid 
kan åtgärdas, vilket leder fram till ett antal teoretiskt möjliga åtgärder. Dessa 
teoretiska möjligheter kompletteras med idéer till åtgärdsförslag som framkommit 
vid ett besök på Volvo Aero Norge, hädanefter benämnt VAN. Utifrån de för VAC 
relevanta orsakerna som besvarats i första delen av vårt syfte analyserar vi vilka 
åtgärdsförslag som är relevanta för VAC. Därefter analyserar vi vilka av dessa 
åtgärdsförslag som är möjliga att genomföra hos VAC utifrån de förutsättningar som 
finns i vårt studerade system samt med vilken tidsaspekt åtgärden kan genomföras. 
Slutligen analyseras effekterna av dessa åtgärdsförslag för att komma fram till ett 
antal möjliga åtgärder som ger en positiv effekt på VAC som helhet och därigenom 
besvaras den sista deluppgiften och andra delen av vårt syfte. För att underlätta för 
VAC gör vi även ett urval av de åtgärder vi anser har störst effekt samt de vi anser är 
lättast att genomföra. Slutligen reflekterar vi över resultatet, hur generellt arbetet är, 
effekter av direktiv och avgränsningar samt vad vi lärt oss. 
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1.5 Bakgrundsfaktorer till arbetet 

”Den 11 september 2001 förändrades förutsättningarna för världens 
flygindustri dramatiskt på bara några minuter. Jag skulle vilja påstå att 
ingen annan enskild händelse i världshistorien har påverkat en hel 
bransch så mycket som terrorattackerna i New York och Washington.”  
(Fred Bodin, verkställande direktör VAC, citerad i Volvo Aero 
företagspresentation, sidan 3, 2004) 

VAC har drabbats hårt av den nedgång inom flygindustrin som berott på 
lågkonjunktur i kombination med rädsla för att flyga. Det här har resulterat i lägre 
volymer, hård prispress samt fallande dollarkurs och VAC har med anledning av 
detta tvingats möta den minskade efterfrågan och således minskat sin kapacitet. För 
att ytterligare minska utgifterna har VAC genomfört viss reducering av 
lagernivåerna, för att minska lagerkostnader samt räntekostnader för bundet kapital. 
(Volvokoncernen Ekonomisk redovisning, 2003) 

Volymuppgång 

Vid slutet av 2003 visade dock flygtrafiken en positiv trend vilket märktes i att 
företagets försäljning ökade med fyra procent under året trots den pågående krisen 
inom flygindustrin. En av anledningarna till denna ökning är att avregleringar inom 
flygindustrin har öppnat upp marknaden för lågprisbolagen vilka visar tecken på en 
kraftig tillväxt. (Volvo Koncernpresentation, 2003) VAC står således inför en 
volymuppgång både för nya men även i gamla motorprogram vilket har medfört att 
företaget nu behöver öka sina lagernivåer. Denna ökning är nödvändig för att kunna 
lagerföra nya artiklar samt öka volymerna på befintliga artiklar. Den ökade 
efterfrågan resulterar även i att PIA1 ökar och företaget måste minska det bundna 
kapitalet för att få in friskt kapital att använda i PIA. VACs förhoppning är även att 
de ska kunna använda gammalt material som ligger i lager nu när efterfrågan ökar. 
(Anne Kristiansson, Sture Johansson, VAC, 2004) 

Koncernledningskrav 

Den ökade efterfrågan har medfört att kassaflödet och även resultatet har blivit bättre 
än förväntat. Enligt årsredovisningen 2003 förväntas en återhämtning först i slutet av 
2005 eller början av 2006 men enligt föregående stycke har efterfrågan ökat mer än 
väntat. Trots att det här ses som positivt vill koncernledningen inte att företaget ska 
avvika för mycket från det förväntade värdet och det är ett viktigt incitament för att i 

                                              
1 PIA = Produkter I Arbete 
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dagsläget ta kostnaden för att skrota2 artiklar som VAC inte ser någon efterfråga på i 
framtiden, så kallat överskott, eller kassera3 artiklar där materialfelen är så stora att 
det inte lönar sig att försöka reparera. (Anne Kristiansson, Sture Johansson, VAC, 
2004) 

Krav på lageromsättningshastighet 

Figur 1.2 illustrerar det problem företaget står inför om de ska nå sitt mål som är en 
genomsnittlig lageromsättningshastighet, på samtliga artiklar, på sex, vilket 
motsvarar en genomloppstid på två månader. Även om bilden inte är exakt vill vi här 
illustrera det problem som VAC står inför. Det framgår att med dagens höga 
lagernivåer på varor med en lageromsättningshastighet som är ett eller mindre, krävs 
att övriga varor har en lageromsättningshastighet på 17. För att VAC ska komma upp 
i den siffran måste genomloppstiden inom företaget vara knappt tre veckor. Med de 
komplexa produkter som VAC har är en sådan genomloppstid orimlig i dagsläget 
eftersom en genomloppstid på åtta veckor ses som mycket bra. För att nå målet krävs 
således att företaget minskar sina lager med låg lageromsättningshastighet, det vill 
säga lager med lång genomloppstid. (Karl-Gustav Danielsson, VAC, 2004)   

 
Figur 1.2 VACs lageromsättning  (Karl-Gustav Danielsson, 2004). 

Dyr bransch 

VAC tillhör dessutom en bransch där det är dyrt att komma in i ett nytt 
motorprogram vilket beror på att exempelvis utvecklingskostnader är höga, vare sig 

                                              
2 Skrotning – när friskt material slängs på grund av att efterfrågan saknas, kostnaden tas av affären. 
3 Kassation – när material med kvalitetsbrister slängs på grund av att bristerna är för stora, kostnaden läggs 
direkt på artikeln. 
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företag väljer att själva utveckla komponenterna eller att köpa in den kompetensen. 
För att sedan kunna tillverka produkterna behövs dessutom nya verktyg vilket 
ytterligare ökar kostnaderna. Detta bidrar till att det är viktigt att fokusera på att 
frigöra kapital som kan användas till nya program. (Anne Kristiansson, Sture 
Johansson, VAC, 2004) 

Undvika Cash Race 

Slutligen vill VAC försöka undvika så kallade Cash Race innan varje bokslut då 
nedskrivningar görs och vinst kompenseras genom exempelvis skrotning eller 
kassation. För att förhindra den hets som detta resulterar i inför varje bokslut måste 
VAC skapa rutiner för en kontinuerlig uppföljning istället för att skjuta på de 
problem som finns. (Anne Kristiansson, Sture Johansson, VAC, 2004) 

Sammanfattning av bakgrundsfaktorer 

Sammanfattningsvis är enda möjligheten för företaget att vid volymuppgång öka sitt 
varulager, på artiklar med hög efterfråga, och samtidigt även öka 
lageromsättningshastigheten att ta bort den del av det befintliga lagret som har lägst 
rörlighet för att kunna uppnå de mål som koncernledningen ställt och det är således 
utifrån detta som vårt syfte formulerats. 

1.6 Överskottsstudie 

Under våren 2004 startade en så kallad ”överskottsstudie” på VAC med målet att 
hitta förbättringsområden för lager med låg lageromsättningshastighet inom 
komponentproduktion. Det är den här studien som ligger till grund för vårt 
examensarbete och studien är indelad på tre grupper: (Anne Kristiansson, Sture 
Johansson, VAC, 2004)  

Huvudplanerare ansvarar för att analysera överskott inför Hard Close4 samt 
stillaliggande produktionsorder. Deras uppgift då projektet startade var att ta fram 
orsaker till nuläget, order för order och därefter ta fram åtgärdsförslag och 
genomföra dem. I oktober inleddes arbetet med att i första hand behandla de äldsta 
orderna, från 2001 och tidigare och därefter ska order behandlas efter sjunkande 
ålder.  

Examensarbetare ska ta fram generella orsaker till nuläget och ta fram åtgärder för 
att förebygga uppkomsten av lager med låg omsättningshastighet. 

                                              
4 Hard Close = Datum den 30/9 då data till det preliminära årsbokslutet ska vara fastställt. 
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Kapitalgruppen ska fungera som allmänt stöd och hjälp till huvudplanerare och 
examensarbetare. De ska dessutom informera marknadsavdelningen och 
ekonomiavdelningen om projektets mål och även driva frågan om att få incitament 
rätt där marknadsavdelningen borde vara ansvarig för kapitalet som finns bundet i 
överskott. 

1.7 Läsanvisningar 

För att underlätta läsandet av rapporten ges här några rekommendationer angående 
vilka kapitel som är intressanta för respektive läsare. I kapitel 2 företagsbeskrivning 
ges en kort beskrivning av Volvokoncernen varefter en närmare beskrivning av VAC 
följer. Här återfinns även en beskrivning av området för vår studie och kapitlet 
rekommenderas för de läsare som inte redan är insatta i VACs verksamhet. Kapitel 
3, metod behandlar de metoder som vi använt under utredningsarbetet och riktar sig 
till dem som vill veta hur vi har gått tillväga under examensarbetet. Det syftar även 
till att ge läsaren möjlighet att värdera och ge synpunkter på de slutsatser och 
tolkningar som denna rapport lett fram till samt att kunna upprepa studien. Kapitel 4, 
referensram, innehåller de teorier som används som stöd i analysarbetet och detta 
kapitel riktar sig främst till de läsare som vill se vilken teori vi grundar vår analys på. 
I kapitel 5, uppgiftsprecisering, presenteras vårt studerade system, vi bryter även 
utifrån teorin successivt ner syftet med rapporten för att slutligen nå fram till vår 
preciserade uppgift bestående av ett antal konkreta frågeställningar. Detta kapitel 
riktar sig till de läsare som är intresserade av hur vi har kommit fram till våra 
frågeställningar. Sedan följer kapitel 6 tips på åtgärdsförslag från VAN, med en 
sammanfattning av de tipsen på åtgärder vi fick under vårt besök på VAN. Kapitlet 
vänder sig till dem som är intresserade av vilka åtgärdsförslag som framkom vid 
besöket och som vi i analysen behandlar som relevanta åtgärdsförslag för VAC. 
Därefter följer kapitel 7 empiri och analys, och här återfinns den insamlade data som 
vår fältstudie resulterade i, samt analys av orsaker och åtgärder. Kapitlet riktar sig i 
huvudsak till dem som vill läsa vilken data vi grundat vår analys på för att besvara 
vårt syfte, samt de som är intresserade av en detaljerad redovisning av vår analys. 
Sedan följer kapitel 8 slutsatser, och här återfinns sammanfattande resultat av vår 
analys samt tips på fortsatta studier. Detta kapitel riktar sig till dem som kortfattat 
vill få en bild av vad vår studie resulterat i. Slutligen återfinns kapitel 9, reflektioner 
över resultatet, som behandlar arbetets generallitet, effekter av direktiv och 
avgränsningar samt vad vi lärt oss och syftar till att öka validiteten och reliabiliteten 
samt ge läsaren en bättre möjlighet att evaluera vårt arbete. 
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 

För att ge läsaren förståelse för VAC ges här först en allmän beskrivning av 
Volvokoncernen. Därefter förklaras VACs verksamhet, en kort historik ges, 
organisationen förklaras och området som berörs i studien fokuseras.  

2.1 Volvo Corporation 

Volvo grundades 1927 och är idag en av världens främsta leverantörer av 
kommersiella transportlösningar. Volvokoncernen består av åtta affärsområden: 
Mack Trucks, Renault Trucks, Volvo Lastvagnar, Volvo bussar, Volvo Construction 
Equipment, Volvo Penta, Volvo Aero och Volvo Financial Services. Utöver dessa 
finns även koncerngemensamma enheter såsom forskning och utveckling, IT, 
reservdelar samt logistik. (Volvo Koncernpresentation, 2003) 

 
Figur 2.1 Volvo koncernens affärsområden (violin.vac.volvo.se). 

Koncernen har ungefär 76 000 anställda och en nettoomsättning på cirka 175 000 
miljoner kronor. Volvo Lastvagnar, inklusive Mack Trucks och Renault Trucks är 
det största affärsområdet och står för cirka två tredjedelar av omsättningen medan 
Volvo Aero är en av de minsta med knappt fem procent. (Volvokoncernen 
Ekonomisk redovisning, 2003) 

2.2 Volvo Aero Corporation 

2.2.1 Historia 

Så länge människan har funnits, har hon funderat över möjligheten att flyga. Försök 
och experiment, dåraktiga spekulationer och goda förslag har följt slag i slag. Den 
svenska flygmotorindustrin föddes 1930 i och med ett kort brev på bara sex rader där 
Svenska Flygstyrelsen beställde 40 flygmotorer från lokomotivtillverkaren Nyqvist 
& Holm i Trollhättan. Det nya bolaget NOHAB Flygmotorindustrier AB bildades 
och motorerna var avsedda för ett svenskt flygvapen, som då endast existerade på 
papperet. År 1941 köpte AB Volvo i Göteborg aktiemajoriteten och samma år bytte 
företaget namn till Svenska Flygmotor AB, senare Volvo Flygmotor AB. 
(violin.vac.volvo.se) 
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Företaget fokuserade i huvudsak på militär verksamhet ända in på 70-talet och 
svenska försvaret är fortfarande en viktig kund. Det föll sig naturligt att med 
företagets långa erfarenhet använda befintlig kompetens till att utöka verksamheten 
så att den även innefattade jetmotorkomponenter till civilflyg. (Getting inside Volvo 
Aero, 2004) Under samma årtionde ansåg bolaget att det inte var tillräckligt att 
endast flyga runt jorden och gick därför med i det europeiska rymdsamarbetet och 
startade tillverkning av komponenter till Vikingmotorerna i Ariane-raketen 
(violin.vac.volvo.se). 

1992 gick Volvo flygmotor in som delägare i amerikanska The AGES Group, som är 
världens näst störst handelsföretag i flygplan och motordelar. 1994 ändrade bolaget 
namn till Volvo Aero Corporation eftersom det svenska namnet var svårt att 
kommunicera internationellt och 1999 blev VAC majoritetsägare i Norsk Jetmotor 
som bytte namn till Volvo Aero Norge (VAN). (Getting inside Volvo Aero, 2004) 

I dagsläget har VAC främst samarbete med världens ledande flygindustrier, såsom 
Rolls-Royce (RR), Pratt & Whitney (P&W) och General Electric (GE) men de 
samarbetar även med några mindre, till exempel MTU och Snecma. Dessa företag 
säljer i sin tur motorer vidare till flygplanstillverkare som Airbus och Boeing.  
Företaget utvecklar och tillverkar idag komponenter till flygplans- och raketmotorer 
och har dessutom ett stort sortiment av olika produkter när det gäller service. VAC 
har i dagsläget komponenter i mer än 80 procent av alla flygmotorer på stora 
flygplan. (violin.vac.volvo.se) 

2.2.2 Volvo Aero Corporation organisation 

VAC hade år 2003 ungefär 3400 anställda och en omsättning på åtta miljarder 
kronor. Företaget är verksamt i hela världen och har huvudkontor samt huvuddelen 
av tillverkningen i Trollhättan, men företaget har även stora verksamheter i Bromma, 
Malmö, Kongsberg (Norge) samt Boca Raton (USA). (Volvokoncernen Ekonomisk 
redovisning, 2003) 

 
Figur 2.2 Volvo Aero Corporations tre affärsområden (violin.vac.volvo.se). 
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VAC är uppdelat på tre affärsområden, Engine Services, Aviation Services och 
Engines. Inom flygindustrin är det mycket kostsamt att ha färdiga flygplan 
stillastående och det är därför mycket viktigt med snabba reaktionstider vid behov av 
reparation. Engine Services utvecklar därför kundanpassade underhållsprogram för 
flygindustrin och garanterar bland annat att en montör är på plats inom 24 timmar 
oberoende av var i världen ett flygplan befinner sig. För att kunna tillhandahålla ett 
brett sortiment av tjänster, har VAC genom företagsförvärv och allianser även ett 
stort utbud av reservdelar och komponenter, utbytesmotorer, flygplanskomponenter, 
finansiering samt leasing. De här tjänsterna bildar tillsammans affärsområdet 
Aviation Services. Det tredje affärsområdet är Engines som utvecklar och tillverkar 
komponenter till civila och militära flygmotorer, gasturbiner samt rymdraketer och 
dessutom utför provning, underhåll, montering och produktstöd av militära 
motorsystem som till exempel Gripens motor RM12. (violin.vac.volvo.se; Volvo 
Aero företagspresentation, 2004) 

Område för studien 

Affärsområdet Engines är enligt Figur 2.3 uppdelat på områdena Marknad, 
Produktion, Inköp, Teknik samt VAN.  Det område vi ska studera närmre är 
Produktion som består av Motorproduktion, Logistik, Komponentproduktion och 
VAN. De lager inom VACs organisation som vi, enligt direktiv, ska analysera finns 
inom Komponentproduktion. Inom detta område, som utvecklar och tillverkar 
komponenter, har VAC valt att satsa på ett antal nyckelteknologier och har inom 
området komponenter för flygmotorer och gasturbiner fokuserat på motorns 
komplexa strukturer och roterande delar. Produkterna kännetecknas av att de är 
mycket komplexa och svåra att tillverka vilket medför långa ledtider. Utöver detta 
tillverkas produkterna i relativt små årsvolymer eftersom många oftast bara ingår en 
i varje motor. VAC är även involverade i det europeiska rymdprogrammet Ariane. 
(violin.vac.volvo.se; Volvo Aero företagspresentation, 2004) 

Aviation Services

Marknad

Motor produktion Logistik Komponent produktion VAN/Norge

Produktion Inköp Teknik VAN/Norge

Engines Engine Services

Volvo Aero Corporetion

 

Figur 2.3 VACs organisationsschema med område för studien markerat 
(violin.vac.volvo.se). 
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Området Logistik har bland annat ansvar för företagets lagernivåer och det är under 
det här området som avdelning Logistikutveckling och Huvudplanering ligger där 
examensarbetet skrivs. Avdelningen definierar, vidareutvecklar och håller samman 
logistiken för tillverkningsflöden, från prognos till och med leverans. Operativt 
ansvarar de för materialuppläggning i företagets affärssystem och 
resursbehovsberäkning. (violin.vac.volvo.se)  

Under sommaren 2004 genomfördes en omorganisation inom VAC och efter den ser 
organisationen inom komponentproduktionen ut som följer av Figur 2.4. Efter 
omorganisationen ersattes den tidigare befattningen produktplanerare av sju 
huvudplanerare samt detaljplanerare inom komponentproduktion. 
Huvudplanerarna ansvarar för varsitt produktområde och de har en eller flera 
detaljplanerare till hjälp vid planering. I MRP redovisas respektive produktområde 
med ett MRP-nummer. I ett produktflöde tillverkas artiklar med liknande 
konstruktion oberoende av slutkund vilket innebär att en huvudplanerare kan 
leverera komponenter till flera motorprogram. I produktionen finns grupplanerare 
som ansvarar för planering av de olika delarna i produktionen och här finns även 
produktionstekniker som exempelvis stöttar produktionen med tekniska lösningar 
och kommer med reparationsförslag. Vissa produktionstekniker är detaljansvariga 
vilket innebär att de har ett övergripande ansvar för en specifik artikel. Chefen för de 
fyra sistnämnda befattningarna kallas komponentverkstadschef. En 
komponentområdeschef ansvarar för ett eller flera produktområden och rapporterar i 
sin tur till chefen för komponentproduktion. Målet med omorganisationen var att de 
nya huvudplanerarna ska släppa den operativa styrningen till viss del och få en 
utökad strategisk och logistisk roll. (violin.vac.volvo.se) 

Detaljplanerare
(DP)

Grupplanerare
(GP)

Detaljansvarig
(DA)

Produktionstekniker
(PT)

Komponentverkstadschef
(KV-chef)

Huvudplanerare
(HP)

Komponentområdeschef
(KO-chef)

Chef Komponentproduktion

 
Figur 2.4 Organisationsschema över vårt studerade område komponentproduktion 
(violin.vac.volvo.se). 
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3 METOD 

Vår metod har fungerat som stöd för upplägget och struktureringen av 
examensarbetet och rapporten. I detta kapitel går vi närmare in på de teorier som 
ligger till grund för den metod vi har valt att arbeta efter och hur den kommer att 
påverka vårt resultat. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Det finns ett flertal sätt att uppnå syftet med vår studie och det är viktigt att det 
framgår vilket tillvägagångssätt vi valt. Här studerar vi de metoder som används och 
påpekar deras styrkor och svagheter, samt hur svagheterna kan undvikas. Enligt 
Backman (1998) är syftet med att redovisa val av metod dels replikation men även 
evaluering. Replikation innebär att någon annan ska kunna upprepa studien under 
identiska förhållanden och evaluering betyder att man ur metoden ska kunna värdera 
och ge synpunkter på val av metod och de slutsatser och tolkningar den lett fram till.   

För att strukturera tillvägagångssättet i arbetet har vi valt att använda oss av den 
modell för rapportupplägg som Lekvall och Wahlbin (2001) föreslår. Modellen är 
egentligen anpassad för marknadsföringsundersökningar men vi har ändå valt att 
använda oss av den eftersom vi tycker att den bättre följer vår arbetsgång än den 
traditionella forskningsinriktade, som bland annat beskrivs av Backman (1998). En 
ytterligare fördel vi ser med att arbeta efter Lekvall och Wahlbins modell är att den 
hela tiden återkopplar till tidigare steg i undersökningen. Fördelen med att följa ett 
sådant arbetssätt är att vi kan skapa oss en uppfattning om vilka steg som bör ingå i 
utredningsarbetet, varför de finns där och hur de sammanbinder arbetet fram till en 
färdig rapport. Det är emellertid viktigt att tänka på att alla uppgifter inte ser 
likadana ut och att tillvägagångssättet därför måste anpassas efter uppgiften och 
modellen ska därför endast ses som ett hjälpmedel. För att få en arbetsgång som är 
bättre anpassad för vårt arbetssätt har vi modifierat Lekvall och Wahlbins modell.  
Arbetsgången vi använt i arbetet, se Figur 3.1, har tidigare beskrivits övergripande i 
avsnitt 1.4.1 och vi går här in mer detaljerat på hur vi har gått till väga i vårt arbete.    
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Figur 3.1 Vår arbetsgång. 

3.1.1 Vår arbetsgång 

Inledning 

Arbetet inleddes med att vi under ett besök på VAC i april 2004 fick ett första utkast 
av dåvarande logistikchef Åsa Widenberg då målet med examensarbetet samt förslag 
på tillvägagångssätt lades fram. När arbetet påbörjades i september 2004 reviderades 
utkastet i samarbete med den nuvarande logistikchefen Anne Kristiansson samt med 
Sture Johansson, våra handledare på VAC. Tillsammans diskuterade vi även igenom 
de bakomliggande orsakerna till varför VAC ville få denna undersökning utförd och 
utifrån detta formulerade vi syfte, bakgrund och direktiv. Vår syftesdiskussion 
resulterade i två delfrågor som vi använde oss av genom arbetet för att få en röd tråd 
och tydliga undersökningsfrågor som täckte in vårt syfte.  

Företagspresentation 

Genom data från intranät samt informationsbroschyrer från VACs 
informationsavdelning skrev vi en företagspresentation som inkluderar koncernen, 
VAC och det området vi studerade. Den här typen av data kallas enligt Lekvall och 
Wahlbin (2001) och Holme och Solvang (1997) för sekundärdata. Begreppet 
sekundärdata innefattar fakta som samlats in och bearbetats i något annat 
sammanhang, till exempel befintlig statistik eller tidigare undersökningar och man 
kan ofta komma mycket långt i sin undersökning genom att använda sekundärdata. 
Enligt Yin (1994) är fördelarna med sekundärdata att de ofta är exakta och 
trovärdiga eftersom de är granskade och spänner över ett stort område, många 
händelser och en lång tidshorisont. Nackdelarna med sekundärdata är däremot att 
data sällan är helt anpassade för det aktuella fallet och det kan vara svårt att värdera 
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kvaliteten på materialet (Lekvall & Wahlbin, 2001; Holme & Solvang, 1997). 
Sekundärdatan kompletterades med rundvandringar i företagets produktion och vi 
samlade då in information om företaget och dess produkter för att få en mer 
heltäckande företagsbeskrivning. Den här typen av data är enligt Lekvall och 
Wahlbin (2001) och Holme och Solvang (1997) exempel på primärdata, vilken 
karaktäriseras av att den samlats in av personen som utför undersökningen och kan 
till exempel vara direkta observationer. Fördelarna med denna datatyp är att den är 
anpassad för den aktuella studien, behandlar händelser i realtid och ger en bra 
helhetsbild. Nackdelarna är dock att det ofta är tids- och kostnadskrävande att ta 
fram primärdata samt att det dessutom är svårt att göra en rättvisande selektering.  

Metod 

Två veckor in i projektet träffade vi vår handledare på universitetet för att få 
feedback på syftet samt råd inför fortsatt arbete. I nästa steg fastställdes metoden 
som används i vårt arbete, som baseras på Lekvall och Wahlbins modell. Metoden 
gav oss ett strukturerat tillvägagångssätt och syftar till att möjliggöra replikation 
samt evaluering. Vårt metodval kopplades även till den teori som finns och effekter 
av våra val noterades.  

Referensram 

Under följande veckor gjordes litteraturstudier och för att finna litteratur sökte vi i 
databasen Libris samt fick litteraturtips av vår handledare på universitetet. Vid 
databassökning använde vi oss bland annat av sökorden: logistics, inventory, 
demand, lagerstyrning, kapitalbindning, lageromsättningshastighet och 
genomloppstid. Sedan använde vi oss av Högskolan i Trollhättans bibliotek för att 
låna böcker och vi kompletterade även med examensarbeten som vi lånade via 
VACs bibliotek, samt med litteratur från tidigare universitetsstudier.  För att kunna 
besvara de två deluppgifterna från syftesdiskussionen tog vi i litteraturstudierna fram 
teori om logistikens mål, logistiksystem, genomloppstid, syfte med lager samt 
planering och styrning av lager för att få fram teoretiska orsaker till att artiklar får 
lång genomloppstid. Våra teoristudier gav även förslag på åtgärder för att förhindra 
att artiklar får låg lageromsättningshastighet. Teorin som ger orsakerna ligger till 
grund för att besvara första delmålet av vårt syfte medan teorin om åtgärderna ligger 
till grund för förslag på åtgärder som besvarar andra delen av vårt syfte.  

Uppgiftsprecisering 

Uppgiftspreciseringen inleddes med att vi beskrev vårt studerade system för att 
kunna identifiera och kartlägga systemet och därigenom genomföra en så korrekt 
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analys som möjligt. Genom att beskriva vårt studerade system fick vi även gränser 
för att tydliggöra vad som ingår i, samt påverkar, vårt studerade system. Utifrån vårt 
studerade system och de orsaker som teorin angav bidrar till att artiklar får låg 
lageromsättningshastighet, formulerades preciserade frågor som låg till grund för vår 
datainsamling.  

Tips på åtgärdsförslag från VAN 

Enligt önskemål från våra handledare på VAC genomfördes ett besök på VAN. 
Anledningen till besöket var att VAN har en högre lageromsättningshastighet än 
VAC. VAC ansåg därför att ett besök skulle kunna ge uppslag och nya infallsvinklar 
till åtgärdsförslag som skulle kunna appliceras på VAC för att förbättra 
lageromsättningshastigheten. Eftersom VAN ingår i samma koncern som VAC var 
de mycket tillmötesgående med information för att dela med sig av sitt arbetssätt. Då 
vi inte har kartlagt VAN lika grundläggande som VAC utan endast ser detta besök 
som en möjlighet till att stödja oss i analysen har vi valt att lägga den innan vi 
analyserar de åtgärdsförslag vi anser vara relevanta för VAC. Besöket på VAN 
genomfördes i Norge och vi utgick ifrån det frågeformulär som användes för 
intervjuer på VAC, se bilaga 1 och vi intervjuade huvudplanerare och 
ekonomiavdelning, se bilaga 2. 

Empiri 

I datainsamlingen samlade vi med utgångspunkt från de preciserade frågorna in data 
vi behövde för att uppfylla första deluppgiften i vårt syfte. Den information vi 
samlade in sammanställdes och bearbetades för att därefter kunna analyseras. En stor 
del av våra data samlades in genom intervjuer, i huvudsak med våra handledare på 
VAC, huvudplanerare, detaljplanerare, komponentområdeschefer, affärsstyrare och 
inköpare. Att dessa personer valdes som respondenter berodde på att de är ansvariga 
för eller involverade i planeringen och styrningen av informationsflöde och 
materialflöde förknippade med artiklarna studien berör. VACs komponentproduktion 
är både indelad i komponentområden efter olika funktioner, men även i processled 
efter sina affärer, det vill säga kunder. För att få en heltäckande bild och ha möjlighet 
att upptäcka eventuella skillnader i planering och styrning av komponentområdena 
och affärerna, intervjuade vi samtliga huvudplanerare, komponentområdeschefer 
samt en affärsstyrare från respektive affär.  

Vi använde oss av personliga intervjuer och kompletterande frågor skickades ut via 
e-post till berörda personer. Vid intervjuerna ställde vi frågor och utgick från ett 
frågeformulär, vilket återfinns i bilaga 1, som vi sammanställde utifrån våra 
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preciserade frågor. Intervjuer är enligt Björklund och Paulsson (2003) och Lekvall 
och Wahlbin (2001) en typ av primärdata och det finns flera olika sätt att utföra 
intervjuer på. De kan till exempel utföras genom personliga intervjuer med 
direktkontakt, skriftliga enkäter eller per telefon. Den största fördelen med 
personliga intervjuer är att det finns nästan obegränsade möjligheter i valet av 
frågor. Dessutom kan intervjuaren studera beteende och reaktioner hos respondenten 
vilket ger ytterligare en dimension till intervjun. Denna frågemetod lämpar sig då 
antalet intervjuer är relativt få eftersom samtliga respondenter måste besökas och 
metoden därför kan bli mycket kostsam. Skriftliga enkäter passar bäst då urvalet är 
stort och nackdelar med dessa är att kontrollen över intervjusituationen blir svag och 
bortfallet kan bli stort. Fördelarna är däremot att kostnaderna blir betydligt lägre, 
metoden är snabb och respondenten kan bevara sin anonymitet. Ett annat sätt att 
utföra intervjuer på är genom telefonintervjuer vilket är en snabb och billig 
intervjumetod som dessutom är mer flexibel än en skriftlig enkät. Negativa aspekter 
med metoden är att den inte är lika flexibel och fångar inte upp samma mängd 
information som en personlig intervju.  

Vi använde oss framförallt av personliga intervjuer då frågorna var bestämda på 
förhand, eftersom vi utgick ifrån vårt frågeformulär. Detta kallar Björklund och 
Paulsson (2003) en strukturerad intervju. Enligt Björklund och Paulsson finns 
dessutom två andra typer av intervjuer där den semi-strukturerade intervjun 
karaktäriseras av att endast ämnesområdena är fastställda och frågorna formuleras 
efterhand beroende på respondentens svar. I de fall då intervjun har formen av ett 
samtal där frågorna skapas efterhand kallas den för en ostrukturerad intervju. Vid 
intervjuer är det viktigt att informationen registreras vilket kan ske genom bandning, 
nedteckning eller memorering. Vi använde oss av de två senare. Fördelarna och 
nackdelarna med intervjuer är enligt Björklund och Paulsson desamma som för 
direkta observationer men vid intervjuer är det också viktigt att undvika ledande 
frågor för att på så sätt påverka respondenten så lite som möjligt.  

Förutom ovanstående beskrivning av de primärdata som användes, använde vi oss 
även av sekundärdata då vi studerade de datafiler som Sture Johansson utarbetat och 
som listar samtliga artiklar hos VAC som enligt våra direktiv har låg 
lageromsättningshastighet. Här studerade vi exempelvis den information som 
huvudplanerarna fyllt i vid genomgång av artiklar med låg lageromsättningshastighet 
och vi gjorde även egna pivottabeller och diagram utifrån dessa data. Avslutningsvis 
använde vi oss även av sekundärdata i form av data från intranätet, regelgivande 
dokument och tidigare examensarbeten som skrivits på VAC. Vid datainsamlingen 
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framkom även orsaker som bidragit till att artiklar får låg lageromsättningshastighet 
på VAC vilka inte framkom ur teorin. Empirin i kombination med studier av vårt 
studerade system ledde även fram till vilka förutsättningar som finns i vårt studerade 
system, vilka senare användes vid analysen av möjliga åtgärdsförslag.  

Analys 

 I analysen besvarades första deluppgiften från syftesdiskussionen och därmed första 
delen av vårt syfte, genom att vi analyserade vilka teoretiska och empiriska orsaker 
som var relevanta för VAC.  Utifrån de för VAC relevanta orsakerna analyserade vi 
vilka av de åtgärder, som framkommit ur teorin samt vårt besök på VAN, som var 
väsentliga hos VAC. Vi analyserade därefter vilka av dessa åtgärder som var möjliga 
för VAC att genomföra utifrån de förutsättningar som finns, med vilken tidsaspekt 
åtgärden kan genomföras och slutligen analyserade vi vilka effekter dessa åtgärder 
förväntas ha på helheten. Detta ledde fram till ett antal åtgärder som är genomförbara 
för VAC utifrån de förutsättningar som finns och som tar hänsyn till effekter på vårt 
studerade system. Därigenom besvarades sista deluppgiften och andra delen av vårt 
syfte. För att förenkla för VAC sammanställde vi de orsaker som påverkar 
lageromsättningshastigheten mest samt analyserade vilka åtgärdsförslag utifrån dessa 
orsaker, som har störst förbättringspotential och därmed störst positiv effekt på 
logistikmålen. Utifrån förutsättningarna och tidsaspekten sammanställdes även de 
åtgärder vi ansåg enklast att genomföra. Denna avslutande delen av arbetet baserades 
främst på eget arbete eftersom huvuddelen av våra insamlade data då var insamlad, 
vi kompletterade dock våra data då vi stötte på oklarheter. Viktigast att tänka på i 
analysen var att hänsyn togs till helheten för att undvika suboptimerade lösningar. 

Slutsatser och reflektioner över resultatet 

I våra slutsatser återges det sammanfattande resultatet av vår analys samt idéer till 
fortsatt arbete för VAC. Slutligen diskuterade vi vad vi har lärt oss av arbetet, 
effekter av de avgränsningar vi gjorde samt arbetets generellitet. 

3.2 Metodsynsätt 

I första delen av vårt syfte kartlades orsakerna till varför artiklar får låg 
lageromsättningshastighet hos VAC. Här var det viktigt att ta alla de delar av 
organisationen som berörs i beaktning samt att vara objektiv så att vi inte påverkades 
för mycket av någon enskild avdelning. Det var även viktigt att ta hänsyn till hur de 
olika delarna påverkar varandra vid framtagandet av åtgärder för att undvika 
suboptimeringar och dessutom är samspelet mellan delarna i systemet alltid viktiga 
vid logistikproblem. Då andra delen av vårt syfte var att ta fram åtgärder var det 
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viktigt att vårt resultat är gångbart i hela organisationen. Eftersom åtgärderna ska 
vara användbara av alla medarbetare var det viktigt att de inte blev individberoende 
och det krävdes att vi förhöll oss objektiva i våra utgångspunkter och bedömningar. 
Detta är vad Arbnor och Bjerke (1994) kallar ett systemsynsätt eftersom 
undersökaren enligt detta synsätt är objektiv.  Björklund och Paulsson (2003) menar 
dessutom att med detta synsätt är relationen mellan delarna lika viktig som delarna 
var för sig och undersökaren försöker se samband mellan delarna i systemet. Genom 
arbetet har vi sett vårt studerade system som en del i ett större övergripande system 
vilket vi gjort för att se hur miljöfaktorerna som kopplar samman vårt system med 
det övergripande systemet påverkar vårt system. Vi studerade även hur delarna i vårt 
system påverkade varandra för att hitta synergieffekter.     

3.3 Undersökningsmetod 

Karaktären på en undersökning är enligt Björklund och Paulsson (2003) beroende av 
den kunskapsmängd som finns inom området, eftersom denna kunskapsmängd är av 
betydelse för vilken slags studie som ska genomföras. Då första delen av vårt syfte 
var att kartlägga orsaker till att artiklar får låg lageromsättningshastighet var vi 
tvungna att först göra en förklarande undersökning. Det kallas inom litteraturen för 
en explanativ undersökning eftersom den används både för att beskriva och förklara 
samband i systemet för att därigenom få en djupare kunskap och förståelse för 
problemet (Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). Andra delen av 
vårt syfte var att ta fram åtgärder för att förhindra att artiklar får låg 
lageromsättningshastighet, vilket innebar att vi skulle vägleda och föreslå åtgärder. 
Detta benämns enligt Björklund och Paulsson (2003) och Lekvall och Wahlbin 
(2001) för en normativ undersökning och vid en sådan studie finns det kunskap och 
förståelse inom ämnet och data från tidigare undersökningar krävs för att kunna 
föreslå åtgärder. I vårt fall bestod den data som krävs från tidigare undersökningar av 
den grundläggande kunskap som första delen av vårt syfte ledde fram till.  

3.4 Undersökningsansats 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) avgör valet av undersökningsansats vilken bredd 
och djup undersökningen ska ha. I vår undersökning gick vi på djupet inom 
avdelning komponentproduktion hos VAC och kartlade orsaker till varför artiklar får 
låg lageromsättningshastighet och utifrån det tog vi fram åtgärder för att förebygga 
detta. En sådan studie benämns enligt Lekvall och Wahlbin (2001) en fallstudie 
eftersom denna kännetecknas av att en djupgående och detaljerad beskrivning och 
analys görs i ett fåtal fall. Fallstudien besvarar frågorna hur och varför och baseras 



- Metod - 

   

  

 - 20 - 

på flera beviskällor enligt Yin (1994). I vår fallstudie baserade vi i den mån det var 
möjligt resultaten på data i sifferform främst eftersom det var ett önskemål från våra 
handledare på VAC. Detta kallas enligt Lekvall & Wahlbin (2001) för en kvantitativ 
undersökning. Enligt Trost (1997) ses denna undersökningsansats som mer trovärdig 
och representativ statistiskt sett och en annan fördel är att det är lättare att 
generalisera en sådan studie. Men allt går inte att mäta kvantitativt vilket innebär att 
studien blir begränsad och vi kompletterade därför med vad Backman (1998) och 
Björklund och Paulsson (2003) benämner en kvalitativ undersökning, vilket innebär 
att verbala uppskattningar görs då numeriska värden saknas. 

3.5 Möjliga fel i undersökningen 

Vid en undersökning av det slag vi genomförde kan det uppstå ett flertal fel och med 
det i åtanke var det viktigt att försöka undvika de felkällor som kunde uppkomma för 
att bibehålla en hög kvalitet på studien. Enligt Merriam (1988) är det viktigt att vara 
medveten om felkällorna eftersom det primära instrumentet vid kvalitativa fallstudier 
är människor och alla observationer samt analyser filtreras genom deras värderingar, 
livssyn, perspektiv och världsbild. För att säkerställa kvaliteten på undersökningen 
har Lekvall och Wahlbin (2001) identifierat ett antal felkällor som kan uppkomma 
och vi behandlar de vi ansåg var väsentligast för studien. 

Fel i syfte 

Eftersom rapporten grundades på syftet och vi baserade de praktiska och teoretiska 
efterforskningarna samt metoden på detta var det viktigt att syftet formuleras korrekt 
och att det inte fanns utrymme för feltolkningar. Vid fel i syftet kan förödande 
konsekvenser fås och syftet utarbetades därför i samarbete med våra handledare både 
på VAC och vid universitetet för att säkerställa att båda uppdragsgivarna och vi var 
överens om syftet, varför vi anser att risken för fel i detta är liten. 

Fel i uppgiftsprecisering 

Lekvall och Wahlbin (2001) ser vissa risker för fel vid uppgiftsprecisering där de 
poängterar att det kan bli fel vid inriktning och dessutom måste hänsyn tas så att inte 
viktiga frågeställningar avgränsas bort samt att innehållet måste vara relevant för 
resultatet. Utifrån våra litteraturstudier preciserades vår uppgift och i vårt fall kan fel 
i uppgiftspreciseringen ha lett till att inriktningen blev beskrivande trots att syftet 
krävde en förklarande undersökning. För att motverka felkällor är det enligt Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (2001) viktigt att ha medbedömmare och diskussioner i grupp 
samt att vara medveten om de källor till fel som kan uppstå. Eftersom vi hade 
kontakt med våra opponenter samt våra handledare och noggrant diskuterade igenom 
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vår uppgift med dessa för att få svagheter uppmärksammade samt tips för fortsatt 
arbete, anser vi att risken för denna typ av fel är liten. Risken att vi inte tagit hänsyn 
till viktiga områden i vår undersökning finns dock, men vi anser att vi upptäckt 
sådana missar eftersom vi varit medvetna om problemet.  

Fel vid insamling av data 

Under våra fältstudier var det viktigt att ta hänsyn till de tre faktorer validitet, 
reliabilitet och objektivitet som enligt Björklund och Paulsson (2003) ses som mått 
på en studies trovärdighet. Validitet anger i vilken utsträckning man mäter det som 
avses att mätas, det vill säga om rätt mål satts upp medan reliabiliteten är graden av 
tillförlitlighet i mätningarna och motsvarar sannolikheten att få samma resultat vid 
en upprepning av undersökningen. Objektivitet är i vilken utsträckning som 
värderingar påverkat studiens resultat. Ett sätt att öka validiteten är genom att 
använda sig av flera olika perspektiv och att vid intervjuer ha tydliga frågor som inte 
vinklas. Reliabiliteten kan ökas genom kontrollfrågor i enkäter och intervjuer och 
objektiviteten genom att tydligt motivera de olika val som gjorts i studien så att 
läsaren får möjlighet att själv ta ställning till rapportens resultat.  

Eftersom vi i vår datainsamling kom i kontakt med personal från flera avdelningar 
inom VAC var det viktigt att vi förhöll oss objektiva och inte blev för påverkade av 
någon avdelning. Då vi satt på avdelningen Logistikutveckling och Huvudplanering 
var vi medvetna om att det fanns en risk i att vi påverkades av den personal som 
sitter här. Men med beaktande av Eriksson och Wiedersheim-Pauls (2001) teori, om 
att en medvetenhet av problemet kan förhindra att fel uppkommer, anser vi att risken 
för den här sortens fel är försumbar.  

För att öka validiteten och undvika fel vid intervjuer krävs enligt Merriam (1988) till 
exempel god kommunikationsförmåga, vilket kräver empati, bra kontakt med 
respondenterna, genomtänkta frågor och förmågan att lyssna uppmärksamt. För att 
undvika felkällor hölls ovanstående i åtanke men vid intervjuerna uppmärksammade 
vi ändå två riskfaktorer. Det första problemet kan ha uppstått om vi själva använde 
oss av fel intervjuteknik. Då vi inte har så stor erfarenhet av att intervjua fanns det 
risk för missförstånd. Detta kan ha lett till att ledande frågor ställts vilket kan ha gett 
vinklade resultat. Det andra problemet kan ha uppkommit om personen vi 
intervjuade av olika anledningar var stressad eller distraherad. Denna felkälla var 
svår att identifiera, mycket beroende på våra bristande erfarenheter av intervjuer. För 
att minska risken för fel vid intervjuer var båda närvarande vid samtliga tillfällen för 
att få bådas synvinklar på de svar som gavs. För att öka reliabiliteten ställde vi då det 



- Metod - 

   

  

 - 22 - 

fanns oklarheter kontrollfrågor samt följdfrågor för att därigenom säkerställa att vi 
förstått våra respondenter rätt och därigenom anser vi att dessa fel kunnat undvikas. 

Då vi bearbetade mycket information från företagets logistikdatabas i form av 
excelfiler fanns det risk för missuppfattningar och feltolkningar vid vår analys av 
data. För att motverka den här felkällan la vi ner mycket tid på att sätta oss in i hur 
datafilerna är uppbyggda och på att studera excelfiler samt övrig information i 
logistikdatabasen. Utöver det hade vi utbildning med Sture Johansson och Karin 
Thörnblad för att vi skulle få förklaring till hur de exempelvis byggt upp 
pivottabellerna i excelfilerna samt vilken data de grundar sig på.  

Då vi studerade kommentarer i datafilerna kan fel ha uppstå vid tolkning av dessa 
data, eftersom det fanns en risk för olika uttryckssätt. För att minska risken för denna 
felkälla hölls intervjuer med personerna som lagt in kommentarerna för att få dem 
förklarade för oss och vi ställde även frågor vid oklarheter.  

Fel i analys 

När vi bearbetade, analyserade och tolkade våra insamlade data, kan fel ha uppstått. 
Dessa fel kan ha varit resultat av att våra data varit felaktiga eller att vi behandlat 
dem på ett felaktigt sätt. Det fanns även en risk att våra personliga intressen lett till 
favoriseringar av åtgärdsförslag samt suboptimeringar. Konsekvenserna av fel vid 
analysen kan ha lett till ett vinklat resultat i slutsatserna. Genom att vi hade en 
genomtänkt metod och genomförde kontinuerliga intervjuer samt hade fortlöpande 
möten med våra handledare minskades risken för favoriseringar samt att data 
behandlades på felaktigt sätt. Vi anser även att risken för suboptimering undveks 
eftersom vi studerade logistikens tre huvudmål och inte endast fokuserade på 
minskad kapitalbindning.  

Fel i slutsats  

En stor risk vid undersökningar av den här sorten är att de slutsatser vi gav kan ha 
blivit felaktiga om de baserats på felaktig data. För att komma fram till en så korrekt 
lösning som möjligt, hade vi kontinuerliga möten med våra handledare på VAC. 
Genom att vara medvetna om de fel som kunde uppkomma under arbetets gång anser 
vi att våra slutsatser blivit korrekta och anpassade till företaget. Vi anser även att vår 
nära kontakt med handledarna medfört att vi kunnat besvara syftet på ett sätt som 
kommer VAC till nytta och som motsvarar företagets förväntningar. 
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Kvalitetssäkring 

Slutligen anser vi att en kvalitetssäkring för vårt arbete var att vi hade en 
opponentgrupp som granskade vårt arbete löpande. Genom att de kritiskt analyserade 
vår rapport anser vi att brister i strukturen och avvikelser från vår planerade metod 
undvikits. Vi hade dessutom ett flertal basgruppsmöten med vår handledare vid 
universitetet samt med våra opponenter. Vid dessa möten diskuterades vår rapport 
igenom och vår förhoppning är att allas bidrag till lösningar på våra problem höjt 
kvalitén på studien. Utöver detta hade vi under hela arbetets gång kontakt med 
handledarna på VAC vilket vi anser resulterade i att fel i syftet undvikits och att 
rapporten därmed motsvarar de förväntningar som företaget har. 
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4 REFERENSRAM 

I kapitlet diskuterar vi, med utgångspunkt från vårt syfte, olika teorier som är 
relaterade till vårt problemområde. För att vi ska kunna besvara de två 
deluppgifterna från syftesdiskussionen i avsnitt 1.4 har vi teori om logistiksystem, 
planering och styrning av lager samt logistikens mål och vi kommer att motivera 
dessa teorival under respektive rubrik.   

4.1 Logistiksystem 

Syftet med vår rapport är att förebygga artiklar med låg lageromsättningshastighet 
och vi har enligt diskussion i avsnitt 1.4 valt att utgå från genomloppstid. Vi 
kommer, enligt avsnitt 1.1 minska genomloppstid genom att reducera lagernivåerna 
på de artiklar med längst genomloppstid och vi vill därför studera vilka de ingående 
delarna i vårt system är som påverkar genomloppstiden. Vi vill dessutom studera 
hur delarna hänger ihop för att få förståelse för helheten och för att därigenom 
kunna förstå hur genomloppstiden kan påverkas.   

Enligt Aronsson et al (2003) kännetecknas en god logistiker av förmågan att se 
helheten med hjälp av kunskap om de ingående delarna i systemet. En god logistiker 
måste även förstå hur en förändring i en del i systemet påverkar det totala systemet 
för att hitta en optimal lösning sett till helheten. För att kunna uppnå dessa mål krävs 
en förståelse för både systemet som helhet och dess ingående delar och ett sätt att 
beskriva dessa är genom att likna företagets flöde med ett rör, se Figur 4.1. 

Då vår studie enligt direktiv endast berör lager före och i produktion, se avsnitt 1.3, 
fokuseras delarna materialförsörjning och produktion vilka markerats i figuren. 
Eftersom VAC inte inkluderar färdigvarulager i produktionsdelen markeras inte detta 
lager i figuren och av samma anledning markeras inte distributionsdelen.   
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Figur 4.1 Modifierad bild av logistikrörets delar (Aronsson et al, 2003, sidan 50 och 151). 

Lager i logistiksystemet 

De övergripande delarna i röret är enligt Aronsson et al (2003) oftast 
materialförsörjning, produktion och distribution och mellan dessa delar finns det ofta 
lager. Dessa lager separerar delarna så att de kan styras mer självständigt men 
resulterar i att flödet i röret stoppas upp. I figuren representeras lager av trianglar där 
MF står för materialförråd och FVL för färdigvarulager. Vidare kan dessa 
övergripande delar brytas ner ytterligare i mindre delprocesser och mellan dessa 
delprocesser kan det, liksom mellan de övergripande delarna i röret, finnas lager. 
Även dessa lager separerar processer så att de kan styras mer självständigt men 
resulterar också i att flödet stoppas upp. Dessa lager inom de övergripande delarna 
kallas produktionslager då de är en del av produktionen och distributionslager då de 
är en del av distributionen och ju mer man bryter ner exempelvis produktionsdelen 
desto fler produktionslager resulterar det i. Istället för att bryta ner produktion i 
delprocesser kan man inkludera samtliga artiklar som befinner sig i 
produktionsdelen, både artiklar som bearbetas och sådana som ligger i någon form 
av produktionslager, och se det som ett enda lager, vilket benämns processlager i 
figuren. Processlagret skiljer sig från andra lager, exempelvis materialförråd, genom 
att artiklarna i denna typ av lager inte ligger stilla hela tiden, dessutom ökar 
artiklarnas värde stegvis då materialet bearbetas i produktion. 

Ett lager består enligt Bowersox och Closs (1996) av exempelvis material, 
komponenter, material i produktionsprocessen samt färdiga slutprodukter. Enligt 
Aronsson et al, 2003, har lager generellt sett en frikopplande funktion, det vill säga 
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lagret separerar två flöden så att de kan styras och optimeras enskilt med avseende 
på service och kostnad. Lager finns alltså i huvudsak av två anledningar, för att 
minska kostnader och för att höja servicen, vilket innebär att artiklarna i 
materialförråd och processlager kan delas upp beroende på om de finns av kostnads- 
eller serviceskäl. I materialförråd benämns lager som finns för att minska kostnader 
omsättningslager medan de lager som finns av serviceskäl kallas säkerhetslager. 
Omsättningslagret fylls på beroende av orderkvantiteten och därefter sker uttag av 
artiklarna successivt. Dessa uttag sker oftast inte helt kontinuerligt ur lagret utan 
utplockning sker oftast ojämnt och i satser.  I processlager talar man vanligtvis inte 
om omsättningslager utan om batcher där batchstorleken oftast är den samma vid 
påfyllnad av processlagret som vid uttag. Gemensamt för omsättningslager och 
batcher är att ju större orderkvantiteten och batchstorleken är, desto större blir lagret 
av kostnadsskäl med längre genomloppstid som följd. Enligt Bowersox et al (2002) 
kan säkerhetslagret dimensioneras antingen som ett antal eller som tid. I de fall då tid 
används vid dimensionering benämns den enligt Storhagen (2003) säkerhetstid och 
beskriver den säkerhetsmarginal i tid som krävs för att garantera att artikeln anländer 
i tid. Säkerhetslager i form av antingen säkerhetstider eller antal kan förekomma i 
både processlager och materialförråd.  

Det är viktigt att inte glömma att lager medför kostnader och att dessa ofta är större 
än vad man först tänker på. Det gäller därför att göra en avvägning så att kostnaderna 
för lagret inte överstiger vinsterna (Lumsden, 1998). För omsättningslager eller 
batchstorleken ställs lagerkostnaderna mot vinster i beordringskostnaderna och/eller 
ställkostnaderna enligt Aronsson et al (2003) och i säkerhetslagret görs avvägningen 
mot den ökade leveransservicen. I vissa fall kan det även uppstå oönskade lager som 
till skillnad från lager av kostnads- eller serviceskäl inte fyller någon funktion.  
Dessa artiklar har från början hört till lager av kostnads- eller serviceskäl och har 
därefter blivit oanvändbara eller oönskade på grund av exempelvis 
efterfrågeminskningar eller kvalitetsbrister. Ju längre dessa artiklar blir liggande 
desto längre blir genomloppstiden för dessa artiklar. 

Order- och leveransprocesser i logistiksystemet 

Både de övergripande delarna och de ingående delprocesserna i logistikröret knyts 
samman genom order- och leveransprocesser vilka driver flödet genom röret samt 
fungerar som länk till leverantör och kund. I praktiken beskriver dessa order- och 
leveransprocesser vad som kommer in och tas ut ur flödet och differensen ger 
lagernivån i flödet. (Aronsson et al, 2003) 
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Kapacitet i logistiksystemet 

Enligt Aronsson et al (2003) beskriver rörets diameter företagets kapacitet och 
bestäms av hur mycket personal, byggnader, maskiner och övriga resurser som finns 
tillgängliga. En stor diameter, det vill säga hög kapacitet, leder till höga kostnader 
varför kapaciteten bör dimensioneras utifrån kundernas behov. Det är även viktigt att 
röret har en jämn kapacitet så att flaskhalsar undviks.  

Genomloppstid i logistiksystemet 

Rörets längd beskriver genomloppstiden enligt Aronsson et al (2003), det vill säga 
den tid det tar för en artikel att röra sig från början till slutet av röret och ett kort rör 
har många fördelar. Ett kort rör innebär en lägre kapitalbindning eftersom den totala 
lagernivån är låg och därigenom krävs mindre ytor och utrustning att lagra artiklarna. 
Det kan även medföra förenklad planering och styrning eftersom kortare 
genomloppstider kräver mindre framförhållning och därmed ökar tillförlitligheten i 
prognoser. Genom kort genomloppstid är det även lättare att reagera på en 
förändring i kundens önskemål och det är därmed lättare att möta kundens behov. 
Lambert och Stock (1992) och Coyle et al (1996) poängterar dock vikten av att ta 
hänsyn till vilken påverkan en minskning av genomloppstiden har på det totala 
logistiksystemets kostnader och leveransservice. Ständiga förbättringar i 
genomloppstiden utan att se till övriga delar i logistiksystemet kan resultera i att 
företaget minskar sina lager till en nivå som ligger under den optimala. Det är 
exempelvis viktigt att se till transportkostnader, hanteringskostnader, orderkostnader 
samt informationskostnader så de inte överskrider besparingen, samt att servicenivån 
bibehålls då företag strävar efter att minska genomloppstiden. Teori om denna 
påverkan på logistiksystemet som helhet diskuterar vi närmre i avsnitt 4.4.  

Genomloppstiden beskriver enligt Aronsson et al (2003) den genomsnittliga tid det 
tar för en artikel att gå igenom ett visst flödesavsnitt. Genomloppstiden kan mätas 
för både små och stora delar av flödet och genomloppstiden kan därför både 
innehålla flera ledtider, det vill säga tiden från orderläggning till leverans, eller vara 
en del i en ledtid. Genomloppstiden kan således mätas som tiden en artikel ligger i 
ett lager eller den tid det tar för en artikel att gå igenom företagets produktion. I 
produktion ses genomloppstiden som tiden mellan påbörjad och avslutad aktivitet 
medan genomloppstiden i lager kan beräknas genom att beräkna kvoten mellan 
medellagernivån och förbrukningen. Generellt sett kan man därför säga att 
genomloppstiden är beroende av vad som tillförs respektive tas ut ur flödet och ju 
längre tiden är mellan in- och uttag desto längre genomloppstid. Genomloppstiden 
förkortas således genom att minska tillförsel till flödet eller genom att öka uttag.  
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Planering och styrning i logistiksystemet 

För att lager ska dimensioneras rätt och order- och leveransprocesser ska fungera 
krävs att logistikröret planeras och styrs på ett tydligt och genomtänkt sätt. Planering 
och styrning är även viktigt vid kapacitetsplanering och för att genomloppstiderna i 
logistikröret ska hållas låga. Vid planering och styrning är det viktigt med 
uppföljning för att se utfallet och därigenom kunna upptäcka brister och genomföra 
förbättringar genom uppdateringar. (Aronsson et al, 2003) 

4.2 Övergripande planering och styrning 

Genomloppstiden påverkas enligt stycke 4.1 av vad som tillförs samt vad som tas ut 
ur materialflödet.  Hur tillförseln samt uttagen sker beror av planering och styrning 
av materialflödet och en effektiv planering och styrning medför därför att 
genomloppstiderna i materialflödet kan hållas låga. För att kunna upptäcka brister i 
flödet som bidrar till långa genomloppstider är det även viktigt med uppföljning och 
uppdatering för att kunna åtgärda dessa brister.  

Enligt Christopher (1998) tycks framgångsrika företag ha gemensamt att de på ett 
effektivt sätt använder information och informationssystem för att snabbt reagera på 
förändringar. Informationssystemen förändrar såväl strukturen inom organisationer, 
som i kontakten mellan lika organisationer. Informationsutbyte har alltid haft en 
avgörande roll i logistikstyrning men med dagens teknik har den blivit drivkraften 
som ligger bakom logistikutvecklingen. Med bättre information kan exempelvis 
prognoser bytas ut mot faktisk efterfråga från kund. Men informationssystemen kan 
användas till mer än att bara integrera kund och leverantör, bland annat underlätta 
planering, koordinering och kontroll av parametrar som påverkar leveransservic. 

Då artiklar är i arbete och rätt artiklar produceras, sett till efterfrågan, uppstår enligt 
Storhagen (2003) inga problem men brister i produktionsstyrning eller samordning 
inom företaget får snabbt negativa konsekvenser eftersom de resulterar i att 
lagernivåer ökar och genomloppstiden med den, samtidigt som flexibiliteten minskar 
och risken att inte kunna tillgodose kundens behov ökar.  För att orderflödet, som 
ligger till grund för materialflödet, ska fungera krävs därför en tydlig och 
genomtänkt planering och styrning av hela flödet.  

Hur ett företag planerar och styr sina flöden påverkas av om företaget är funktions- 
eller processtyrt.  I en funktionell organisation arbetar varje funktion eller avdelning 
separat från andra avdelningar, tidigare och senare i flödet, och varje avdelning 
optimerar sin verksamhet vilket kan leda till suboptimering. Exempelvis strävar 
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inköp efter lägsta möjliga inköpskostnad utan att se till hur detta påverkar helheten. 
Andra nackdelar med en funktionell organisation är att de ofta ger ett revirtänkande, 
som grundar sig i att ekonomiuppföljningssystemen ofta byggs upp utifrån 
funktioner där respektive avdelning har ett budgetmål att leva upp till vilket ökar 
konkurrensen. Revirtänkandet leder även till att funktionens bästa prioriteras före 
företagets bästa. En funktionsstyrd organisation kan leda till att ingen känner sig 
ansvarig för helheten, utan ansvaret växlar mellan de olika funktionerna. Detta leder 
till att risken är stor att information glöms bort, förvanskas eller misstolkas vid 
överlämningar mellan avdelningar. (Aronsson et al, 2003; Christopher, 1998)  

I en flödesorienterad organisation arbetar personal från olika funktioner i flödet 
kopplat till en specifik produkt eller kund, vilket resulterar i att flödet eller processen 
optimeras istället för de olika funktionerna. Processtyrd organisation fungerar väl när 
företaget har ett litet antal kunder och få produkter eftersom det då går att leva upp 
till kundernas olika krav. Men när antalet kunder och artiklar ökar blir det i praktiken 
omöjligt att behandla alla dessa på ett unikt sätt och företaget tvingas därför ta fram 
rutiner och arbetssätt som effektiviserar de olika funktionerna vilket leder till avkall 
på processtänkandet. För att minska de negativa effekterna med en funktionell 
organisation kan företaget arbeta med intern integration för att öka förståelsen inom 
och mellan de olika funktionerna för hur deras arbete påverkar företaget som helhet. 
(Aronsson et al, 2003; Christopher, 1998) 

Oberoende av om företaget är funktions- eller processtyrt krävs enligt Storhagen 
(2003) informationsflöden mellan funktionerna, men även mot leverantörer och 
kunder vilket ger ett omfattande informationsbehov. Brister i informationsflödet är 
en vanlig och onödig osäkerhetsfaktor vilket resulterar i negativa effekter, som 
dåliga prognoser vilka ger dåliga beslutsunderlag, lageruppbyggnad vilket leder till 
förlängd genomloppstid, brister i leveransservice och flexibilitet, exempelvis 
förmågan att justera inleveranser vid oväntade efterfrågeminskningar. För att 
materialflödet i ett företag ska fungera fordras enligt Aronsson et al (2003) att 
samtliga delar i flödet får nödvändig information. Det krävs således att 
informationen kommuniceras till alla berörda för att företag ska få ett fungerande 
informationsflöde som stödjer och driver materialflödet så att det fungerar och det är 
därför en viktig del av logistiken. 

En svårighet enligt Coyle et al (1996) är att personalen som samlar in och uppdaterar 
informationen inte alltid vet vad informationen ska användas till och därför inte har 
samma uppfattning som ledningen om vilka data som är relevanta. Det krävs således 
inte bara att samtliga delar i flödet får ta del av nödvändig information utan även att 
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de förstår hur den ska användas och det är därför viktigt att informationen är 
ändamålsenlig och tydlig.  

I planeringen och styrningen av företag ingår även uppföljning genom att mäta den 
logistiska organisationen, exempelvis lagerkostnader och orderkostnader. Den 
insamlade informationen ska jämföras med de värden som företaget satt upp tidigare 
för att vid avvikelser kunna göra uppdateringar. Då det planerade värdet jämförts 
med det uppmätta görs uppdateringar vid mindre avvikelser och vid större avvikelser 
uppdateras strategin. Uppföljning och uppdatering är därför en förutsättning för en 
effektiv planering och styrning. (Gattorna, 1996) 

Uppföljning, uppdatering och kommunikation är således viktig inom all planering 
och styrning.  Vi har valt att i avsnitt 4.3, lägga uppföljning, uppdatering samt 
kommunikation som berör de indata som används av företagets verktyg för planering 
och styrning. I detta avsnitt behandlas därför endast den uppföljning, uppdatering 
samt kommunikation som berör lager med lång genomloppstid som inte direkt kan 
förknippas med dessa indata.  

Tabell 1 Sammanfattning av orsaker till att artiklar får lång genomloppstid som beror av 
brister i övergripande planering och styrning, samt åtgärder till dessa orsaker 

Orsak till lång genomloppstid Åtgärd för att korta genomloppstid 
• Brister i helhetssyn ger suboptimering 

och revirtänkande 
• Rutiner och arbetssätt som effektiviserar 

de olika funktionerna 
• Intern integration för att öka förståelsen 

inom och mellan de olika funktionerna 

• Brist i uppföljning, uppdatering samt 
kommunikation i samband med detta 
vilket leder till brist i personalens 
kunskap om vad information ska 
användas till och hur 

• Ändamålsenlig och tydlig information 
• Ökad intern kommunikation 
• Förbättrad uppdatering 
• Förbättrad uppföljning 

4.3 Behovsberäkning  

Det finns olika verktyg för material- och produktionsstyrning, varav de flesta bygger 
på datorstöd och då går under namnet material- och produktionsstyrningssystem, 
MPS (Storhagen, 2003; Persson och Virum, 2001). MRP är ett system för 
nettobehovsberäkning som fastställer hur mycket material som ska köpas in och när 
och eftersom VAC använder sig av MRP som material- och 
produktionsstyrningssystem beskrivs det närmre nedan för att se vilka faktorer som 
kan orsaka att artiklar får lång genomloppstid. Arbetet med behovsberäkningen sker 
i flera steg, se Figur 4.2. 
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Figur 4.2 Schematisk beskrivning av MRP (Modifierad från Storhagen, 2003, sidan 111). 

4.3.1 Förutsättningar för MRP 

Fördelarna med MRP är enligt Storhagen (2003) att det klarar av att hantera ett stort 
antal komponenter och stödjer samordning av materialflöden från många olika 
leverantörer. MRPs taktbaserade grund är en nackdel och MRP har svårt att hantera 
svängningar i efterfrågan eller störningar i planering och produktion, dessutom är 
omplaneringarna ofta tidskrävande. En ytterligare svaghet är att behovet baseras på 
prognoser. Utgångspunkten är den förväntade efterfrågan men MRP fungerar ändå i 
praktiken som ett tryckande system (push). Med sin taktbaserade grund har MRP sin 
styrka främst vid jämn efterfrågan och följande krav bör vara uppfyllda: 

• Hög tillförlitlighet i produktionsplanerna och därmed hög prognossäkerhet. 
• Regelbunden kommunikation mellan samtliga berörda funktioner. 
• Hög tillförlitlighet i leverantörernas ledtid. 
• Begränsade störningar och osäkerheter från kunder och i maskiner samt 

personal. 
• Datatillförlitligheten ska ligga på 98 – 99 procent för att MRP ska fungera 

bra. 

Om kraven inte uppfylls riskerar indatan till systemet att vara inkorrekt vilket ökar 
risken för att MRP ska ge orderkvantiteter och tidpunkter för orderläggning som inte 
överensstämmer med det verkliga behovet. Detta kan leda till att för mycket 
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alternativt för lite artiklar tillförs flödet och då för mycket artiklar tillförs flödet 
medför det en risk att artiklar får lång genomloppstid. Förutsättningarna regelbunden 
kommunikation samt hög datatillförlitlighet påverkar hela material- och 
informationsflödet. En förbättrad kommunikation mellan de berörda funktionerna 
kan nås genom en förstärkt intern och extern integration. Uppföljningen och 
uppdatering är viktig för att datasäkerheten ska kunna hållas på en hög nivå och 
stämma överens med verkligheten. Brister i datatillförlitligheten kan leda till 
felaktiga beställningar av artiklar, vilket kan leda till brister och oförmåga att 
tillgodose kundens krav. (Aronsson et al, 2003; Storhagen, 2003)  

Som nämnts i avsnitt 4.2 behandlar vi uppföljning och uppdatering under respektive 
parameter som är indata i MRP i detta avsnitt. Det är således denna uppföljning och 
uppdatering som avgör hur hög datatillförlitligheten blir. Hur denna uppföljning och 
uppdatering kommuniceras är viktig för att alla i flödet ska ha tillgång till korrekt 
information. Vi behandlar därför uppdatering, uppföljning och kommunikation som 
påverkar datatillförlitligheten, under respektive parameter som är indata till MRP. 

4.3.2 Prognoser 

Behovsberäkningen utgår från marknadsinformation som baseras på prognoser och 
dessutom tas hänsyn till redan lagda kundorder och produktionsorder. Vid 
prognostisering tas ett prognosvärde fram och ett prognosfel kan mätas.  

Prognosvärde 

Prognosvärdet beskriver enligt Aronsson et al (2003), Persson & Virum (2001) och 
Robeson (1994) det framtida behovet och kan tas fram med hjälp av tre olika 
metoder baserat på vilken typ av data som används och det finns metoder baserade 
på orsakssamband, bedömningar av experter samt historiska metoder. Den mest 
generella metoden är orsakssamband, som bygger på att samband dras mellan två 
eller flera variabler. Hos VAC skulle den här typen av prognos kunna innebära att 
behovet av komponenter till en motor beräknas med den totala försäljningen av 
motorer som prognosvariabel, ökar försäljningen av motorer kommer också behovet 
av komponenter att öka och vice versa. Prognoser baserade på uppskattningar av till 
exempel försäljare eller andra personer med god kännedom om marknaden sägs 
baseras på bedömningar av experter. Den sista metoden grundar sig i analyser av 
historiska data, där marknadens efterfrågemönster identifieras för att kunna förutspå 
framtida variationer. Efterfrågan kan se mycket olika ut men några av de vanligaste 
efterfrågemönstren är cyklisk, trend och slumpmässig, vilka visas i Figur 4.3. 
Cykliska svängningar innebär att efterfrågan varierar på ett regelbundet sätt, två 
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typfall är säsongsvariationer, där variationen i efterfrågan upprepar sig regelbundet 
år efter år och konjunktursvängningar som är en mer långsiktlig förändring som 
beror på den generella ekonomiska utvecklingen i samhället. Trend uppger om 
efterfrågan ökar, minskar eller är stabil. Det slumpmässiga efterfrågemönstret skapas 
slutligen av förutsättningar som inte kan förklaras och därmed inte heller kan 
förutses, men genom att vara medveten om att slumpmässiga variationer 
förekommer kan företag gardera sig så att beredskap finns i de fall då det behövs.  

 
Figur 4.3 Olika efterfrågemönster (Aronsson et al, 2003, sid 126). 

Prognosfel 

Prognosfelet är skillnaden mellan det beräknade prognosvärdet och det verkliga 
utfallet och ökar i regel ju längre framförhållningen i prognoserna är, det vill säga ju 
längre i förväg prognosen måste göras. Prognosfelet kan även öka då det finns stora 
variationer i efterfrågan, vilket orsakas av osäkerheter och variationer från kund. För 
att minimera prognosfelet bör prognoserna göras för så korta intervall framöver, det 
vill säga med så kort framförhållning som möjligt, och ett sätt att uppnå detta är att 
beställa hem mindre orderkvantiteter oftare. Minskade orderkvantiteter medför även 
att tiden mellan orderna minskar vilket leder till att efterfrågan upplevs som jämnare. 
Prognosfelet kan även minskas genom att variationerna i efterfrågan reduceras vilket 
kan ske genom styrande prissättning. Slutligen kan osäkerheterna från kunderna och 
därmed variationerna i efterfrågan minskas genom närmre samarbete med kund. Ett 
annat sätt att reducera felet i prognoserna är genom att följa upp prognosfelet för att 
utifrån det uppdatera prognosparametrarna eller prognosmetoden, för att i framtiden 
kunna få säkrare prognoser. För att kunna göra detta krävs god förståelse för hur den 
verkliga efterfrågan ser ut och det är därför viktigt att samtliga involverade får del av 
information genom intern kommunikation. (Aronsson et al, 2003; Storhagen, 2003) 

Då prognosfelet är stort kan lager uppstå oavsiktligt på grund av att artiklarna inte 
förbrukas som prognostiserats och vid en oväntad nedgång i efterfrågan eller då 
efterfrågan försvinner helt leder det till att ett oönskat konjunkturlager bildas, se 
Figur 4.4. (Aronsson et al, 2003; Mattsson, 1997) 
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Figur 4.4 Oönskat konjunkturlager (Aronsson et al, 2003, sidan 115). 

Det oönskade konjunkturlagret bildas enligt figuren då minskningen i efterfrågan 
inte kunnat förutses och planerade inleveranser inte kunnat stoppas eller justeras vid 
minskningen i efterfrågan. Då företaget hinner stoppa inleveranser i tid kan det 
oönskade konjunkturlagret undvikas men ju fler inplanerade inleveranser som inte 
kan stoppas desto större blir lagret. Lagrets storlek beror således på hur hög 
prognossäkerheten är samt företagets möjlighet att stoppa, alternativt justera lagda 
order. Det oönskade konjunkturlagret kan ses som ett tillfälligt förstorat lager och 
kan då efterfrågan endast minskat justeras genom att inflödet i lagret reduceras till en 
normal lagernivå. Försvinner efterfrågan helt kommer lagret aldrig att minska 
naturligt och kallas då inkuranslager. (Aronsson et al, 2003; Mattsson, 1997) 

Oönskade lager kan även uppstå vid konstruktionsändringar och modellbyten och 
introduktionen av en ny produkt medför att efterfrågan på den gamla upphör. 
Dessutom tål vissa varor endast begränsad lagring innan de blir inkuranta och de 
gamla artiklarna blir då osäljbara. Lager bestående av artiklar som förlorat sitt värde 
bildar inkuranslager, och dess storlek är, vilket nämnts ovan, beroende av företagets 
förmåga att hanterar artiklar som saknar behov på grund av en plötslig minskning i 
efterfrågan, övergång från gammal till ny konfiguration eller begränsad lagring. 
Bildande av inkuranslager undviks därför genom förbättringar i företagets förmåga 
att hantera dessa artiklar vilket kan ske genom ökad intern integration och således 
förbättrad kommunikation. Verklig efterfrågan är ofta svår att påverka men genom 
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reklam och sänkta priser kan efterfrågan ökas. Föråldrade eller på annat sätt 
osäljbara artiklar är något företag bör göra sig av med snarast genom skrotning. För 
att artiklar ska kunna skrotas krävs kunskap om vilka artiklar som är inkuranta men 
även tydliga och enkla processer för genomförandet annars riskerar artiklarna att bli 
liggande med onödiga kostnader till följd. (Aronsson et al, 2003; Mattsson, 1997)  

Då prognoserna inte överensstämmer med verkligheten kan det enligt Aronsson et al 
(2003), Coyle et al (1996) och Gattorna (1996) medföra problem eftersom 
kapaciteten som finns tillgänglig ofta blir för stor eller för liten. Det finns två sätt att 
hantera problemet då verklig efterfrågan inte överensstämmer med prognostiserad, 
se Figur 4.5. Antingen kan företaget arbeta med fast ledtid och variabel kapacitet, 
vilket i logistikröret skulle motsvaras av fast längd på röret och flexibel diameter. Då 
är fördelen att leveransservicen kan hållas hög och lagernivåerna sänkas, men det 
kostar pengar och är svårplanerat. Andra alternativet är att arbeta med fast kapacitet 
och ändra ledtiden vilket kan jämföras med fast diameter på logistikröret och ändrad 
rörlängd och således ändrad genomloppstid. Vid fast kapacitet blir konsekvensen att 
en order får vänta tills tillgänglig kapacitet finns och ett sätt att hantera osäkerheten 
är genom att ha större säkerhetslager. Säkerhetslagret finns således för att samordna 
tillgången och efterfrågan och hålla en hög servicenivå mot kund vid prognosfel, för 
att undvika bristkostnader som uppstår vid missad försäljning. Säkerhetslagrets 
storlek påverkas enligt Gattorna (1996), Lumsden (1998) och Persson och Virum 
(1996) inte bara av prognosfelet, utan även av ledtiden eftersom säkerhetslagret ska 
gardera mot brister under ledtiden och långa ledtider ger då större säkerhetslager. 
Stora säkerhetslager kan därför åtgärdas genom att minska prognosfelet eller genom 
att korta ledtiden, vilket tas upp i avsnitt 4.3.5 Ledtid.  

 
Figur 4.5 Arbeta med fast kapacitet eller fast ledtid (Aronsson et al, 2003, sidan 161). 



- Referensram - 

   

  

 - 37 - 

Dimensionering av säkerhetslager 

Enligt Aronsson et al (2003) är det ofta svårt att bestämma nivån på säkerhetslagret 
och för att resultatet ska blir bra är det en förutsättning att företaget är väl insatta i 
hur osäkerheten ser ut i deras efterfråga. För att kunna dimensionera säkerhetslagret 
rätt krävs därför uppföljning av prognosfelet, samt att detta kommuniceras internt, 
för att fastställa osäkerheterna i prognoserna. Det krävs dessutom goda kunskaper 
om ledtidens längd och att dessa kommuniceras internt, vilket fås genom uppföljning 
av ledtider. Förutom detta krävs även kunskap om vilken servicenivå som kunden 
kräver, vilket kan fås genom bättre kommunikation med kund. Eftersom det ofta är 
svårt att bestämma dessa parametrar baserar de flest företag istället sina 
säkerhetslager på intuitiva eller erfarenhetsmässiga bedömningar. Detta sätt att 
beräkna säkerhetslager är det enklaste men inte det teoretiskt korrekta och eftersom 
metoden bygger på intuition och erfarenhet blir resultatet subjektivt och risken är 
stor att en försiktig person värderar riskerna för högt medan den djärve riskerar att få 
för låga säkerhetslager. För att åtgärda detta bör man således byta till en mer 
teoretisk korrekt bedömning som är mer objektiv. 
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Tabell 2 Sammanfattning av orsaker till att artiklar får lång genomloppstid som beror av 
brister i prognoser, samt åtgärder till dessa orsaker 

Orsak till lång genomloppstid Åtgärd för att korta genomloppstid 
• Brister i uppföljning, uppdatering och 

kommunikation vid prognostisering  
• Uppföljning för att få kunskap om 

efterfrågan samt dess variationer för att 
minska prognosfel 

• Uppdatering av prognosparametrar eller 
prognosmetod för att förbättra 
prognossäkerheten 

• Ökad kommunikation internt för att 
förmedla efterfrågan samt dess variationer 

• Lång framförhållning vid framtagandet 
av prognoser vilket leder till större 
risk för prognosfel 

• Minskad orderkvantitet för att få kortare 
framförhållning 

• Stora variationer i efterfrågan vilket 
leder till större risk för prognosfel 

• Styrd prissättning 
• Minskad orderkvantitet för att 

variationerna inte ska hinna bli så stora 
• Ökad extern integration med kund för att 

få kunskap om efterfrågan samt dess 
variationer 

• Brist i att företagets förmåga att stoppa 
inleveranser vid snabb nedgång i 
efterfrågan eller helt utebliven 
efterfrågan 

• Ökad kommunikation internt och externt 
vid snabb nedgång i efterfrågan eller helt 
utebliven efterfrågan 

• Sänka priser 
• Reklam 

• Brist i hantering av 
konfigurationsändring 

• Ökad kommunikation internt och externt 
vid konfigurationsändring 

• Sänka priser 
• Reklam 

• Brist i hantering av artiklar med 
begränsad lagring 

• Ökad kommunikation internt för att 
uppmärksamma artiklar 

• Sänka priser 
• Reklam 

• Brist i hantering av artiklar som fått 
lång genomloppstid och som bör 
skrotas 

• Uppföljning och ökad kommunikation 
internt för att öka kunskapen om artiklar 
som bör skrotas 

• Tydlig och enkel skrotningsprocess 
• Brist i prognossäkerhet kompenseras 

med säkerhetslager 
• Variabel kapacitet för att hantera osäkerhet 

i efterfrågan och därigenom minska 
säkerhetslager  

• Feldimensionerade säkerhetslager 
utifrån den prognossäkerhet som 
företaget har 

• Ökad kommunikation internt för att få 
kunskap om prognosfelet 

• Uppföljning för att få kunskap om 
prognosfelet 

• Mer objektiv dimensioneringsmetod  
• Ökad kommunikation externt för att få 

kunskap om servicenivån  
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4.3.3 Tillgång på kapacitet 

Då huvudplanen tagits fram beräknas resursbehovet och tillgång på kapacitet vilka 
tillsammans med huvudplanen sätts samman till en preliminär produktionsplan. 
Kapaciteten bestäms av hur mycket personal, maskiner och övriga resurser som finns 
att tillgå. För att den verkliga kapaciteten ska stämma överens med den som används 
i MRP måste störningarna från maskiner, personal och övriga resurser vara 
begränsade för att inte orsaka att artiklar får lång genomloppstid. Kapaciteten måste 
följas upp och uppdateras för att kapacitetstillgången i datasystemet ska 
överensstämma med den verkliga. Det är även viktigt att uppdateringarna och 
uppföljningen kommuniceras till samtliga berörda, för att därigenom säkerställa att 
alla får del av den aktuella informationen. Störningar från personal påverkar hela 
flödet negativt eftersom både materialflödet och informationsflödet beror av 
personalen. Störningarna i personal är beroende av vilken förmåga företag har att 
undvika och åtgärda störningarna där förmågan kan förbättras genom variabel 
kapacitet så att företaget inte blir beroende av viss personal. Störningar i maskiner 
riskerar att få till följd att artiklar blir osäljbara på grund av kvalitetsavvikelser, i de 
fall då dessa är så allvarliga att de inte kan åtgärdas genom reparation. Störningarna i 
maskinerna är därför beroende av företagets förmåga att undvika samt åtgärda 
kvalitetsavvikelser i den egna produktionen och kan minskas genom bättre 
reparationsprocesser och mer robusta produktionsprocesser. Störningar i maskiner 
kan även minskas med variabel kapacitet. Då kvalitetsavvikelserna är så allvarliga 
att de inte kan åtgärdas genom reparation bör företaget göra sig av med dessa snarast 
genom kassation. För att artiklar ska kunna kasseras krävs både kunskap om vilka 
artiklar som har så allvarliga kvalitetsavvikelser att de inte kan åtgärdas men även en 
tydlig och enkel kassationsprocess för att undvika att artiklar bli liggande med 
onödiga kostnader till följd. (Aronsson et al, 2003; Lumsden, 1998; Mattsson, 1997; 
Storhagen, 2003; van Weele, 2002) 

Störningar i tillgång på kapacitet leder till förlängda interna ledtider i de fall då 
variabel kapacitet inte kan utnyttjas. För att kompensera för dessa förlängda interna 
ledtider krävs ökade säkerhetslager för att på så sätt kunna upprätthålla den 
servicenivå som utlovats och därigenom undvika bristkostnader. (Gattorna, 1996; 
Persson & Virum, 1996) Säkerhetslagrets storlek beror enligt Lumsden (1998) av 
hur stora osäkerheterna i den interna ledtiden är samt av den förväntade efterfrågan 
och en högre efterfrågan samt osäker intern ledtid får till följd att större 
säkerhetslager krävs. Detta eftersom säkerhetslagret måste kunna täcka efterfrågan 
vid en förlängning av den interna ledtiden. Stora säkerhetslager kan enligt Gattorna 
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(1996), Persson och Virum (1996) samt Lumsden (1998) därför åtgärdas genom att 
minska osäkerheten i den interna ledtiden eller genom att minska efterfrågan. Som 
tidigare nämnts under stycket Prognosfel krävs det enligt Aronsson et al (2003) att 
företaget är har goda kunskaper om efterfrågan samt vilken servicenivå som kunden 
kräver, dessutom krävs god kunskap om osäkerheterna i de interna ledtiderna för att 
på ett korrekt sätt bestämma nivån på säkerhetslagret. För att kunna genomföra detta 
krävs därför mätning och uppföljning av osäkerheten i de interna ledtiderna, samt att 
denna information kommuniceras internt. Då dessa ofta är svåra att bestämma 
baserar de flesta företag istället sina säkerhetslager på intuitiva eller 
erfarenhetsmässiga bedömningar vilka som tidigare nämnts riskerar att bli 
subjektiva. Beroende på färdigtidpunkter och kapacitet bestäms enligt Persson och 
Virum (2001) och Storhagen (2003) när produktionsorder ska startas och avslutas. 
Huvudplanen bryts ner i de material och komponenter som behövs för att genomföra 
produktionsplanen vilket ger bruttobehovet.  

Tabell 3 Sammanfattning av orsaker till att artiklar får lång genomloppstid som beror av 
brister i tillgång på kapacitet, samt åtgärder till dessa orsaker 

Orsak till lång genomloppstid Åtgärd för att korta genomloppstid 
• Brister i uppföljning, uppdatering och 

kommunikation av tillgång på 
kapacitet 

• Uppföljning för att få kunskap om 
tillgång på kapacitet samt dess 
variationer 

• Uppdatering för att få rätt tillgång på 
kapacitet 

• Ökad kommunikation internt för att 
förmedla tillgång på kapacitet samt 
dess variationer   

• Störningar i personal 
• Brist i förmåga att undvika och åtgärda 

störningar i personal 

• Variabel kapacitet för att inte bli 
beroende av viss personal 

• Störningar i maskiner 
• Brist i förmåga att undvika och 

åtgärda störningar i maskiner 

• Variabel kapacitet för att inte bli 
beroende av vissa maskiner 

• Bättre reparationsprocesser 
• Robusta produktionsprocesser 

• Brist i hantering av artiklar som fått 
lång genomloppstid och som bör 
kasseras  

• Uppföljning och ökad kommunikation 
internt för att uppmärksamma dessa 
artiklar 

• Tydlig och enkel kassationsprocess 
• Feldimensionerade säkerhetslager 

utifrån de brister i kapacitetstillgång 
som företaget har 

• Uppföljning för att få kunskap om 
intern ledtid för att kunna göra en så 
korrekt dimensionering som möjligt 

• Ökad kommunikation internt för att få 
kunskap om intern ledtid för att 
kunna göra en så korrekt 
dimensionering som möjligt 
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Sedan tar systemet hänsyn till produktstrukturen som visar hur varje artikel är 
uppbyggd och därefter tar systemet hänsyn till de artiklar som finns i lager, 
beordrade kvantiteter samt produktionsorder och beräknar därefter nettobehovet av 
den aktuella artikeln i materialbehovsplaneringen. Då nettobehovet har beräknats i 
materialbehovsplaneringen tas sedan hänsyn till kostnader som avgör partistorleken 
och ledtider både på köpta komponenter från leverantör och på egen produktion 
internt (Aronsson et al, 2003; Persson & Virum, 2001). 

4.3.4 Partiformning 

Partiformningen görs utifrån nettobehovet samt kostnaderna och fastställer hur ofta 
och i vilken volym material och komponenter ska köpas eller produceras. När 
transporter, inköp och produktion ska optimeras med avseende på kostnaden visar 
det sig ofta att större partier ger stordriftsfördelar. Högre fyllnadsgrad och större 
transporter minskar transportkostnaden, ökade volymer vid inköp och produktion 
medför att orderkostnader respektive ställkostnader kan slås ut på fler produkter. 
Dessutom är det ganska vanligt med kvantitetsrabatter från leverantör vid inköp av 
större kvantiteter. Större partier fås av kostnadsskäl på grund av stora 
orderkvantiteter eller batchstorlekar, men leder till höga lagringskostnader samt 
långa genomloppstider. Det finns flera olika metoder för att bestämma hur stora 
partier som ska köpas in åt gången eller som ska tas ut av produktion och de flesta 
utgår ifrån tanken att minimera den totala kostnaden och lägger därför lika stor vikt 
vid ordersärkostnaden som lagringskostnaden. Ett sätt att minska genomloppstiden 
är därför genom att lägga mindre vikt vid ordersärkostnaden, genom att beställa hem 
mindre kvantiteter och oftare. Detta kräver dock att avkall görs på minimeringen av 
den totala kostnaden som därför blir högre än optimalt. (Aronsson et al, 2003; 
Gattorna, 1996; Storhagen, 2003; van Weele, 2002) 

Partiformningsmetoder 

Beroende på om efterfrågan är konstant eller varierande lämpar sig olika 
partiformningsregler olika väl och det är därför viktigt att välja en 
partiformningsmetod som är anpassad efter efterfrågemönstret för att få en korrekt 
partiformning (Lumsden, 1998). Det klassiska verktyget för att beräkna optimal 
partistorleken är enligt Aronsson et al (2003) Wilsonformeln även kallad EOQ-
formeln. Formeln baseras på totalkostnaden där hänsyn tas till de kostnader som 
uppstår vid beordring samt lagerhållning av artiklarna. Enligt Aronsson et al (2003) 
och Lambert och Stock (1992) är ordersärkostnaden den kostnad som uppstår då en 
order läggs och den är oberoende av hur stor orderkvantiteten är. Kostnaden för 
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lagerhållningen beror av lagerräntan och produktvärdet. Enligt Persson och Virum 
(2001) ingår kapitalkostnader samt kostnader för värdeminskning, 
försäkringspremier, förrådskontroll samt de kostnader som uppstår då en produkt 
avyttrats i lagerräntan. Produktvärdet definieras enligt Lumsden (1998) som 
inköpspris plus externa och interna transport- och hanteringskostnader, det vill säga 
hur mycket pengar som har investerats i produkten.  

Wilsonformeln har dock ett antal begränsningar eftersom den bygger på antaganden. 
Förutom att efterfrågan är konstant ska även ledtiden vara konstant och känd, 
dessutom antas inköpspris och transportkostnad vara oberoende av orderkvantitet 
och tid. Utöver detta tas ingen hänsyn till transportlager, samband mellan enheter i 
lager, planeringshorisonten, kapacitetsbegränsningar eller tillgång på kapital. 
(Storhagen, 2003; Bowersox, 2002; Lambert & Stock, 1992) Wilsonformeln ger 
därför bäst resultat då dessa antaganden är uppfyllda men eftersom lösningen till 
formeln enligt Lambert och Stock (1992) är okänslig för små förändringar i inmatad 
data, vilket innebär att så länge verkligheten inte avviker för mycket från de 
teoretiska antagandena ger metoden ett relativt bra värde. Vid stora förändringar i 
efterfrågan som resulterar i avvikelser från prognoser hamnar totalkostnaden långt 
ifrån det optimala vilket är en nackdel med Wilsonformeln (Aronsson et al, 2003).  

Då efterfrågan är svår att förutsäga och produkterna dyra lämpar det sig bättre att 
använda en noggrannare metod som ger en lägre totalkostnad. Dessa är dock mer 
komplicerade och kräver mer administrativt arbete eftersom den måste uppdateras 
löpande. En av dessa metoder är enligt Lumsden (1998) Least Cost som bygger på 
att hitta den lägsta totalkostnaden. Metoden utnyttjar teorin bakom optimal 
orderstorlek och partistorleken bestäms genom att den genomsnittliga kostnaden 
beräknas för ett parti som täcker ett ökande antal tidsperioder. Detta upprepas tills 
totalkostnaden når sitt minimum och ordersärkostnaden är lika med 
lagerhållningskostnaden.  

En annan partiformningsmetod som lämpar sig väl vid varierande efterfråga är Lot-
for-Lot som enligt Silver at al (1998) är den enklaste partiformningsmetoden. Här 
beställs den exakta mängden artiklar som behövs i varje tidsperiod vilket ökar 
möjligheterna för företaget att anpassa sig även till stora efterfrågeändringar. Genom 
att lägga små och frekventa order kan prognosfelet minskas tack vare den 
senareläggning av prognoserna detta innebär. Dessutom ger metoden låg 
lagerhållningskostnad och korta genomloppstider medan nackdelen är att 
ordersärkostnaderna blir höga och totalkostnaden blir därför oftast högre än optimalt. 
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Tabell 4 Sammanfattning av orsaker till att artiklar får lång genomloppstid som beror av 
brister i partiformning, samt åtgärder till dessa orsaker  

Orsak till lång genomloppstid Åtgärd för att korta genomloppstid 
• Partiformningsmetod som tar för stor 

hänsyn till ordersärkostnad 
• Byt partiformningsmetod till en som 

tar mindre hänsyn till 
ordersärkostnad 

• Partiformningsmetoden lämpar sig 
inte för det rådande 
efterfrågemönstret 

• Byt partiformningsmetod till en som 
bättre passar efterfrågemönstret 

4.3.5 Ledtid 

Ledtiderna kan delas in i ledtider från leverantör samt interna ledtider, då vi i avsnitt 
4.3.3 diskuterat interna ledtider, behandlar vi här endast ledtider från leverantör.  

Enligt avsnitt 4.1 är det order- och leveransprocesser som driver materialflödet och 
tiden mellan orderläggning och mottagande benämns ledtid och de avgör således när 
order för materialet och komponenterna ska läggas för att artiklarna ska finnas på 
plats när de behövs. Långa ledtider från leverantör medför därför att leveransordern 
eller produktionsordern måste läggas långt innan materialet behövs. Detta medför att 
planeringen och styrningen av materialflödet blir svårare ju längre ledtiderna är 
eftersom längre framförhållning krävs och därmed måste företaget förlita sig på allt 
osäkrare prognoser. Som tidigare diskuterats i avsnitt 4.3.3 medför långa ledtider att 
större säkerhetslager krävs, eftersom säkerhetslagret ska täcka variationerna i 
efterfrågan under hela ledtiden. Förkortade ledtider kan således medföra flera 
positiva effekter och företag bör därför arbeta för att minska dessa vilket kan ske 
genom att minska orderkvantiteterna. Minskade orderkvantiteter leder till 
frekventare order, vilket minskar ledtiderna eftersom det tar kortare tid att 
sammanställa en mindre order och med kortare ledtider minskar även riskerna för 
stora avvikelser i dessa. (Persson & Virum, 2001; Storhagen, 2003)  

Det är enligt Gattorna (1996), Lumsden (1998) och Persson och Virum (1996) inte 
bara ledtidernas längd som påverkar behovsberäkningen utan även osäkerheter i 
ledtiden. Osäkerheterna i ledtiden kan orsakas av osäkerhet i efterfrågan och i 
företagets interna kapacitet samt i ledtiderna från leverantör. Då vi redan har 
diskuterat osäkerhet i efterfrågan samt de i företagets interna kapacitet kommer vi 
här endast behandla osäkerheter i ledtider från leverantör. 

För att minska osäkerheten i ledtiderna som används i MRP och för att de ska 
överensstämma med de verkliga ledtiderna från leverantör måste de följas upp och 
uppdateras. Uppföljning och uppdatering bör göras för att undvika att artiklar tas 
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hem för tidigt, vilket leder till förlängd genomloppstid. Det är även viktigt att 
uppdateringarna och uppföljningen kommuniceras till samtliga berörda, för att 
säkerställa att alla får del av den aktuella informationen. (Gattorna, 1996) 

Det finns alltid osäkerheter i inleveranserna då de blir försenade eller innehåller 
brister i form av felaktiga varor, i fel mängd eller med otillräcklig kvalitet vilket 
leder till kompletterande leveranser med förseningar i ledtiden som resultat. För att 
upptäcka dessa fel utförs kontroller på artiklar som tas in i ankomstkontrollen och 
hur omfattande dessa kontroller är beror bland annat på artikelns värde. Felaktiga 
eller defekta produkter från leverantör bör företag göra sig av med snarast genom 
reklamation. För att artiklar ska kunna returneras krävs dels förmågan att upptäcka 
artiklarna, vilket fås genom uppföljning och ökad kommunikation internt, tydligare 
specifikationer på vilka krav som leverantören förväntas uppfylla, samt en tydlig och 
enkel reklamationsprocess för att undvika att dessa artiklar blir liggande med långa 
genomloppstider till följd. I de fall då brister från leverantör upptäcks för sent, och 
därmed utesluter reklamation, kan dessa varor i bästa fall säljas till starkt reducerat 
pris men ofta är de helt osäljbara och måste då kasseras. (Aronsson et al, 2003; 
Lumsden, 1998; Mattsson, 1997; van Weele, 2002) 

För att hantera osäkerheterna i ledtid från leverantör krävs det säkerhetslager för att 
kunna upprätthålla den servicenivå som utlovats och på så sätt undvika 
bristkostnader. Dessa säkerhetslager påverkas av samma faktorer som tagits upp i 
avsnitt 4.3.3, men påverkas inte av den interna ledtiden utan av ledtiden från 
leverantör. För att dimensionera dessa lager rätt krävs förutom goda kunskaper om 
efterfrågan även kunskap om vilken servicenivå som kunden kräver, vilket 
diskuterats i avsnittet Prognosfel. Det krävs också god kunskap om osäkerheterna i 
ledtiderna från leverantör vilket fås genom god intern kommunikation samt att 
uppföljning av avvikelserna i ledtiderna från leverantör görs för att få kunskap om 
osäkerheten. (Aronsson et al, 2003; Gattorna, 1996; Persson & Virum, 1996) 
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Tabell 5 Sammanfattning av orsaker till att artiklar får lång genomloppstid som beror av 
brister i ledtiden, samt åtgärder till dessa orsaker 

Orsak till lång genomloppstid Åtgärd för att korta genomloppstid 
• Långa ledtider • Minska orderkvantitet 
• Brister i uppföljning, uppdatering och 

kommunikation av ledtider 
• Uppföljning för att få kunskap om 

variationer i ledtid 
• Uppdatering för att förbättra ledtider 
• Ökad kommunikation internt för att 

förmedla variationer i ledtid 
• Brister i att upptäcka avvikelser, samt 

i hantering av artiklar som fått lång 
genomloppstid och som bör 
reklameras 

• Uppföljning och ökad kommunikation 
internt för att uppmärksamma dessa 
artiklar 

• Tydligare specifikationer på vilka krav 
som leverantören förväntas uppfylla 

• Tydlig och enkel reklamationsprocess 
• Sänkta priser 

• Feldimensionerade säkerhetslager 
utifrån de brister i ledtiden som 
företaget har 

• Uppföljning för att få kunskap om extern 
ledtid för att kunna göra en så korrekt 
dimensionering som möjligt 

• Ökad kommunikation externt och internt 
för att få kunskap om extern ledtid för att 
kunna göra en så korrekt dimensionering 
som möjligt 

4.4 Logistikens mål 

Under vårt arbete har vi ett systemsynsätt, vilket beskrivs närmre i kapitel 3, och ser 
således vårt studerade system som en helhet. Då syftet med vår rapport är att 
förebygga att artiklar får låg lageromsättningshastighet och således lång 
genomloppstid genom att reducera lagernivåerna på de artiklar med lägst 
lageromsättningshastighet, det vill säga längst genomloppstid, vill vi därför studera 
vilka effekter den minskade lagernivån får inom andra områden. Ett av logistikens 
delmål är att ha låga lagernivåer och till vår hjälp har vi därför teori om logistikens 
mål samt hur låga lagernivåer påverkar logistikmålen.  

Enligt Lumsden (1998) finns det inom logistiken de tre huvudmålen låg 
kapitalbindning, hög leveransservice och låga logistikkostnader. Enligt Figur 4.6 kan 
dessa tre huvudmål brytas ner i delmål.  
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Figur 4.6Logistikens mål (Lumsden, 1998, sidan 226). 

Kapitalbindningen beror av lagernivån och en minskning i lagernivån medför 
således en minskad kapitalbindning. Enligt Aronsson et al (2003) kallas huvudmålet 
kapitalbindning istället lagerföringskostnader vilket utöver kostnader för 
kapitalbindning även inkluderar kostnader för den risk det innebär att ha varor i 
lager. I denna riskkostnad inkluderas kostnader för inkurans, det vill säga kostnader 
för produkter som inte går att sälja, kostnader för svinn och kassationer samt 
försäkringspremier. Även dessa riskkostnader är direkt knutna till lagernivån. Hur 
mycket kapital som finns bundet i flödet är enligt Storhagen (2003) en 
grundläggande utgångspunkt vid materialstyrning. Kapital inom företag är en 
begränsad resurs och har ett pris i form av framför allt räntor. Genom att binda 
kapital bortfaller det intäktsöverskott som en bättre användning av kapitalet skulle ha 
resulterat i, vilket är anledningen till att det är viktigt att minska det bundna 
kapitalet. Det andra huvudmålet är logistikkostnader vilket enligt Lumsden (1998) 
inkluderar kostnader för hantering, transport och styrning. Utöver dessa finns det 
enligt Aronsson et al (2003) ett antal övriga logistikkostnader vilka är exempelvis 
kostnader för informationssystem, förpackningsmaterial och inköpspris. Det sista 
huvudmålet är leveransservice som enligt Lumsden (1998) och Aronsson et al 
(2003) är ett begrepp på företags prestation gentemot kund och inkluderar de sju 
leveransserviceelementen ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, servicenivå, 
flexibilitet och information. Ledtiden är tiden från order till leverans, 
leveranspålitligheten mäter tillförlitligheten i ledtiden och leveranssäkerhet innebär 
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att rätt vara, i rätt mängd med rätt kvalitet levereras. Servicenivå beskriver förmågan 
att leverera direkt från lager, flexibilitet beskriver företagets förmåga att både 
anpassa sig till kundernas specifika behov men även mot andra förändringar och 
störningar såsom efterfrågesvängningar samt in- och utfasning av produkter. Det 
sista leveransserviceelementet är information vilket betonar vikten av ett dubbelriktat 
informationsutbyte mellan leverantör och kund. Informationsutbytet ska 
kommunicera vad leverantören kan erbjuda och vad kunden vill ha och avvikelser 
från detta ska rapporteras.   

Enligt Lumsden (1998) är huvudmålen oftast motstridiga och för att uppnå logistisk 
effektivitet måste en avvägning göras mellan dem. Detta medför att en åtgärd som 
vidtas för att förbättra ett av målen kan ge negativa effekter på de återstående två. 
Exempelvis kan en åtgärd som gjorts för att minska transportkostnaderna leda till 
lägre leveransservice och högre kapitelbindning. Trots dessa negativa effekter ska 
man inte avskräckas från att göra förändringar eftersom det är helheten av 
förändringen som ska mätas. Små försämringar eller ökade kostnader på ett ställe 
kan väl uppvägas av fördelar på andra ställen och således förbättra helheten. Det är 
mycket svårt att hålla låga kapitalkostnader och logistikkostnader samtidigt som 
leveransservicen hålls hög, men det är ingen omöjlighet. 
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5 UPPGIFTSPRECISERING 

I kapitlet görs inledningsvis en systemanalys och det system vi studerar beskrivs. 
Därefter bryts syftet ner för att slutligen komma fram till de frågeställningar som 
ligger till grund för vår datainsamling och analys.  

5.1 Systemanalys 

För att kunna genomföra en så korrekt analys som möjligt är det viktigt att först 
identifiera och kartlägga det system som kommer att studeras. Systemets gränser och 
samspelet mellan delarna i systemet måste tydliggöras, för att undvika fel 
prioriteringar, fokuseringar eller avgränsningar som kan leda till felaktiga slutsatser. 
Ett problem då systemet ska beskrivas är att det ofta är mycket svårt att avgöra vad 
som ska inkluderas eftersom detaljrikedomen inte kan bli lika omfattande i modellen 
som i verkligheten. Det är därför lämpligt att ta hjälp av en systemmodell för att få 
en tydlig struktur i beskrivningen. Enligt Ekdahl (2003) är en metod för att på ett 
objektivt sätt analysera och utvärdera ett system, Churchmans systemanalys. 
Analysens syfte är att beskriva hela systemet, den miljö det verkar i samt vilka mål 
och resurser som finns. 

Vid undersökningar av ett system tar Churchman (1978) upp fem viktiga punkter 
som bör hållas i åtanke vilka är systemets mål, miljö, resurser, komponenter och 
ledning. Miljön är de omgivande faktorer som inverkar på systemet, men som inte 
kan förändras. Resurserna är de medel som systemet har till sitt förfogande för att 
kunna uppnå sina mål, men resurserna kan till skillnad från miljön påverkas och på 
så sätt förändras till systemets fördel. Resultatet påverkas och skapas av de ingående 
komponenterna, det vill säga de inre delarna i systemet, vilka till exempel kan vara 
avdelningar, produktionsenheter, lager eller dylikt i företaget som mäts på sina 
aktiviteter, mål och prestationsmått. Det är viktigt att ta hänsyn till delarnas interna 
ömsesidiga påverkan då de utformas eftersom det är summan av dessa komponenter 
som ska uppfylla systemets mål. Målsättningarna är ofta vagt formulerade och för att 
få större klarhet och kunna mäta i vilken grad målen uppfyllts bör mätbara 
prestationsmål definieras. Systemets ledning står för utformningen av systemets 
planer, de sätter upp målsättningar för komponenterna samt utnyttjande av resurser.  

Vårt studerade system 

VAC ingår i en försörjningskedja tillsammans med sina kunder och leverantörer och 
dessa bildar vårt övergripande system. Kunderna är främst Rolls-Royce, Pratt & 
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Whitney och General Electric men företaget levererar även till några mindre kunder 
såsom Snecma och MTU. Studien berör enligt direktiv endast de flöden som 
påverkar artiklar med lång genomloppstid i lager före och i produktion inom 
komponentproduktion. Vårt studerade system blir därför enligt Figur 5.1, där den 
bakre systemgränsen är dragen vid införsel till materialförråd och den främre 
gränsen dras vid transport ut från VAC.  

 
Figur 5.1 Vårt studerade system. 

Komponenterna i vårt system är lager i form av materialförråd som finns i 
logistikrörets materialförsörjningsdel samt processlager i produktionsdelen. 
Materialförråd innehåller till stor del komponenter, men även processmaterial och 
övrigt förbrukningsmaterial och här inkluderas även material på väg in från 
leverantör. VAC har specialiserat sig på att tillverka komplexa produkter med hög 
kvalitet vilket leder till att komponenterna ofta är högvärdiga redan före 
bearbetningen. Säkerhetslagren och orderkvantiteterna i materialförråd sätts av 
huvudplanerare i samarbete med materialstyrare. Processlagren är artiklar som 
bearbetas, mindre buffertar mellan tillverkningsenheterna, artiklar som ”fastnat” på 
grund av att produktionsordern ändrats, crib, det vill säga artiklar med 
kvalitetsbrister, samt färdiga artiklar som ska levereras. Lagernivån i processlager 
bestäms av antalet uppstartade och ännu inte avslutade produktionsorder. Ytterligare 
komponenter är de avdelningar som planerar och styr materialförrådet och 
processlagret.  
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Systemets miljö är de omgivande faktorer utanför systemgränserna som inverkar på 
systemet, i vårt fall information om efterfrågan från kunderna, som inte kan 
förändras. Andra miljöfaktorer som påverkar vårt system är att VAC i förhållande till 
kunderna och flera av leverantörerna är en relativt liten aktör inom 
försörjningskedjan, se bilaga 3, vilket gör det svårt för VAC att påverka både framåt 
och bakåt i kedjan.  Förutom att kunderna är stora i förhållande till VAC är de även 
få och kan således ställa höga krav på VAC som leverantör. VACs leverantörer är 
dessutom ofta få till antalet vilket ytterligare minskar VACs möjligheter att välja 
leverantörer och på så sätt stärka sin position i kedjan. VAC har dessutom mycket 
komplexa produkter vilket innebär att ledtider både från leverantör och internt inom 
företaget är långa. En ytterligare miljöfaktor som inverkar på vårt studerade system 
men som vi inte kan påverka är att VAC använder sig av MRP vid behovsberäkning. 
Vi kommer således endast studera hur behovsberäkning görs men har inte möjlighet 
att påverka vilket verktyg VAC använder sig av.  

Systemets resurser kan enligt teorin förändras och användas till systemets fördel. 
Vårt studerade system har personal, maskinpark, informationsflöden, 
lagerstyrningsdokument, material, transporter och lageryta till sitt förfogande, men 
för att kunna påverka vissa av dessa krävs resurser utöver de som finns inom 
ramarna för examensarbetet. Resurserna kommer därför begränsas till materialflödet 
i form av artiklar med lång genomloppstid, informationsflöden som berör 
materialförråd och processlager, den personal som planerar och styr dessa lager, de 
lagerstyrningsdokument som är aktuella i vårt studerade system samt VACs 
maskinpark. Då transporttiden är kort i förhållande till den totala ledtiden från 
leverantör och vi på grund av begränsade tidsresurser måste göra vissa 
avgränsningar, kommer vi inte att studera hur transporter sker eller hur de kan 
förändras och inkluderar därför artiklar på väg, i materialförråd. Hur denna 
avgränsning påverkar resultatet diskuteras i avsnitt 9.2. Materialstyrarna ansvarar för 
flödet från materialutlämning hos leverantör tills det att artikeln anlänt hos VAC och 
lagts in i materialförråd medan artiklar i materialförråd och processlager styrs av 
huvud- och detaljplanerare.  Systemets mål, är att på ett kostnadseffektivt sätt 
tillgodose kundernas efterfrågan. Systemets ledning är de som ansvarar för, styr och 
sätter upp mål för genomloppstiden i materialförrådslager och processlager inom 
komponentproduktion, vilka är VACs ledning, avdelningen Logistikutveckling och 
Huvudplanering samt ansvariga i produktion. 
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5.2 Nedbrytning av syftet 

För att förtydliga syftets innebörd har vi valt att bryta ned det. Detta för att få den 
ökade förståelse som behövs för att kunna göra en korrekt problemformulering samt 
förstå hur vi ska angripa problemet för att kunna uppfylla syftet.  

Syftet lyder:  

Rapportens syfte är att kartlägga orsaker till varför artiklar får låg 
lageromsättningshastighet och därefter ta fram åtgärder för att förebygga detta. 

Enligt syftesdiskussionen i avsnitt 1.4 har vi i arbetet valt att utgå från 
genomloppstid istället för lageromsättningshastighet. Vårt syfte består således av två 
delmål där det första är att kartlägga orsaker till varför artiklar får lång 
genomloppstid och det andra delmålet är att ta fram åtgärder för att förebygga detta. 
För att uppfylla första delmålet och således första delen av syftet måste vi inleda 
med att utreda orsakerna till att artiklar får lång genomloppstid. För att sedan kunna 
besvara andra delen av vårt syfte och ta fram åtgärder för att förebygga att artiklar 
får lång genomloppstid ska vi undersöka hur VAC kan förhindra detta. Vi behöver 
därför besvara följande två frågor, vilka redovisats i syftesdiskussionen i avsnitt 1.4: 

Varför får artiklar lång genomloppstid? 

Hur kan orsakerna till att artiklar får lång genomloppstid åtgärdas? 

Den första delen av syftet är att kartlägga orsaker till varför artiklar får låg 
lageromsättningshastighet. Eftersom vi har valt att utgå från genomloppstid är 
således första delen av vårt syfte att kartlägga orsaker till varför artiklar får lång 
genomloppstid. För att kunna identifiera orsakerna behöver vi, utifrån de i teorin 
kartlagda orsakerna till att artiklar får lång genomloppstid, genomföra en 
datainsamling och kartlägga hur det ser ut inom vårt studerade system på VAC. I 
datainsamlingen är det även möjligt att ytterligare orsaker uppdagas vilket leder till 
en sammanfattning av möjliga teoretiska och empiriska orsaker till att artiklar får 
lång genomloppstid. Utifrån kartläggningen analyserar vi sedan vilka orsaker som är 
relevanta för VAC. Vi besvarar således första delen av vårt syfte och den första 
deluppgiften: 

Varför får artiklar lång genomloppstid? 

Preciserade frågor till denna deluppgift återfinns i avsnitt 5.3. 
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Andra delen av syftet består av att ta fram åtgärder för att förebygga att artiklar får 
låg lageromsättningshastighet. Då vi valt att utgå från genomloppstid blir andra 
delen av vårt syfte att förebygga att artiklar får lång genomloppstid. För att ta fram 
dessa åtgärder utgår vi från de åtgärdsförslag vi identifierat i teorin som förhindrar 
att artiklar får lång genomloppstid. Vi kompletterar dessa åtgärdsförslag med 
åtgärder som framkom vid besök på VAN. Enligt avsnitt 3.1.1 gjordes detta eftersom 
VAN har bättre lageromsättningshastighet än VAC och besöket gav därför uppslag 
och idéer på åtgärder som vi kunde applicera på VAC. Åtgärderna anpassades till 
VAC och konkretiserades därefter. Utifrån analysen som ledde fram till vilka orsaker 
som var relevanta för VAC analyserade vi vilka åtgärder som var relevanta och 
därefter analyseras vilka förutsättningar som finns på VAC för att genomföra dessa 
åtgärder, samt tidsaspekten för att genomföra åtgärden. Då vi ser det system vi 
studerar som en helhet analyserade vi vilka effekter våra åtgärder får inom andra 
områden. Vårt syfte är att förebygga att artiklar får lång genomloppstid genom att 
reducera lagernivåerna vilket leder till minskad kapitalbindning och eftersom 
kapitalbindning är ett av logistikens tre huvudmål, vilka beskrivits i avsnitt 4.4, utgår 
vi från hur minskade lagernivåer påverkar de övriga två logistikmålen, 
leveransservice och logistikkostnader. Ovanstående analyser leder fram till åtgärder 
för att förebygga att artiklar får lång genomloppstid inom vårt studerade system hos 
VAC. Härmed besvarar vi andra delen av vårt syfte och den sista deluppgiften: 

Hur kan orsakerna till att artiklar får lång genomloppstid åtgärdas? 

5.3 Orsaker till lång genomloppstid 

Enligt avsnitt 4.1 påverkas genomloppstiden av hur planering och styrning av flödet 
sker, varför vi studerar brister i planering och styrning som orsakar att artiklar får 
lång genomloppstid. Genomloppstiden påverkas även av vad som tillförs flödet samt 
vad som tas ut ur flödet vilket innebär att en längre tid mellan in- och uttag ur flödet 
leder till en försämrad genomloppstid. Detta innebär att orsaker till att artiklar får 
lång genomloppstid hittas genom att studera hur planering och styrning av vad som 
tillförs flödet samt tas ut ur flödet sker. Enligt referensramen utkristalliserades fem 
huvudsakliga områden som kan orsaka att artiklar får lång genomloppstid vilka är: 

• Brister i övergripande planering och styrning 
• Brister i prognoser 
• Brister i tillgång på kapacitet 
• Brister i partiformningsmetod 
• Brister i ledtiden 
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Här preciserar vi frågor till första deluppgiften från syftesnedbrytningen och 
avsnittet inleds med preciserade frågor till övergripande planering och styrning, 
eftersom dessa orsaker påverkar både material- och informationsflödet. Därefter är 
avsnittet uppdelat efter de fyra huvudorsakerna brister i prognoser, i tillgång på 
kapacitet, i partiformningsmetod samt i ledtid, som enligt teorin påverkar 
behovsberäkningen. 

Behovsberäkningen på VAC görs med material- och produktionsstyrningssystemet 
MRP, se avsnitt 4.3, och brister i de inparametrar som läggs in i systemet kan orsaka 
artiklar med lång genomloppstid. För att MRP ska ge rätta beställningskvantiteter 
och beställningstidpunkter krävs enligt avsnitt 4.3.1 hög prognossäkerhet genom 
begränsade störningar och osäkerheter från kund, hög tillförlitlighet i ledtiderna samt 
begränsade störningar och osäkerheter i kapaciteten. En ytterligare parameter som 
påverkar behovsberäkningen är partiformningen. Då partiformningsmetoden väljs av 
företaget, utifrån de kostnader som prioriteras, ställs inga krav på denna parameter 
för att MRP ska fungera. Partiformningsmetoden påverkar dock genomloppstiden 
varför vi väljer att ta upp den som orsak till att artiklar får lång genomloppstid. 

Det krävs även hög datatillförlitlighet samt regelbunden kommunikation för att 
uppfylla ovanstående krav. Kommunikation är en förutsättning för att 
datatillförlitligheten ska kunna hållas hög, för att kompensera för eventuella yttre 
förändringar, störningar eller avvikelser, samt för att alla involverade ska få del av 
information. Att datatillförlitligheten hålls hög är i sin tur ett krav för att 
behovsberäkningen ska kunna utföras korrekt och är även en förutsättning för att 
företaget ska kunna lita på behovsberäkningen systemet levererar. För att se hur 
datatillförlitlighet och kommunikation påverkar behovsberäkningen behöver vi 
undersöka hur prognoser, tillgång på kapacitet och ledtider uppdateras och följs upp 
samt hur kommunikationen mellan berörda funktioner sker vid uppdatering och 
uppföljning. Eftersom datatillförlitlighet och kommunikation enligt ovanstående 
resonemang berör både prognoser, tillgång i kapacitet samt ledtid behandlar vi 
datatillförlitligheten, som beror av uppföljning och uppdatering, samt 
kommunikation under respektive parameter. 

5.3.1 Brister i övergripande planering och styrning  

Hur ett företag planerar och styr sina flöden beror enligt avsnitt 4.2 av om företaget 
är funktions- eller processtyrt. En funktionsstyrd organisation kan leda till att 
avdelningar arbetar skiljt från varandra vilket kan medföra suboptimeringar. Detta 
kan leda till att problem som berör flera avdelningar kompenseras genom hela flödet 
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och leder till högre lagernivåer på flera ställen. Funktionsstyrningen kan även leda 
till revirtänkande på grund av budgetmål vilket ökar konkurrensen mellan 
avdelningar som leder till att avdelningens bästa prioriteras framför företagets bästa 
vilket kan medföra att avdelningar inte prioriterar en kort total genomloppstid. Dessa 
problem är brister i helhetssyn som ger suboptimering och revirtänkande vilket kan 
orsaka högre lagernivåer och således att artiklar får lång genomloppstid. Vi måste 
därför undersöka om VAC har brister i helhetssyn som ger suboptimering och 
revirtänkande, för att se om det påverkar att artiklar får lång genomloppstid.  

Ett ytterligare problem som är ett tecken på att planeringen och styrningen fungerar 
dåligt och som kan leda till felaktiga beställningar, vilka resulterar i lång 
genomloppstid, kan vara att systemen inte uppdateras kontinuerligt. Detta leder till 
brister i datatillförlitligheten och ett ineffektivt informationsflöde. Dessutom är det 
viktigt med uppföljning och den insamlade informationen ska jämföras med de 
värden som företaget satt upp som mål. Detta för att företaget ska kunna genomföra 
uppdateringar vid avvikelser mellan det planerade och det uppmätta värdet och vid 
större avvikelser utarbeta en ny strategi. För att de involverade ska ha kunskap om 
informationen i systemet krävs även att alla får del av informationen vilket kräver 
god kommunikation vid uppdatering och uppföljning. Brist i kommunikation leder 
till brist i personalens kunskap om vad informationen de samlar in och får samt 
uppdaterar ska användas till och hur.  Denna brist kan leda till att de inte har samma 
uppfattning som ledningen om vad som är relevant data, vilket kan leda till 
missförstånd eller att personen i fråga inte kan tillgodogöra sig informationen.  

Enligt avsnitt 4.2 har vi valt att lägga uppföljning, uppdatering samt kommunikation 
som berör indataparametrarna som påverkar MRP, under respektive parameter. Vi 
har därför valt att här endast behandla uppföljning, uppdatering samt kommunikation 
som inte förknippas med dessa specifika parametrar, men som behandlar artiklar 
som fått lång genomloppstid. På VAC redovisas artiklar som har lång genomloppstid 
i överskottsfilen och produktionsorderfilen, även kallad Ålder-WIP-filen. 
Överskottsfilen listar de artiklar som det enligt tillverkningsprogram inte finns något 
behov av för två år framåt. Produktionsorderfilen, anger hur länge samtliga 
produktionsorder legat still i produktion, samt ålder från det att produktionsordern 
initierades. Det är således preciserade frågor om brister i uppföljning, uppdatering 
och kommunikation av överskottsfil och produktionsorderfil som behandlas här. 

För att se om VAC har brist i kommunikation som leder till att personalen har dålig 
kunskap om vad den information de samlar in och får samt uppdaterar, ska användas 
till och hur, måste vi undersöka detta. Ur teorin framgår att informationen måste vara 
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ändamålsenlig och tydlig för att personalen som berörs av informationsflödet ska 
förstå hur den ska användas. Vi måste därför även undersöka hur tydlig den 
information som personalen samlar in och får är. Vi behöver även undersöka hur 
uppdatering och uppföljning av överskottsfil och produktionsorderfil sker.   

Tabell 6 Preciserade frågor till orsaker att artiklar får lång genomloppstid som beror av 
brister i övergripande planering och styrning.  

Orsak till lång genomloppstid Preciserade frågor  
• Brister i helhetssyn ger suboptimering 

och revirtänkande 
• Finns tecken på att funktioner inte 

känner sig ansvariga för helheten, vilket 
leder till suboptimeringar och 
revirtänkande? 

• Brist i uppföljning, uppdatering samt 
kommunikation i samband med detta 
vilket leder till brist i personals 
kunskap om vad information ska 
användas till och hur 

• Är VACs personal medveten om vad den 
information de uppdaterar, samlar in 
och får, ska användas till och hur och 
hur tydlig är denna information? 

• Hur sker uppdatering av överskottsfil 
och produktionsorderfil? 

• Hur sker uppföljning av överskottsfil och 
produktionsorderfil? 

5.3.2 Brister i prognoser 

Enligt teorin kan prognosfel orsakas av brister vid uppföljning, uppdatering eller vid 
kommunikation i samband med prognostisering, vilket kan leda till att för stora 
mängder material köps in, vilket kan resultera i att artiklar får lång genomloppstid. 
Vi behöver därför undersöka hur uppföljning, uppdatering samt kommunikation 
kring prognoser ser ut. En ytterligare brist som orsakar lång genomloppstid är då 
prognoser tas fram med lång framförhållning då detta leder till större osäkerhet och 
risken ökar då för prognosfel. Vi måste därför undersöka hur lång framförhållning 
VAC har vid framtagande av prognoser. Eftersom prognossäkerheten enligt teorin 
påverkas av störningar och osäkerheter från kund, vilka leder till variationer i 
efterfrågan, behöver vi undersöka om VAC har stora variationer i efterfrågan. 

Enligt stycke 4.3.2 kan stora prognosfel leda till att oönskade lager uppstår. Det 
oönskade lagret uppstår då företag har brist i sin förmåga att stoppa inleveranser vid 
en snabb nedgång i efterfrågan eller då efterfrågan helt uteblir. Vi behöver därför 
undersöka om VAC råkat ut för stora oväntade nedgångar i efterfrågan eller om 
efterfrågan helt försvunnit, hur dessa nedgångar har hanterats och vad VAC haft för 
möjligheter att stoppa inleveranser vid dessa tillfällen. Oönskade lager kan även 
bildas på grund av brister i hantering av konfigurationsändringar eller modellbyten 
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samt då artiklar endast tål begränsad lagring vilket leder till att artikeln inte 
förbrukas som förväntat. Dessa lager orsakas därför av brister i företagets förmåga 
att fasa ut gamla artiklar vid konstruktionsändringar eller brister i företagets förmåga 
att göra sig av med artiklar som blivit osäljbara på grund av att de endast tål 
begränsad lagring. Vi behöver därför undersöka hur VAC hanterar övergång från 
gammal till ny konfiguration samt hur VAC hanterar artiklar som endast tål 
begränsad lagring. Enligt teorin bör företag göra sig av med osäljbara artiklar snarast 
och uttag av material som blivit osäljbart, på grund av att efterfrågan av olika 
anledningar försvunnit, tas ut genom skrotning. Enligt teorin är det dessutom viktigt 
med kunskap om vilka artiklar som bör skrotas samt en tydlig och enkel 
skrotningsprocess för genomförandet av skrotning. Vi måste därför undersöka om 
VAC har osäljbara artiklar som bör skrotas, hur VACs skrotningsprocess ser ut, samt 
vilken kunskap VAC har om artiklar som bör skrotas. 

Enligt avsnitt 4.3.2 kan brister i prognossäkerheten hanteras på två sätt beroende på 
om företaget har variabel kapacitet eller inte. Vid variabel kapacitet kompenseras 
bristerna genom en ökning av kapaciteten medan en variabel ledtid innebär att 
bristen måste kompenseras med säkerhetslager för att upprätthålla servicenivån 
kunden kräver. För att förstå hur prognosfel hanteras hos VAC och vilka effekter 
prognosfelet har på företagets säkerhetslager och genomloppstider behöver vi 
undersöka om VAC använder sig av variabel kapacitet eller variabla ledtider. 
Säkerhetslager finns för att skydda mot variationer eller avvikelser i efterfrågan. Ju 
större dessa variationer eller avvikelser är desto större säkerhetslager krävs och 
enligt teorin är god kunskap, genom uppföljning samt intern kommunikation, om 
dessa avvikelser avgörande för att säkerhetslagret ska kunna dimensioneras på ett 
korrekt sätt. Storleken på lagren beror även på vilken servicenivå kunden kräver. 
Enligt teorin är det ofta svårt att bestämma dessa parametrar varför många företag 
baserar sina lagernivåer på intuitiva och erfarenhetsmässiga uppskattningar. För att 
se hur dimensioneringen av säkerhetslagren påverkar VACs genomloppstider 
behöver vi utreda vilken metod VAC använder sig av för att bestämma sina 
säkerhetslager. Vi behöver även studera hur god kunskap ansvarig för 
säkerhetslagerdimensioneringen har om avvikelserna i efterfrågan, samt vilken 
servicenivå VAC förväntas hålla och hur väl den överensstämmer med kundens 
krav. Säkerhetslagrets storlek beror även av ledtidens längd där långa ledtider 
orsakar ökade säkerhetslager varför vi även behöver undersöka hur ledtider ser ut 
hos VAC och preciserade frågor angående ledtiden behandlas i avsnitt 5.3.5. 
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Tabell 7 Preciserade frågor till orsaker att artiklar får lång genomloppstid som beror av 
brister i prognoser. 

Orsak till lång genomloppstid Preciserade frågor 
• Brister i uppföljning, uppdatering och 

kommunikation vid prognostisering  
• Hur görs uppföljning av prognoser?  
• Hur sker kommunikationen mellan 

berörda funktioner vid uppföljning av 
prognoser?  

• Hur sker uppdatering av prognoser? 
• Hur sker kommunikationen mellan 

berörda funktioner vid uppdatering av 
prognoser?  

• Lång framförhållning vid framtagandet 
av prognoser vilket leder till större 
risk för prognosfel 

• Hur lång framförhållning har VAC 
vid prognostisering? 

• Stora variationer i efterfrågan vilket 
leder till större risk för prognosfel 

• Har VAC stora variationer i 
efterfrågan? 

• Brist i att företagets förmåga att stoppa 
inleveranser vid snabb nedgång i 
efterfrågan eller helt utebliven 
efterfrågan 

• Har VAC haft oväntade nedgångar i 
efterfrågan eller har efterfrågan helt 
försvunnit på artiklar och hur har 
VAC isåfall hanterat dessa 
nedgångar? 

• Vad har VAC för möjligheter att 
stoppa inleveranser? 

• Brist i hantering av 
konfigurationsändring 

• Hur hanterar VAC övergång från 
gammal till ny konfiguration?  

• Brist i hantering av artiklar med 
begränsad lagring 

• Hur hanteras artiklar som endast tål 
begränsad lagring? 

• Brist i hantering av artiklar som fått 
lång genomloppstid och som bör 
skrotas 

• Har VAC osäljbara artiklar som bör 
skrotas? 

• Vilken kunskap har VAC om vilka 
artiklar som bör skrotas? 

• Hur ser VACs skrotningsprocess ut?  
• Brist i prognossäkerhet kompenseras 

med säkerhetslager 
• Har VAC variabel kapacitet eller 

variabel ledtid? 
• Feldimensionerade säkerhetslager 

utifrån den prognossäkerhet som 
företaget har 

• Vilken metod använder VAC vid 
dimensioneringen av säkerhetslagren? 

• Hur god kunskap har ansvarig för 
säkerhetslagerdimensionering om 
avvikelser i efterfrågan? 

• Vilken servicenivå förväntas VAC 
hålla och hur förhåller den sig till de 
krav kunderna ställer? 

5.3.3 Brister i tillgång på kapacitet 

Enligt teorin kan brister i uppdatering, uppföljning samt kommunikation av tillgång 
på kapacitet orsaka lång genomloppstid. Vi behöver därför undersöka hur 
uppföljning av avvikelser i kapacitetstillgång görs och uppdateras samt hur 
kommunikation sker i samband med detta. Artiklar kan få lång genomloppstid då det 
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är störningar i tillgång på kapacitet, som kan orsakas av störningar och osäkerheter i 
maskiner och personal, och vi behöver därför undersöka om VAC har störningar i 
tillgång på kapacitet. Störningar i tillgång på kapacitet beror enligt teorin på brister i 
företagets förmåga att undvika och åtgärda störningar från maskiner och personal. Vi 
behöver därför studera VACs förmåga att undvika och åtgärda brister i tillgång på 
kapacitet.  

Då kvalitetsbristerna som beror av störningar i maskiner, är så allvarliga att de inte 
kan repareras resulterar detta i att artiklarna blir osäljbara och bör kasseras. Enligt 
teorin är det viktigt med kunskap om vilka artiklar som bör kasseras samt en tydlig 
och enkel kassationsprocess. Vi måste därför undersöka om VAC har artiklar som 
fått lång genomloppstid eftersom de inte kasserats, hur VACs kassationsprocess ser 
ut, samt vilken kunskap VAC har om vilka artiklar som bör kasseras.  

Säkerhetslager i produktion finns för att skydda mot variationer eller avvikelser i den 
interna ledtiden vilka orsakas av störningar i tillgång på kapacitet och ju större dessa 
störningar är, desto större säkerhetslager krävs i produktion. För att kunna 
dimensionera säkerhetslagren rätt krävs god kunskap om de avvikelser i den interna 
ledtiden som dessa störningar medför, varför vi kommer att undersöka hur god 
kunskap VAC har om avvikelserna i den interna ledtiden. Säkerhetslagrets storlek 
beror även av efterfrågan där större efterfrågan orsakar ökade säkerhetslager varför 
vi även behöver undersöka hur efterfrågan ser ut hos VAC vilket behandlats tidigare 
i avsnittet Brister i prognoser. Att dimensionera säkerhetslager är som nämnts vid 
Brister i prognoser, svårt och beror av vilken metod som används. Eftersom valet av 
metod och de effekter på genomloppstiden som valet av metod medför redan 
behandlats kommer vi inte att ställa några preciserade frågor angående det här. 
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Tabell 8 Preciserade frågor till orsaker att artiklar får lång genomloppstid som beror av 
brister i tillgång på kapacitet. 

Orsak till lång genomloppstid Preciserade frågor 
• Brister i uppföljning, uppdatering och 

kommunikation av tillgång på 
kapacitet 

•  Hur sker uppdatering av tillgång på 
kapacitet? 

• Hur sker kommunikationen mellan 
berörda funktioner vid uppdatering 
av tillgång på kapacitet?  

• Hur sker uppföljning av tillgång på 
kapacitet? 

• Hur sker kommunikationen mellan 
berörda funktioner vid uppföljning av 
tillgång på kapacitet?  

• Störningar i personal 
• Brist i förmåga att undvika och åtgärda 

störningar i personal 

• Har VAC störningar och osäkerheter i 
personal? 

• Vilken förmåga har VAC att undvika 
och åtgärda brister i personal? 

• Störningar i maskiner 
• Brist i förmåga att undvika och 

åtgärda störningar i maskiner 

• Har VAC störningar och osäkerheter i 
maskiner? 

• Vilken förmåga har VAC att undvika 
och åtgärda brister i maskiner? 

• Brist i hantering av artiklar som fått 
lång genomloppstid och som bör 
kasseras  

• Har VAC osäljbara artiklar som bör 
kasseras? 

• Vilken kunskap finns inom VAC om 
vilka artiklar som bör kasseras? 

• Hur ser VACs kassationsprocess ut? 
• Feldimensionerade säkerhetslager 

utifrån de brister i kapacitetstillgång 
som företaget har 

• Hur god kunskap har VAC om 
avvikelserna i den interna ledtiden? 

5.3.4 Brister i partiformningsmetoden 

Enligt teorin baseras orderkvantiteterna på nettobehovet samt den 
partiformningsmetod som företaget valt och brister i partiformningsmetoden kan 
orsaka att artiklar får lång genomloppstid. Vid partiformningen ställs oftast vinsterna 
i order-, ställ-, transport- och i vissa fall även i inköpskostnaderna mot kostnaderna 
för att ha lager men olika partiformningsmetoder lägger olika mycket vikt vid de 
olika kostnaderna. För att se hur dessa kostnader påverkar partistorleken hos VAC 
behöver vi undersöka vilken eller vilka partiformningsmetoder VAC använder sig 
av, vilka de olika parametrarna är och hur partiformningsmetoden värderar de olika 
parametrarna. Enligt teorin lämpar sig partiformningsmetoder olika väl beroende på 
hur företagets efterfrågemönster ser ut. Vi behöver därför undersöka vilket 
efterfrågemönster VAC har, samt vilket efterfrågemönster den 
partiformningsmetoden VAC använder lämpar sig för. 
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Tabell 9 Preciserade frågor till orsaker att artiklar får lång genomloppstid som beror av 
brister i partiformningsmetod. 

Orsak till lång genomloppstid Preciserade frågor 
• Partiformningsmetod som tar för stor 

hänsyn till ordersärkostnad 
• Vilken/vilka 

partiformningsmetoder använder 
VAC? 

• Vilka parametrar baseras VACs 
partiformningsmetod på och hur 
värderas de olika parametrarna? 

• Partiformningsmetoden lämpar sig 
inte för det rådande 
efterfrågemönstret 

• Vilket efterfrågemönster har 
VAC? 

• Vilket efterfrågemönster lämpar 
sig för den partiformningsmetod 
VAC använder? 

5.3.5 Brister i ledtiden 

Enligt avsnitt 4.3.5 kan brister i ledtiden leda till att artiklar får lång genomloppstid. 
Bristerna i ledtiden kan delas in i brister från leverantörerna, samt brister i den 
interna ledtiden, där det sistnämnda har diskuterats i avsnitt Brister i tillgång på 
kapacitet. Långa ledtider från leverantör innebär att beställningsorder måste läggas 
tidigare vilket försvårar planeringen och styrningen av systemet och prognosarbetet. 
För att se hur VACs genomloppstider påverkas av ledtiderna från leverantör behöver 
vi därför undersöka hur långa VACs ledtider från leverantör är. Eftersom eventuella 
brister i leveranssäkerheten påverkar beordrade kvantiteter vilket kan orsaka lång 
genomloppstid behöver vi även undersöka hur uppföljning av avvikelser från 
leverantör görs och uppdateras samt hur kommunikation sker i samband med detta.  

Enligt teorin kan en ytterligare brist som orsakar lång genomloppstid vara då det 
finns brister i företagets förmåga att upptäcka och reklamera artiklar med avvikelser 
från leverantör. Då kvalitetsbrister inte upptäcks i tid, vilket leder till att artikeln inte 
kan reklameras, kan oönskade lager uppstå enligt avsnitt 4.3.5. Genomloppstiden är 
därför beroende av hur väl reklamationsprocessen genomförs då en tydlig och enkel 
process leder till ett snabbare uttag ur materialflödet. Vi måste därför undersöka om 
VAC har osäljbara artiklar som bör reklameras samt om det finns artiklar som inte 
kan reklameras och därför måste kasseras. Vi måste även studera VACs förmåga att 
upptäcka artiklar med kvalitetsavvikelser samt hur reklamationsprocessen ser ut. 

Säkerhetslager finns för att skydda mot variationer eller avvikelser i inleveranser 
från leverantör. För att dimensionera säkerhetslagren rätt krävs god kunskap om 
dessa avvikelser varför vi kommer att undersöka hur god kunskap VAC har om 
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avvikelserna i ledtid. Säkerhetslagrets storlek beror även av efterfrågan vilket 
tillsammans med dimensionering av säkerhetslager behandlats i Brister i prognoser.  

Tabell 10 Preciserade frågor till orsaker att artiklar får lång genomloppstid som beror av 
brister i ledtid från leverantör. 

Orsak till lång genomloppstid Preciserade frågor 
• Långa ledtider • Hur långa är VACs externa ledtider? 
• Brister i uppföljning, uppdatering och 

kommunikation av ledtider 
• Hur sker uppdatering av ledtid? 
• Hur sker kommunikationen mellan 

berörda funktioner vid uppdatering av 
ledtid?  

• Hur sker uppföljning av ledtid? 
• Hur sker kommunikationen mellan 

berörda funktioner vid uppföljning av 
ledtid?  

• Brister i att upptäcka avvikelser, samt 
i hantering av artiklar som fått lång 
genomloppstid och som bör 
reklameras 

• Har VAC osäljbara artiklar som bör 
reklameras? 

• Har VAC osäljbara artiklar som inte kan 
reklameras och därför bör kasseras? 

• Vilken möjlighet VAC har att upptäcka 
artiklar med kvalitetsbrister från 
leverantör? 

• Hur ser reklamationsprocessen ut? 
• Feldimensionerade säkerhetslager 

utifrån de brister i ledtiden som 
företaget har 

• Hur god kunskap har VAC om avvikelser 
i ledtid? 

5.4 Analyserande frågor  

Efter att vi ställt ovanstående datainsamlingsfrågor och därefter samlat in och 
sammanställt datan, kommer vi att analysera vilka av orsakerna som är relevanta för 
VAC. För att sedan se vilka åtgärdsförslag som är relevanta för VAC kommer vi att 
utgå från dessa orsaker och vi kommer att ställa frågan vilka åtgärdsförslag som kan 
åtgärda de för VAC relevanta orsakerna. Här kommer vi både att ta hänsyn till de 
åtgärder som framkommit ur teorin, samt de åtgärder som besöket på VAN gav oss. 
Därefter kommer vi att ställa frågorna vilka förutsättningar som finns på VAC för att 
kunna genomföra dessa åtgärdsförslag. Vi tar hänsyn till de inre förutsättningarna 
som finns inom vårt studerade system, samt de yttre som ligger utanför vårt system. I 
analysen kommer vi under varje åtgärd endast att behandla de förutsättningar som är 
relevanta. Detta innebär att vi inte kommer att diskutera de yttre förutsättningarna i 
de fall då vi anser att åtgärden endast berör VAC internt. Under varje åtgärdsförslag 
kommer vi även att analysera hur tidsaspekten ser ut för åtgärden och vi har valt att 
dela in åtgärderna efter om de kan genomföras direkt, inom en snar framtid eller 
långt fram i tiden. Utifrån förutsättningarna samt tidsaspekten kommer vi att 
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analysera om åtgärden är enkel eller svår att genomföra. Då vi enligt kapitel 3 har ett 
systemsynsätt och således ser vi vårt system som en helhet vill vi även undersöka 
vad den minskade lagernivån som våra åtgärder medför, får för effekter på de övriga 
två logistikmålen leveransservice och logistikkostnader enligt Lumsdens modell se 
avsnitt 4.4. 

När vi analyserat vilka orsaker och åtgärdsförslag som är relevanta för VAC kommer 
vi att sammanställa hur stor effekt de olika orsakerna har på VACs 
lageromsättningshastighet. Därigenom får vi fram de orsaker som påverkar 
lageromsättningshastigheten mest negativt och som därför har störst 
förbättringspotential. Utifrån dessa orsaker kommer vi att analysera vilka av de för 
VAC möjliga åtgärdsförslag som medför störst positiv effekt på kapitalbindningen 
samt de övriga två logistikmålen, för att kunna rekommendera VAC de åtgärder som 
ger störst positiv effekt. 

Vi kommer även att sammanställa de åtgärder som är enklast att genomföra. Här 
baseras urvalet på den analys som gjorts av varje åtgärd där vi tog hänsyn till 
förutsättningarna och tidsaspekten. 

Nedan preciserar vi därför de analyserande frågorna vi kommer att ställa: 
• Vilka orsaker är relevanta för VAC? 
• Vilka åtgärdsförslag kan åtgärda de för VAC relevanta orsakerna? 
• Vilka förutsättningar finns för att genomföra åtgärdsförslagen? 
• Hur ser tidsaspekten ut för att genomföra åtgärdsförslagen? 
• Vilka effekter får våra åtgärdsförslag på: 

o Logistikkostnader? 
o Leveransservice? 

• Vilka orsaker har störst förbättringspotential? 
• Vilka åtgärder har störst positiv effekt på logistikmålen? 
• Vilka åtgärdsförslag är enkla att åtgärda? 
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6 TIPS PÅ ÅTGÄRDSFÖRSLAG FRÅN VAN 

I kapitlet redovisas åtgärdsförslag som framkommit vid besöket på Volvo Aero 
Norge (VAN) vilka fåtts genom intervjuer.  

En stor skillnad mellan VAC och VAN är att VAN endast har cirka en fjärdedel så 
många anställda. Dessutom producerar företagen olika komponenter där den normala 
ledtiden för att producera artiklarna skiljer sig åt och det är därför svårt att jämföra 
lageromsättningshastigheten mellan de båda företagen. Vi har dock kunnat 
identifiera ett antal åtgärder som VAN vidtagit för att förbättra sin 
lageromsättningshastighet som även skulle kunna vara möjliga åtgärdsförslag hos 
VAC, och det är således dessa vi har tagit fasta på och redovisar nedan.  

Övergripande planering och styrning 

För att fånga upp produktionsorder som blir liggande i produktion följer 
produktionstekniker och planerare varje vecka upp produktionsorder som legat stilla 
mer än en vecka direkt i R/3. Dessutom görs en lista på de produktionsorder som är 
äldre än sex månader som används för nedskrivning, reparation, kassering och 
skrotning inför halvårsbokslut i juni, inför Hard Close 30/9 samt vid årsbokslut 
31/12. VAN värderar överskott en gång per månad och ser då över allt material i 
materialförråd som det inte finns någon efterfråga på under kommande tolv månader.  

Bra kommunikation internt och externt 

VAN är med sina 425 anställda betydligt mindre än VAC i Trollhättan. De har lätt 
att kommunicera internt eftersom marknad och inköp tillhör samma avdelning. 
Dessutom ansvarar inköparna både för det arbete som på VAC utförs av 
inköpsavdelningen men även för materialstyrning, vilket leder till att VANs 
leverantörer endast har en kontaktperson för dessa båda tjänster. Genom att endast ha 
en kontaktperson mot leverantör är det lätt att hålla en god extern kommunikation 
vilket leder till att VAN snabbt kan reagera på ändringar i efterfrågan.  

APO-modul för att få in efterfrågan direkt i R/3  

VAN använder sig av en APO-modul som är en programvara som fungerar som 
komplement till SAP och används för att omarbeta efterfrågan och därmed underlätta 
planeringsarbetet.  De anser att APO-modulen är mycket överskådlig och eftersom 
den är mer tabellik än SAP anser VAN att den är enklare att arbeta i. Genom att 
använda APO-modulen får samtliga berörda inom organisationen alltid aktuell 
efterfrågedata. 
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Utjämnad efterfrågan 

VAN bygger upp ett lager efter produktion motsvarande en månadsförbrukning och 
kan på så sätt hålla jämn takt i produktion. Detta medför att de blir mindre beroende 
av kundens verkliga efterfrågan. Bufferten används även för att klara av 
efterfrågeökningar som inte kan täckas av den vanliga kapaciteten vilket gör att 
bufferten för dessa artiklar överstiger en månads efterfrågan. 

Inställning till skrotning och kassering och inventering av processlager 

Ekonomiansvarig är den som mäts på lageromsättningshastighet på VAN, samt tar 
beslut om skrotning och kassation. Då en artikel ska skrotas eller kasseras anser 
VAN att kostnaden detta genererar ska tas omedelbart oberoende av när under året 
kostnaden uppstår och oberoende av årets resultat. Deras inställning är densamma 
oberoende av om de är i en hög- eller lågkonjunktur. För att uppmärksamma 
avvikelser i processlagrets lagersaldo inventerar VAN detta en gång per år. 

Prioriterar äldsta produktionsorder först 

Vid hantering av crib prioriteras i första hand de äldsta artiklarna då det finns flera 
artiklar med samma artikelnummer för att undvika att artiklar blir oanvändbar om 
nya konfigurationsändringar träder i kraft. Då det är artiklar med olika 
artikelnummer prioriteras den med störst efterfrågan.  

Robustare produktionsprocesser  

För att sänka kostnaderna har VAN investerat mycket i sin maskinpark och de ligger 
långt fram när det gäller robotteknik. Detta anser de ger dem både högre kvalitet och 
färre avvikelser.   

Bryr sig inte om kvantitetsrabatter – köper enligt tillverkningsprogram 

Vid inköp köps aldrig volymer större än vad som enligt tillverkningsprogrammen 
behövs. VAN bestämmer varje vecka vilka artiklar som behöver köpas in och 
volymerna bestäms vid varje tillfälle. 

Minskade orderkvantitet vid hög osäkerhet i efterfrågan 

Vid beräkning av orderkvantiteten avgör säkerheten i programmet hur mycket 
material som ska köpas in åt gången och vid hög osäkerhet i motorprogrammet 
beställs mindre orderkvantiteter.  
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7 EMPIRI OCH ANALYS 

I kapitlet redovisas de data som under fältstudien samlats in genom intervjuer, 
studier av överskottsfil och produktionsorderfil, samt regelgivande dokument. 
Kapitlet är indelat enligt de huvudsakliga orsaker vi identifierade i 
uppgiftspreciseringen och här sammanfattas vår insamlade data så att den blir 
tillämpbar för oss. Vi analyserar fram relevanta orsaker till att artiklar får låg 
lageromsättningshastighet. Utifrån dessa analyserar vi vilka av de åtgärdsförslag 
som framkommit enligt teorin och besöket på VAN, som kan motverka orsakerna. Vi 
analyserar även om förutsättningar finns för att genomföra åtgärdsförslagen, med 
vilken tidsaspekt åtgärden kan genomföras, samt hur effekterna på logistikmålen 
förväntas bli. Avslutningsvis sammanställer vi de orsaker som har störst effekt på 
lageromsättningshastigheten och de åtgärder som vi således anser har störst 
förbättringspotential, samt de åtgärder vi anser är enklast att genomföra.   

Under intervjuerna, ställdes de frågor som angivits i uppgiftspreciseringen, dock 
erhöll vi mer information än som efterfrågats, eftersom följdfrågor ställdes för att 
vidareutveckla de svar vi fick. Detta resulterade i att orsaker som var unika för VAC 
och som således inte täckts in av teorin identifierades. I kapitlet redovisas all 
relevant information, oavsett om vi i uppgiftspreciseringen ställt en preciserad fråga 
för att ta reda på informationen eller om vi fått den genom att ställa följdfrågor. 

Inledande empiri 

För att ge läsaren förståelse för VACs material- och informationsflöden som berörs 
av studien inleder vi med en övergripande redogörelse för hur dessa flöden är tänkta 
att fungera och i Figur 7.1 ges en övergripande beskrivning av materialflödet. Under 
respektive fråga, från uppgiftspreciseringen, redovisas och analyseras sedan de olika 
delarna i flödet mer noggrant och eventuella brister som leder till att artiklar får låg 
lageromsättningshastighet. 

Materialflödet påbörjas vid utleverans från leverantör, eftersom VAC står för 
transporten från leverantör och ägandet av produkter då övergår till VAC. 
Produkterna mottas på VACs ankomstkontroll Balken där en kvalitetskontroll 
genomförs. Artiklarna är ofta mycket komplexa redan från leverantör och trots 
VACs hårda ankomstkontroll, där de flesta kvalitetsavvikelser upptäcks, finns det i 
vissa fall kvalitetsbrister i materialen som är omöjliga att upptäcka. Detta gäller 
framförallt stora gjutgods där kvalitetsavvikelser ligger dolda i materialet och därför 
blir synliga först då materialet bearbetas och dessa kvalitetsavvikelser 
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uppmärksammas först i produktion vid bearbetning av artikeln. Då artikeln inte 
godkänns reklameras den, annars läggs den i materialförråd (MF) och ligger här tills 
den behövs i produktion och plockas då ut. Lageromsättningshastigheten i 
materialförrådet är 4,8 gånger per år och totala medellagervärdet 170 miljoner 
kronor. Av denna summa är det artiklar till ett värde av cirka 60 miljoner som 
återfinns i överskottsfilen och saknar efterfrågan enligt tillverkningsprogram och har 
därför enligt våra direktiv låg lageromsättningshastighet. Dessutom finns det artiklar 
till ett värde av 16,4 miljoner som inte kategoriserats av huvudplanerare som 
”överskott” eller ”inte överskott” på grund av dålig disciplin och som eventuellt 
saknar efterfrågan. 

 
Figur 7.1 Övergripande beskrivning av materialflödet på VAC. 

VACs produktion är indelad i ett antal produktionssteg i figuren benämnda P1 till 
och med Pn, och mellan dessa finns ofta buffertar, B1 till Bn, vilka kan vara mer 
eller mindre planerade. Totalt har VAC artiklar till ett värde av 389 miljoner i 
processlagret, vilka återfinns i produktionsorderfilen. Av dessa har knappt 52 
miljoner legat stilla mer än sex månader och den genomsnittliga 
lageromsättningshastigheten är 3,3 gånger per år i processlagret. I produktion 
genomförs kvalitetskontroller, K1 till Kn, efter samtliga operationer men också före 
utleverans. I dessa kvalitetskontroller kan både kvalitetsavvikelser som uppstått i 
VACs produktion uppmärksammas men också kvalitetsbrister från leverantören som 
inte kunnat upptäckas i ankomstkontrollen. När en artikel inte går igenom en 
kvalitetskontroll tas beslut om artikeln ska reklameras, repareras eller kasseras. Vid 
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beslut om reklamation skickas artikeln tillbaka till Balken som sedan returnerar 
artikeln till leverantören. Om kvalitetsbristen orsakats av VAC måste artikeln 
repareras eller om detta inte är möjligt kasseras. Beslut om reparation tas utifrån en 
utredning som görs av produktionstekniker, där artikelns värde jämförs med 
reparationskostnad och sannolikheten för att reparationen ska lyckas. Vid beslut om 
reparation påbörjas reparationsloopen som inleds med att en avvikelserapport skrivs 
som tillsammans med ett reparationsförslag skickas till kunden för ett godkännande 
och först efter godkännande från kund kan artikeln repareras. Efter reparationen 
upprepas kvalitetskontrollen och om artikeln godkänns återgår den till det normala 
flödet och går vidare till nästa steg i materialflödet. Materialflödet av en godkänd 
artikel avslutas med utleverans från godsavsändningen på Balken till kunden.  

Om kunden inte godkänner reparationsmetoden finns två alternativ, antingen ligger 
artikeln kvar som crib, det vill säga artiklar med kvalitetsbrister, i hopp om att en ny 
reparationsmetod ska kunna utvecklas eller kasseras artikeln. Innan en artikel kan 
kasseras, måste kassationen godkännas på ett så kallat kassationsmöte som 
komponentområdeschefen kallar till. Då ingår chef för komponentproduktion och 
ibland även chef för produktion vilka godkänner eller avslår kassation. Flödet kan 
även avslutas om en artikel saknar efterfråga och således måste skrotas, vilket måste 
godkännas av marknadsavdelningen, ekonomiavdelning samt någon chef i ledande 
befattning vid stora skrotningskostnader. Eftersom artiklar kan förlora efterfrågan 
genom hela materialflödet kan uttag ur flödet genom skrotning ske från 
materialförråd eller i produktion.  Genom hela materialflödet sker uppföljning i R/3 
av de operationer en artikel genomgått samt om en artikel är cribbad vilket 
möjliggör bevakning av varulagervärde samt värde på crib.   

Problem inom komponentområdet Small and Medium Components 

Enligt den omorganisation som genomfördes på VAC sommaren 2004, vilken 
beskrivits närmare i kapitel 2.2.2 delades den tidigare befattningen produktplanerare 
in i sju huvudplanerare samt ett antal detaljplanerare. På grund av resursbrist har 
huvudplaneraren för komponentområdet Small and Medium Components inte kunnat 
ta på sig de arbetsuppgifter som enligt omorganisationen skulle ligga på 
huvudplaneraren. Detta har bidragit till att organisationen inom Small and Medium 
Components fortfarande fungerar enligt den gamla organisationen då det fanns 
produktplanerare istället för huvud- och detaljplanerare. Detta har lett till att 
huvudplaneraren inte har haft möjlighet att besvara frågor för hela 
komponentområdet och för att få kompletterande information har vi även intervjuat 
de detaljplanerare som fortsatt arbeta som produktplanerare. Enligt samtal med 
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komponentområdeschefen för Small and Medium Components har det tagits beslut 
om att det ska tillsättas ytterligare en huvudplanerare inom en snar framtid, vilket 
medför att även detta komponentområde kommer att kunna arbeta som planerat. 
Problemet inom Small and Medium Components har medfört att vi i beskrivningen 
av VAC idag, använder oss av termen MRP-controller, vilket förklaras närmre i 
avsnitt 2.2.2, för att kunna inkludera både huvudplanerare och detaljplanerare, 
medan vi i åtgärdsförslagen använder termen huvudplanerare eftersom vi utgår ifrån 
att problemet kommer att vara åtgärdat då våra åtgärder tas i bruk. I övrigt har detta 
problem inte haft någon inverkan på rapportens resultat. 

7.1 Brister i övergripande planering och styrning 

7.1.1 Brister i helhetssyn ger suboptimeringar och revirtänkande 

VAC är både process- och funktionsstyrt och i processled är VAC uppdelat utifrån 
affärer, som är indelade efter kunderna. Tidigare var VAC dock mer processtyrt men 
eftersom de olika processerna, och således affärerna, arbetade olika och kontakten 
mellan processerna inte var så utvecklad blev funktionerna som fanns inte så 
effektiva som önskat. Med anledning av detta har VAC på senare tid övergått mer till 
en funktionsstyrd organisation.  

Affärerna på marknadsavdelningen arbetar i vissa fall mycket olika, det finns 
exempelvis affärsstyrare som ser hela processen som en helhet och således har 
kontakt hela vägen från inköp och materialstyrning via produktion tillbaka till 
marknadsavdelningen. Det finns däremot affärsstyrare som inte ser det som sitt 
ansvar att få en helhetssyn över hela affären och som därför har mycket lite kontakt 
med inköp och materialstyrning. De låter istället kommunikationen gå via 
produktion. Vi anser att affärer som inte ser det som sitt ansvar att ha helhetssyn 
över hela kedjan leder till suboptimering och brister i helhetssyn hos VAC. Denna 
brist på helhetssyn anser vi är en orsak till att artiklar inte uppmärksammats och 
blivit liggande inom vissa affärer och således fått låg lageromsättningshastighet.  

Inköpsavdelningen fokuserar ibland på inköpspris och ser inte till den ökade 
kapitalbindning detta bidrar till. Inköp mäts nämligen på inköpskostnad och får inte 
någon feedback på vad deras ökade inköpsvolymer resulterar i för kapitalbindning 
och påverkan på lageromsättningshastighet. Inköpsavdelningen har inte heller fått 
information om de nya regelgivande dokument som anger hur stora 
inköpskvantiteter som bör köpas in per gång. Vi anser att detta är ett tecken på en 
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suboptimering vilket leder till att en större inköpskvantitet än optimalt köps in vilket 
bidrar till en lägre lageromsättningshastighet.  

En stor del artiklar har låg lageromsättningshastighet eftersom marknadsavdelningen 
har sett indikationer på att efterfrågan kan komma att öka i framtiden varför de inte 
vill skrota ut artiklarna. Indikationerna är dock inte så starka att 
marknadsavdelningen vill producera klart artiklar som stannat i produktion eftersom 
produktkostnaden då ökar och de vill undvika att upparbeta en artikel som sedan 
kanske måste skrotas. Produktion däremot anser att uppstartningskostnaderna, 
störningarna i planeringen och risken att tappa kompetens som uppstår då en 
produktionsorder stoppas och blir liggande är stora och det vore bättre att köra klart 
artikeln trots den ökningen i kapitalbindning som upparbetningen medför. Dessutom 
är nyttan för VAC att ha en färdig kvalitetskontrollerad artikel i en buffert i slutet av 
produktionen betydligt högre än för att ha den som ett halvfärdigt ämne i 
processlagret, om efterfrågan skulle uppstå. Vissa komponentområden kringgår 
marknadsavdelningens önskemål genom att producera klart artiklar som stoppats upp 
då pauser i produktionen uppstår och de använder då ”redan betald” arbetskraft och 
maskinkapacitet som annars hade gått förlorad.  

Gällande artiklar i materialförråd ser produktion helst att artiklarna som saknar 
efterfrågan skrotas ut eftersom de drar ner lageromsättningshastigheten samt binder 
kapital som annars skulle kunna läggas på artiklar med hög efterfrågan. Eftersom 
marknadsavdelningen tar det slutliga beslutet angående om en artikel ska skrotas, 
köras klar eller behållas i befintligt skick leder detta till att många artiklar blir 
liggande eftersom marknadsavdelningen gärna behåller artiklar för ett eventuellt 
framtida behov, även om sannolikheten är relativt liten för ett framtida behov. Då 
produktion inte själva kan påverka dessa artiklar ser de helst att artikeln produceras 
klart så att marknadsavdelningen blir ansvarig för artikelns kapitalbindning. Vi anser 
enligt vad som framgått ovan att det råder en intressekonflikt mellan 
marknadsavdelningen och produktion, både när det gäller artiklar i materialförråd 
och i produktion, som saknar efterfrågan. Vi anser att denna intressekonflikt är ett 
tecken på en suboptimering som är en bidragande orsak till att artiklar blir liggande 
och får låg lageromsättningshastighet. 

Möjliga åtgärdsförslag 

Brister i helhetssyn som leder till suboptimering och revirtänkande kan åtgärdas med 
hjälp av rutiner och arbetssätt som effektiviserar funktionerna samt genom intern 
integration för att öka förståelsen inom och mellan funktionerna. 
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Öka affärers helhetssyn 

Bristen i helhetssyn inom vissa affärer anser vi bör åtgärdas genom att VAC arbetar 
mer aktivt med att få affärerna att se hela processen från inköp, via produktion, till 
marknadsavdelningen som en helhet. Det fungerar så i vissa fall hos VAC och här 
har vi sett att denna affär binder mindre kapital. För att skapa rutiner och arbetssätt 
som effektiviserar de olika funktionerna samt öka integrationen mellan funktionerna 
anser vi att VAC bör ta vara på denna affärs arbetssätt, samt övriga förbättringsidéer 
genom ett närmre samarbete mellan affärerna. Detta kan jämföras med VANs 
arbetssätt där inköpsavdelningen och marknadsavdelningen arbetar nära varandra. 

De inre förutsättningarna för att öka affärernas helhetssyn anser vi är begränsade 
eftersom det i dagsläget inte finns något forum där affärernas arbetssätt diskuteras 
och för att skapa förutsättningar krävs en ökad kapacitet. Vi anser att förutsättningar 
kan skapas genom omfördelning av tid eller genom att en utredning tillsätts. 
Eftersom det idag finns ett projekt som ska standardisera hur RAM-program skrivs 
och ges ut, anser vi att vår åtgärd kan vara en bra fortsättning på detta projekt. Om 
VAC utnyttjar projektet för att åtgärda bristerna i affärernas helhetssyn anser vi att 
åtgärden kan vidtas inom en snar framtid, detsamma gäller om ett nytt forum måste 
skapas. Eftersom förutsättningarna redan finns eller relativt lätt kan skapas och 
åtgärden kan genomföras inom en snar framtid anser vi att åtgärden är medelsvår att 
implementera. En ökad helhetssyn mellan affärer bidrar till en ökad logistikkostnad 
eftersom det krävs extra kapacitet för att ta fram rutiner och för att öka integrationen 
mellan avdelningarna. Den ökade helhetssynen anser vi kan bidra till en snabbare 
reaktionsförmåga inom VACs organisation vilket kan innebära att leveransservicen 
förbättras, eftersom de blir mer flexibla och informationen om förändringar kan nå ut 
snabbare till berörda. Vi anser även att ett närmre samarbete och ett arbetssätt med 
mer helhetssyn hos affärerna innebär en ökad medvetenhet om vilka artiklar med låg 
lageromsättningshastighet som affären binder, samt ger ett tydligare arbetssätt för att 
hantera dessa artiklar. Detta anser vi kan minska det bundna kapitalet och öka 
lageromsättningshastigheten varför vi anser att VAC bör genomföra åtgärdsförslaget.  

Informera inköp om regelgivande dokument och ge dem feedback på överskott  

Att inköpsavdelningen idag fokuserar inköpspris anser vi kan åtgärdas om 
Logistikutveckling och Huvudplanering genom ökad intern integration informerar 
inköp om de nya regelgivande dokumenten som anger maximal orderkvantitet som 
får köpas in. Vi anser även att det är viktigt att inköpsavdelningen får feedback på 
överskott för att öka deras medvetenhet om effekten av deras stora orderkvantiteter. 
På VAN beställs aldrig större orderkvantiteter in än vad det finns efterfrågan på 
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enligt tillverkningsprogrammen, oberoende av kvantitetsrabatter och inköpspris och 
genom att på VAC informera inköpsavdelningen om begränsningar i orderkvantiteter 
kan VAC liksom VAN förhindra att för mycket material köps in. Inre förutsättningar 
för att informera inköpsavdelningen anser vi är goda eftersom åtgärdsförslaget inte 
kräver några större resurser då det är en engångsföreteelse. Åtgärden kan dessutom 
genomföras direkt, samt tar lite tid i anspråk vilket medför att åtgärden är enkel att 
genomföra.  De inre förutsättningarna för att ge inköp feedback anser vi är goda 
eftersom överskottsfilen finns och även skulle kunna skickas till inköpsavdelningen. 
Åtgärden anser vi kan genomföras direkt eftersom informationen finns och då 
informationsutbytet tar lite tid i anspråk är åtgärden enkel att genomföra. 
Informationen resulterar i en ökad logistikkostnad, men då det är en 
engångsföreteelse att informera om de nya regelgivande dokumenten och 
informationen i överskottsfilen redan finns, anser vi att den ökade logistikkostnaden 
är försumbar och nödvändig. Leveransservicen anser vi inte påverkas av åtgärden. 
Genom att delge inköp informationen kan för stora inköpskvantiteter undvikas och 
därigenom kan kapitalbindningen minska och lageromsättningshastigheten öka. 

Involvera komponentområdeschefer för att öka produktions möjlighet att ställa 
krav på marknadsavdelningen 

Genom att involvera komponentområdeschefer mer i uppföljning och drivning av 
artiklar med låg lageromsättningshastighet anser vi att möjligheterna ökar för 
produktion att ställa krav på marknadsavdelningen gällande beslut om en artikel som 
stannat upp i materialförråd eller produktion kan skrotas eller köras klart. Detta 
åtgärdsförslag diskuteras ingående i nästkommande avsnitt, Brister i uppföljning och 
uppdatering, och enligt diskussionen där finns förutsättningarna för att genomföra 
åtgärden och åtgärden kan genomföras direkt, varför vi anser att åtgärden är enkel att 
vidta. Åtgärden kan ha negativ effekt på leveransservicen ifall artiklar skrotas, som 
efterfrågan sedan uppstår på, eftersom ledtiden förlängs då nytt material måste 
beställas. Leveransservicen höjs däremot om artiklar körs klart eftersom 
lagertillgängligheten ökar och ledtiden därmed kan kortas. Åtgärden medför en ökad 
logistikkostnad på grund av en ökad uppföljning samt skrotning av artiklar, 
dessutom ökar kapitalbindningen på artiklar som körs klart. Vi anser dock att den 
ökade kapitalbindningen till viss del kan kompenseras med den minskning som en 
ökad utskrotning resulterar i, samt med vinsterna i logistikkostnader som fås genom 
att slippa höga uppstartningskostnader. Således anser vi att de positiva effekterna på 
lageromsättningshastigheten överväger nackdelarna med den ökade uppföljningen. 
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Koppla Storage Location till marknadsavdelningen 

Intressekonflikten mellan marknadsavdelningen och produktion anser vi är ett tecken 
på suboptimering. För att lösa problemet föreslår vi att VAC skapar ett nytt 
arbetssätt så de med befogenhet att ta beslut om skrotning även får incitament till att 
öka lageromsättningshastigheten genom skrotning. På VAN finns inte denna 
intressekonflikt eftersom ekonomiansvarig mäts på lageromsättningshastighet och 
även tar beslut om skrotning. Detta anser vi att VAC kan göra genom att i R/3 
koppla ett så kallat Storage Location till marknadsavdelningen så att de därigenom 
mäts på det bundna kapital som artiklar de tagit beslut om orsakar. Storage Location 
i R/3 anger var artikeln ligger och kan knytas till en avdelning som är ansvarig för 
artikeln. Förutsättningar för att koppla Storage Location till marknadsavdelningen 
utreds idag varför vi inte kan svara på om de finns. Eftersom utredningen pågår anser 
vi inte att åtgärden kan göras inom en snar framtid utan snarare långt fram i tiden. Då 
vi inte kan svara på om förutsättningarna för åtgärden finns samt att det dröjer innan 
den kan genomföras klassar vi åtgärdsförslaget som svårt att vidta. Vi anser inte att 
åtgärden har någon påverkan på leveransservicen men den bidrar till ökade 
logistikkostnader. Men för att komma ifrån problemet att den som mäts på bundet 
kapital inte har befogenhet att ta beslut om artikeln ska skrotas, anser vi att åtgärdens 
fördelar är mycket stora. Vi anser därför att VAC bör utreda hur stora 
logistikkostnaderna blir i förhållande till det bundna kapital som kan frigöras.   

Inför gräns hur länge artiklar får ligga stilla i produktion  

Vi anser att VAC bör se över möjligheten att införa en gräns för hur länge en artikel 
får ligga stilla i produktion utan att åtgärdas. Genom att införa en gräns kan VAC 
förhindra att artiklar blir liggande och får låg lageromsättningshastighet på grund av 
obeslutsamhet. Vi föreslår att en rimlig gräns är fyra månader, eftersom sex månader 
enligt våra direktiv är låg lageromsättningshastighet och artiklar innan dess måste 
åtgärdas. Denna gräns anser vi dock kan minskas efterhand och bör bestämmas av 
VACs ledning, i samråd med marknadsavdelningen och produktion. 
Förutsättningarna för att införa en gräns är goda men det krävs att VACs ledning 
vågar ta beslut om en gräns. Att införa en gräns anser vi kräver visst förarbete för att 
utvärdera vad som är rimligt men då vi lämnat ett förslag anser vi att åtgärden kan 
vidtas inom en snar framtid. Eftersom förutsättningarna finns och åtgärden kan 
genomföras inom en snar framtid anser vi att åtgärden är medelsvår att vidta. Enligt 
resonemang ovan angående åtgärden att Involvera komponentområdeschefen har 
åtgärden att begränsa tiden innan beslut om skrotning alternativt att köra färdigt 
artikeln, både positiva effekter på logistikkostnader samt leveransservice eftersom 
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åtgärden kan leda till att artiklar skrotas eller körs klart. Det finns dessutom risker 
med att införa en gräns eftersom beslut kan tvingas tas utan att det är tillräckligt 
underbyggt. Vi anser dock att fördelarna med en gräns överväger nackdelarna och att 
VAC bör gå vidare med detta åtgärdsförslag. 

Tabell 11Brister i helhetssyn ger suboptimering och revirtänkande, samt åtgärder 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Brist i helhetssyn inom vissa affärer  • Ta vara på affärer som ser till helheten 

genom närmare samarbete mellan 
affärerna för att skapa rutiner och 
arbetssätt som ser till hela kedjan 

• Inköpsavdelning fokuserar inköpspris  
• Inköpsavdelningen har inte fått ta del 

av nya regelgivande dokument som 
anger vilka orderkvantiteter som får 
köpas in 

• Informera inköp om de nya regelgivande 
dokumenten 

• Ge inköp feedback på överskott 

• Artiklar får låg 
lageromsättningshastighet eftersom 
marknadsavdelningen vill undvika att 
upparbeta en artikel som ligger i 
produktion  

• Artiklar får låg 
lageromsättningshastighet eftersom 
marknadsavdelningen vill undvika att 
skrota en artikel som det eventuellt 
kommer efterfrågan på i framtiden  

• Involvera komponentområdeschefen ökar 
möjligheten att ställa krav på 
marknadsavdelningen gällande beslut om 
en artikel kan köras klart eller skrotas 

• Koppla Storage Location till 
marknadsavdelningen 

• Inför gräns för hur länge artiklar får ligga 
stilla i produktion 

7.1.2 Brister i uppföljning och uppdatering av överskottsfil, samt 
kommunikation i samband med detta vilket leder till brist i 
kunskap om vad information ska användas till och hur, samt 
otydlig information 

Alla involverade i informationsflödet kring överskottsfilens är överens om att det är 
Logistikutveckling och Huvudplanering som ansvarar för utskick av överskottsfilen 
medan det finns skilda uppfattningar om vem som är ansvarig för att datafiler fylls i, 
vem nästa person i informationsflödet är samt syftet med datafilen. En uppdaterad 
överskottsfil tas fram varje år och listar artiklar som det enligt tillverkningsprogram 
inte finns behov av två år framåt. Uppföljningen av överskottsfilen görs av 
ekonomiavdelningen som underlag för nedskrivningar av lagervärdet en gång per år 
vid Hard Close.  Då den enda egentliga uppföljningen görs av ekonomiavdelningen 
är det varken någon i funktionsled inom komponentområdena i produktion eller i 
processled i affärerna på marknadsavdelningen, som känner sig ansvarig för 
efterfrågan och drivningen av ifyllnad i överskottsfilen.  
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Informationsflödet kring filen inkluderar oftast inte komponentområdeschefen, 
varför denne i vissa fall inte är medveten om datafilens existens och således inte vet 
hur mycket överskott komponentområdet innehar. Det är därför beroende på hur 
MRP-controller och affärsstyrare prioriterar överskottsfilen, som resulterar i om den 
fylls i och vad som händer med artiklar som benämns överskott.  

Det finns skiljda synsätt om hur informationsflödet, samt hur efterfrågan och 
drivning av datafilen ska ske hos VAC och detta beror på att VACs organisation idag 
är mer funktionsstyrd än tidigare. Tidigare år har överskottsfilen förmedlats i 
affärsled och drivningen av filen har varit affärsstyrarnas ansvar. I år förmedlas den 
istället i funktionsled och ansvaret ska ligga på huvudplaneraren som har det 
övergripande ansvaret för varulager. Eftersom överskottsfilen inte skickas ut till 
affärsstyrning, vilka därför är ovetande om att en uppdaterad fil finns tillgänglig, 
finns exempel på VAC där information misstolkats och informationsflödet stannat 
upp helt eftersom MRP-controllern väntar på efterfrågan från affärsstyrning.  

Ett exempel på otydliga ansvarsområden är att alla MRP-controllers och 
affärsstyrare inte har samma uppfattning om hur informationsflödet av 
överskottsfilen samt drivning av densamma ska ske. Detta har resulterat i att det 
finns exempel där affärsstyrning och MRP-controllers ser det som affärsstyrarnas 
ansvar att efterfråga att datafilen fylls i medan övriga i organisationen inte ser det 
som affärsstyrarnas ansvar. Ett annat exempel på otydliga ansvarsområden är att det 
finns MRP-controllers som inte vet vem som är den ansvariga affärsstyraren som ska 
gå igenom och eventuellt skrota ut artiklarna i överskottsfilen.   Ett ytterligare tecken 
på otydliga ansvarsområden är gällande utskrotning med hjälp av överskottsfil. Det 
finns exempel på MRP-controller som prioriterar utskrotning genom överskottsfilen 
högt och därför skriver egna skrotningsunderlag för att snabba upp 
skrotningsprocessen. Detta trots att arbetsuppgiften egentligen tillhör 
marknadsavdelningens ansvarsområde och således ska göras av affärsstyraren.  

Vi anser att det är en brist att ingen känner sig ansvarig för efterfrågan och 
drivningen av ifyllnad av överskottsfilen, att syftet med filen är oklart, samt att 
informationsflödet kring överskottsfilen är otydligt. Dessa brister leder till att 
medvetenheten hos VACs personal ibland är bristfällig angående vad den 
information som de samlar in och uppdaterar ska användas till gällande 
överskottsfilen, samt till dålig disciplin vid ifyllnad. Otydliga ansvarsområden anser 
vi även leder till att vissa inom flödet utför arbetsuppgifter som inte tillhör deras 
ansvarsområde. Otydliga ansvarsområden anser vi är en brist eftersom det leder till 
att informationsflödet stannar upp då ingen känner sig ansvarig utan tror att någon 
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annan utför arbetsuppgiften. Alla ovanstående brister anser vi är bidragande orsaker 
till att artiklar får låg lageromsättningshastighet hos VAC. 

MRP-controller upplever det ibland svårt att driva på produktionstekniker då artiklar 
ska utredas, eftersom de inte anser att de har befogenhet att driva på detta arbete då 
de inte har någon chefsposition. Vi anser att bristerna i drivningen bidrar till att 
artiklar blir liggande och får låg lageromsättningshastighet.  

I vissa fall ansvarar MRP-controllern både för artiklar som de ser som ”egna”, men 
även för artiklar som de har ”ärvt” av någon annan MRP-controller. Här syns en 
skillnad på hur de olika artiklarna prioriteras eftersom MRP-controller ibland inte 
känner sig lika ansvarig för artiklar som ”ärvts”. Att artiklar som ”ärvts” inte 
prioriteras lika högt som ”egna” artiklar resulterar i att det finns ”ärvda” artiklar som 
blivit liggande och fått låg lageromsättningshastighet, vilket vi anser är en brist.  

I dagsläget finns inte något forum där problem gällande överskottsfilen kan tas upp, 
överskottsfilen kommer ut samtidigt med många andra datafiler inför årsslut och den 
kommer dessutom ut okontinuerligt under olika år. Vi anser att detta leder till att 
problem gällande överskottsfilen ibland inte tas upp, samt att artiklar i 
överskottsfilen inte gås igenom som de borde eftersom MRP-controller upplever att 
det är svårt att veta när datafilen kommer.  

Bristerna i informationsflödet kring överskottsfilen har lett till att målet som satts 
upp för hösten 2004, att alla artiklar i överskottsfilen skulle vara genomgångna och 
kategoriserade som överskott eller ej överskott inför Hard Close, inte kunnat uppnås. 
Detta eftersom knappt 20 procent av artiklarna i filen fortfarande inte kategoriserade 
i början på december, se Figur 10.1 i bilaga 4. Antalet artiklar utan kommentar, till 
varför de blivit överskott eller hur de kommer att åtgärdas, var ännu fler.  

Möjliga åtgärdsförslag 

Brister i uppföljning, uppdatering samt kommunikation kring överskottsfil kan 
åtgärdas genom ändamålsenlig och tydlig information, ökad intern kommunikation, 
förbättrad uppdatering och uppföljning.  

Inför ett informationsmöte för att öka kunskap om överskottsfilen 

Vi anser att det saknas efterfrågan och drivning av överskottsfilen, samt att många 
har dålig kunskap om överskottsfilens informationsflöde och dess syfte. VAC bör 
åtgärda detta genom att Logistikutveckling och Huvudplanering anordnar ett 
informationsmöte för dem som är involverade i överskottsfilens informationsflöde. 
Detta för att öka kunskapen kring överskottsfilen, förtydliga dess syfte, vem som ska 
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fylla i datafilen och hur drivning och efterfrågan ska ske. Då informationsmötet 
endast berör VAC internt och är en engångsföreteelse anser vi att inre förutsättningar 
finns för att genomföra åtgärden. Ett informationsmöte anser vi kan genomföras 
direkt och tar lite tid i anspråk och då förutsättningar finns anser vi att åtgärden är 
enkel att vidta. Informationsmötet kräver ökad kapacitet, vilket resulterar i en ökad 
logistikkostnad, men då detta är en engångsföreteelse anser vi att kostnaden är 
relativt liten. Åtgärden påverkar inte leveransservicen men resulterar i ökad kunskap 
om överskottsfilen och ett ökat initiativ till att skrota artiklar, vilket leder till att 
VAC kan förhindra att artiklar blir liggande och får låg lageromsättningshastigheten. 

Diskutera problem med överskottsfilen i det projekt där huvudplanerare ingår 

Ett annat forum där problem gällande överskottsfilen kan diskuteras är i det projekt 
där huvudplanerarna ingår. På dessa möten anser vi att ansvarsområdena bör 
diskuteras så att alla är medvetna om vad respektive avdelning förväntas göra. 
Eftersom projektet med huvudplanerare redan finns, existerar förutsättningarna och 
åtgärden kan genomföras direkt och är därför enkel att vidta. Åtgärdsförslaget 
påverkar inte leveransservicen och då det inte krävs någon ytterligare kapacitet för 
att ta upp frågor kring överskottsfilen i forumet påverkas inte logistikkostnaderna.  

Involvera komponentområdeschefen och uppföljning varje kvartal 

För att åtgärda otydliga ansvarsområden, samt brister i efterfrågan och drivning 
kring överskottsfilen anser vi att komponentområdeschefen bör följa upp 
överskottsfilen fyra gånger per år då varulagerprognos görs för att öka ansvaret i 
funktionsled.  För att öka komponentområdeschefernas kunskap om överskottsfilen 
och därigenom möjliggöra drivningen av denna fil anser vi att överskottsfilen samt 
information om denna bör skickas till komponentområdescheferna. Genom att 
involvera komponentområdeschefen kan även problemet att MRP-controller 
upplever drivning av produktionstekniker som svårt, åtgärdas. Vi anser att 
överskottsfilen bör ges ut varje kvartal, för att få kontinuitet, samt undvika att 
datafilen inte fylls i eftersom den kommer ut samtidigt med många andra filer. Syftet 
att följa upp överskottsfilen varje kvartal anser vi bör vara att utreda vilka artiklar 
som kan skrotas eller kasseras. Detta kan jämföras med VAN som följer upp sin 
överskottsfil varje månad och dessutom går igenom filen tre gånger per år för att 
göra nedskrivningar. Genom tätare uppföljning anser VAN att kontinuiteten ökar och 
mängden artiklar i överskottsfilen kan hållas på en låg nivå. Vi anser dock att det 
vore ett alltför stort steg för VAC att gå från att följa upp överskottsfilen en gång per 
år till att följa upp den varje månad varför vi anser att varje kvartal är mer rimligt. Vi 
anser ändå att VAC bör ha som mål att göra uppföljning till grund för skrotning en 
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gång per månad som VAN har i dagsläget.  Eftersom komponentområdescheferna 
redan följer upp produktionsorderfilen på varulagerprognosmötena finns 
förutsättningarna för åtgärden och vi anser att det inte behövs ett nytt forum, utan 
endast en ökad uppföljning under dessa möten, vilket inte kräver ökad kapacitet. Att 
lägga till komponentområdeschefen vid utskick av överskottsfil kräver inte heller 
några extra resurser. Vi anser därför att åtgärden kan vidtas direkt och eftersom 
förutsättningarna finns anser vi att åtgärden är enkel att genomföra. Den ökade 
uppföljningen påverkar inte leveransservicen men kräver till en början ökad 
kapacitet för att utreda artiklar noggrant. Vi anser dock att en grundlig utrensning 
underlättar och sparar kapacitet och pengar i framtiden, då kunskapen om artiklarna 
ökar. En grundlig utredning initialt resulterar även i en minskad kapitalbindning och 
en ökad lageromsättningshastighet. 

Förbättrad genomgång vid överlämnande till ny huvudplanerare 

Inställningen vissa MRP-controller har att "ärvda" artiklar inte prioriteras i lika hög 
grad som "egna" anser vi är en inställning som måste ändras för att i framtiden 
prioritera alla artiklar. För att underlätta överlämningar vid tillsättandet av en ny 
huvudplanerare och förhindra bortförklaringar, som att man inte kan återge 
anledningen till att en artikel är överskott eftersom man ärvt artikeln, anser vi att det 
krävs bättre dokumentation och genomgång vid överlämnandet. Genom den ökade 
uppföljning av komponentområdeschefen som vi föreslagit anser vi även att 
bortförklaringar kan undvikas. Förutsättningarna för en ökad dokumentation och 
genomgång vid överlämnande av artiklar till en ny huvudplanerare anser vi finns och 
kan genomföras direkt, varför åtgärden är enkel att vidta. Åtgärden kan ha positiv 
effekt på leveransservicen eftersom den nya huvudplaneraren får bättre kunskap om 
sina artiklar, men det kräver en viss ökad kapacitet. Vi anser dock att då 
genomgången görs grundligare i början kan framtida arbete med dessa artiklar 
underlättas och således leda till tidsbesparingar i framtiden.  
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Tabell 12 Brist i uppföljning, uppdatering samt kommunikation kring överskottsfil, vilket 
leder till brist i personals kunskap om vad information ska användas till och hur, samt 
åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Dålig kunskap om överskottsfilens 

informationsflöde 
• Oklart syfte med överskottsfilen 

• Anordna informationsmöte för att öka 
kunskap om överskottsfilens 
informationsflöde och syfte 

• Otydliga ansvarsområden för att ingen 
avdelning eller chef känner sig 
ansvarig för drivning och efterfrågan 
av överskottsfil 

• Brist i komponentområdeschefers 
kunskap om överskottsfil 

• MRP-controller upplever ibland 
drivning av produktionstekniker svårt 
eftersom de ej har chefsposition 

• Inkludera komponentområdeschef i 
drivning av överskottsfil 

• ”Ärvda” artiklar prioriteras inte i lika 
hög grad som ”egna” 

• Bättre dokumentation och genomgång vid 
överlämnandet av artiklar till ny 
huvudplanerare 

• Finns inget forum för att diskutera 
problem kring överskottsfil 

• Diskutera problem med överskottsfilen 
vid informationsmötet samt i det projekt 
där huvudplanerare ingår 

• Okontinuerlig uppföljning av 
överskottsfil, samt att den skickas ut 
samtidigt med andra datafiler 

• Framtagning och uppföljning av värdet på 
överskott varje kvartal av 
komponentområdeschef 

7.1.3 Brister i uppföljning och uppdatering av produktionsorderfil, 
samt kommunikation i samband med detta vilket leder till brist i 
kunskap om vad information ska användas till och hur, samt 
otydlig information 

En uppdaterad produktionsorderfil tas fram och skickas ut varje månad och liksom 
överskottsfilen tas även denna datafil fram av avdelningen Logistikutveckling och 
Huvudplanering. Datafilen anger hur länge samtliga produktionsorder legat stilla i 
produktion samt ålder från det att produktionsordern initierades. Medvetenheten hos 
VACs personal om vad den information som de samlar in och uppdaterar ska 
användas till är högre kring produktionsorderfilen än överskottsfilen vilket beror på 
att PIA fokuseras i hög grad hos VAC. Samtliga i flödet är medvetna om datafilens 
existens samt hur informationen i filen ska användas.  

Uppföljning av produktionsorderfilen sker minst en gång per månad av 
komponentområdeschefen. Dessutom följs datafilen upp fyra gånger per år, i 
samband med att varulagerprognos och varulagerbudget görs. Vid dessa möten 
medverkar bland annat chef för komponentproduktion och komponentområdeschef 
och här efterfrågas värdet av crib, totala värdet av produktionsorder samt 
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lageromsättningshastighet inom samtliga komponentområden. Vid dessa möten finns 
det dock ingen efterfrågan på stillaliggande produktionsorder som inte är crib eller 
på hur länge produktionsorder legat stilla, varför kunskapen om dessa artiklar är 
sämre än kring crib. Vi anser att det är en brist att stillaliggande produktionsorder 
som inte är crib, samt hur länge produktionsorder legat stilla inte efterfrågas.  

På samma sätt som med överskottsfilen anser vissa MRP-controller att det ibland är 
svårt att driva på produktionstekniker vid utredningar eftersom de inte har någon 
chefsposition och ”ärvda” artiklar prioriteras inte lika högt som artiklar som anses 
som ”egna”. Eftersom vi behandlat dessa problem under överskottsfilen hänvisar vi 
dit för möjliga åtgärdsförslag.  

Möjliga åtgärdsförslag 

Brister i uppföljning, uppdatering samt kommunikation kring produktionsorderfil 
kan åtgärdas genom ändamålsenlig och tydlig information, ökad intern 
kommunikation samt förbättrad uppdatering och uppföljning.  

Ökad uppföljning  

Bristen att det idag inte finns någon efterfrågan på stillaliggande produktionsorder 
som inte är crib, eller på hur länge produktionsorder legat stilla anser vi bör åtgärdas 
genom en förbättrad uppföljning av detta av komponentområdescheferna. 
Uppföljning av dessa nya mätetal bör ske varje månad tillsammans med 
uppföljningen av crib och det totala lagervärdet, som görs idag. Vi anser även att 
dessa parametrar bör följas upp på de möten då varulagerprognoser görs, vilket sker 
fyra gånger per år, med chefen för komponentproduktion. För att förenkla 
uppföljningen av hur länge artiklar legat stilla, föreslår vi två alternativ hur detta kan 
ske. Antingen sorterar huvudplaneraren upp artiklarna i produktionsorderfilen 
beroende på hur många månader de legat still, lämpliga intervall skulle kunna vara i 
sex-månadersintervall vilket i framtiden kan minskas då antalet artiklar minskar. Ett 
ytterligare alternativ är att införa ett mätetal där artikelns värde multipliceras med 
den tid artikeln legat stilla. Detta för att komma åt de artiklar som har ett högt värde 
och legat stilla länge. De inre förutsättningarna för VAC att införa uppföljning av 
stillaliggande produktionsorder som inte är crib, samt hur länge artiklar legat stilla, 
anser vi finns eftersom komponentområdescheferna redan följer upp 
produktionsorderfilen på varulagerprognosmötena, samt varje månad då en 
uppdaterad fil kommer ut. Den ökade uppföljningen anser vi kan genomföras direkt 
och eftersom förutsättningarna finns är åtgärden enkel att vidta. Logistikkostnaden 
för den ökade uppföljningen behöver inte bli så stor eftersom uppföljningen kan ske 
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under de möten som redan existerar och leveransservicen anser vi inte påverkas av 
åtgärden. Vi anser således att fördelarna med uppföljning av dessa artiklar för att öka 
kunskapen om dem, samt förhindra att de blir liggande och får låg 
lageromsättningshastighet överväger nackdelarna i en något ökad kostnad.  

Underlätta utsortering av stillaliggande produktionsorder 

För att fånga upp stillaliggande produktionsorder mer kontinuerligt anser vi att en 
åtgärd vore att möjliggöra ett utsökningskriterium i R/3 på hur länge 
produktionsorder legat stilla. Det finns i dagsläget ett case med en förfrågan om mer 
lätthanterliga sorteringssystem direkt i R/3. Detta görs i dagsläget på VAN eftersom 
de varje vecka följer upp artiklar som legat still mer än en vecka och då tar 
informationen direkt ur R/3. Eftersom det finns ett case för att utreda ett 
utsökningskriterium i R/3 anser vi att förutsättningarna för att genomföra denna 
åtgärd utreds i dagsläget och vi kan därför inte säga om förutsättningarna finns. 
Eftersom förutsättningarna utreds kan åtgärden inte genomföras inom en snar 
framtid utan långt fram i tiden varför vi anser att åtgärden är svår att vidta. 
Förändringen för att möjliggöra ett utsökningskriterium i R/3 genererar en 
logistikkostnad, medan leveransservicen förblir densamma, och vi anser därför att 
VAC bör invänta resultatet från det case som finns innan de tar beslut om åtgärden.  

Tabell 13 Brist i uppföljning, uppdatering samt kommunikation kring produktionsorderfil, 
vilket leder till brist i personals kunskap om vad information ska användas till och hur, 
samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Brister i drivning och ingen efterfrågan 

på stillaliggande produktionsorder som 
inte är crib 

• Brister i drivning och ingen efterfrågan 
på hur länge produktionsorder legat 
stilla 

• Uppföljning av stillaliggande 
produktionsorder som inte är crib, samt 
med hjälp av tidsintervall eller mätetal 
redovisa hur länge produktionsorder 
legat stilla, varje månad av 
komponentområdeschef, samt på 
varulagerprognosmöten med chefen för 
komponentproduktion.  

• Införande av ett utsökskriterium i R/3 för 
att underlätta utsorteringen av stillaligga 
produktionsorder 

7.1.4 Övriga brister i uppföljning och uppdatering av datafiler, samt 
kommunikation i samband med detta, vilket leder till brist i 
kunskap om vad information ska användas till och hur 

Gemensamt för de datafiler som skickas ut är att de ofta är svåra och många, samt att 
informationen kring dem ofta är bristfällig. Detta gäller främst överskottsfilen, 
eftersom produktionsorderfilen kommer ut varje månad vilket har medfört att 
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kunskapsnivån kring denna är högre. Otydligheten i datafilerna anser vi är en 
bidragande orsak till att de inte fylls i eller att de fylls i fel då MRP-controller inte 
själv kontaktar Logistikutveckling och Huvudplanering för kompletterande 
information. Den bristfälliga informationen leder till att det krävs extra tidsresurser 
både från MRP-controllerns sida, samt från Logistikutveckling och Huvudplanering 
för att filerna ska kunna fyllas i korrekt. Många upplever att det är mycket datafiler 
som florerar och information kommer dessutom från flera avdelningar vilket ibland 
leder till oklarheter om vem som efterfrågat ifyllnad av datafiler och vilken datafil 
som ska prioriteras. Vi anser att problemet beror på att kapitalgruppen dragit igång 
projektet att utreda de äldsta produktionsorderna. Den datafil som skickats ut är en 
del av orderna som finns i produktionsorderfilen, men eftersom den nya datafilen 
inte har samma struktur, uppstår ibland förvirring. MRP-controller har ibland 
kontaktats av flera avdelningar och inte uppfattat att de talar om samma datafil. 
Nedan följer en punktlista med de problem med otydlighet i datafilerna som leder till 
att medvetenheten om vad information ska användas till och hur, försämras. För en 
mer detaljerad beskrivning av dessa problem, se bilaga 5. 

• Svåra och tungarbetade datafiler, speciellt de med pivottabeller 
• Otillräcklig information om datafiler vid utskick vilket leder till att datafiler 

inte fylls i 
• Många kolumner och flikar vilket upplevs som tungarbetat vilket leder till att 

datafilerna känns röriga och ibland finns det oklarheter kring vilken flik som 
är avsedd för ifyllnad, vilket lett till att fel flik fyllts i 

• Otydliga rubriker och valbara alternativ i kolumner vilket kan leda till fel vid 
ifyllnad 

• Många olika datafiler  
• Oklarheter kring vem som efterfrågar datafil 
• Svårt att veta hur datafiler ska prioriteras 
• Svårt att hitta datafilerna i nätverket samt vilken datafil som är aktuell 
• Datafilerna är inte kontinuerligt fördelade över året vilket ger en ojämn 

arbetsbelastning och kan leda till att filer inte fylls i  

Möjliga åtgärdsförslag 

Brister i uppföljning, uppdatering samt kommunikation kan åtgärdas genom 
ändamålsenlig och tydlig information, ökad intern kommunikation, förbättrad 
uppdatering och uppföljning.  

Pivottabellkurs, tydlig information i mail, informationsflik, samt startmöte  



- Empiri och Analys - 

   

  

 - 84 - 

Vi anser att Logistikutveckling och Huvudplanering bör förklara tydligt hur 
pivottabellerna fungerar och hur de som fyller i datafilerna ska gå till väga. Ett 
förslag är att erbjuda en "pivottabellkurs" för de MRP-controller som önskar. För att 
tydliggöra informationen som skickas ut i samband med datafiler anser vi att VAC 
bör anordna starmöten då nya datafiler ges ut och där informera om vilka som 
initierat datafilen, hur datafiler ska prioriteras, vad syftet är med filen, vem som 
ansvarar för ifyllnad, samt till vilket datum ansvarig ska ha fyllt i datafilen. Denna 
information bör även finnas med i de mail som skickas ut, samt i informationsfliken 
i datafilen. Det är viktigt att informationen i mailen samt informationsflikarna är 
tydliga första gången för att undvika oklarheter och irritation som uppstår idag och 
för att förhindra de kompletterande telefonsamtal detta resulterar i. Tydligheten kan 
kontrolleras genom att ytterligare en person läser igenom informationen. Tydlig och 
mer lättförstålig information anser vi skulle göra ansvariga för ifyllnad vänligare 
inställda till datafilerna och det arbete de genererar.  

Då det finns flera flikar att fylla i har det hänt att fel flik fyllts i, även detta problem 
kan åtgärdas med tydligare information. Om datafilen skickas ut och ska fyllas i av 
olika avdelningar anser vi att det på informationsfliken bör stå information riktad till 
de olika avdelningarna så att det framgår vad respektive avdelning ska fylla i. För att 
förenkla ifyllnaden av de olika avdelningarna i överskottsfilen har vi i bilaga 6 ett 
förslag på valbara alternativ i kolumnerna. Vi anser att de inre förutsättningarna 
finns för ovanstående åtgärdsförslag och de kan genomföras direkt varför åtgärderna 
är enkla att vidta. Det krävs extra kapacitet från Logistikutveckling och 
Huvudplanering inledningsvis för att genomföra åtgärderna. Men eftersom tydligare 
information i datafiler resulterar i att de som fyller i filen inte behöver kontakta 
avdelningen för kompletterande information i lika hög grad som i dagsläget, anser vi 
att den ökade logistikkostnaden inledningsvis kan kompenseras med besparingar i 
framtiden. Åtgärderna har ingen påverkan på leveransservicen men har positiv effekt 
på kapitalbindningen, samt lageromsättningshastigheten och vi anser därför att 
vinsterna överväger den initialt ökade logitikkostnaden. 

Ta bort onödiga kolumner, förklaringar till valbara kommentarer, samt katalog 
med aktuella datafiler 

Datafilerna innehåller ofta många kolumner och flikar vilket upplevs som 
tungarbetat. För att åtgärda detta anser vi att Logistikutveckling och Huvudplanering 
bör ser över de kolumner som finns i datafilerna och ta bort de som inte är relevanta. 
De valmöjligheter som finns i kolumnerna som ska fyllas i är ibland otydliga vilket 
orsakar feltolkningar. För att åtgärda detta anser vi att det i varje datafil måste finnas 
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en förklaring till de kommentarer som är valbara. För att undvika problemet att flera 
avdelningar skickar ut samma datafil i olika format är det viktigt att informationen 
om vem som skickar ut filen är tydlig vid utskick. Problemet att vissa upplever att 
det är svårt att veta var i nätverket den aktuella datafilen finns anser vi kan åtgärdas 
om en katalog, med aktuella filer kring lager med låg lageromsättningshastighet, 
skapas. Vi anser att det finns inre förutsättningar för att genomföra åtgärdsförslagen 
och att de kan genomföras direkt, varför åtgärderna är enkla att vidta. Åtgärdernas 
påverkan på leveransservice är obefintlig och de ökade logistikkostnaderna för att 
förenkla ifyllnad av datafilerna anser vi kan kompenseras med minskade kostnader i 
framtiden för att förklara otydlig information. 

Tabell 14 Brist i uppföljning, uppdatering samt kommunikation, vilket leder till brist i 
personals kunskap om vad information ska användas till och hur, samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Svåra och tungarbetade datafiler, 

speciellt de med pivottabeller 
• Anordna ”pivottabellkurs” för de som 

önskar 
• Otillräcklig information om datafiler 

vid utskick  
• Oklarheter kring vem som efterfrågar 

datafil 
• Mycket olika datafiler, från olika 

avdelningar 
• Svårt att veta hur datafiler ska 

prioriteras 

• Tydlig information i mail och i 
informationsflik, samt startmöte då nya 
datafiler ges ut 

• Många kolumner och flikar vilket 
upplevs som tungarbetat 

• Ta bort de kolumner som inte är relevanta 

• Otydliga rubriker och valbara alternativ 
i kolumner 

• Lägg förklaringar till alla kommentarer 
som är valbara 

• Svårt att hitta datafilerna i nätverket 
samt vilken datafil som är aktuell 

• Skapa en katalog med aktuella datafiler 

7.2 Brister i prognoser 

VAC delar in prognoser i långsiktiga prognoser som görs på flygplansnivå samt 
RAM-program på motorprogramsnivå. För att besvara frågor angående prognoser 
kartlade vi först hur prognoserna tas fram och en beskrivning av detta, se bilaga 7.  

7.2.1 Brister i uppföljning, uppdatering, kommunikation och 
framförhållning vid prognostisering 

Långsiktliga prognoser tas fram med cirka tre års framförhållning, men uppdateras 
sedan vid varje årsskifte alternativt varje halvår och slutgiltig prognos läggs därför 
med ett eller ett halvt års framförhållning.  Då långsiktliga prognoser följts upp, 
kommuniceras detta till affärsstyrarna samt till VACs ledningsgrupp. Prognoserna 
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följs upp varje år av den marknadsanalytiker som även tar fram dessa prognoser. 
Långsiktliga prognoser på flygplansnivå har under 2002 och 2003 haft en säkerhet 
på 95 till 98 procent på prognoser som gjorts med ett till tre års framförhållning. 

RAM-programmen görs för en period på mellan några år och upp till tio år, men det 
är oftast endast de fösta fyra till åtta kvartalen som används vid behovsberäkningen 
och resterande prognos används endast till att dimensionera det framtida 
kapacitetsbehovet. Eftersom VAC både har långa ledtider från leverantör och internt 
baseras beställning hos leverantör ofta på prognoser med lång framförhållning. De 
långa interna ledtiderna innebär även att produktionsorder ibland måste startas 
baserade på prognoser med lång framförhållning. Den långa framförhållningen på 
prognoserna leder till att efterfrågan på programnivå ofta förändras mellan den 
tidpunkt då beställning lagts hos leverantör och fram till leverans till kund. Detta 
leder till att nya RAM-program måste ges ut efter det att beställningar lagts hos 
leverantör, eller produktionsorder startats upp vilket resulterar i att det krävs 
ifattkörningar eller åtgärder för att stoppa material på väg in för att möta den nya 
efterfrågan. Ändringen i RAM-programmen skapar problem för produktion om de 
inte hinner få ordern klar i tid alternativt hinner stoppa produktions- eller 
beställningsorder, för att möta den nya efterfrågan. Att produktion inte hinner stoppa 
produktions- eller beställningsorder på grund av att prognoserna görs med lång 
framförhållning anser vi är en brist eftersom det leder till att artiklar blir liggande i 
både materialförråd och produktion och får låg lageromsättningshastighet.  

Uppföljning av RAM-program påbörjades hösten 2004 men dessförinnan följdes 
varken efterfrågemönster eller prognossäkerheten upp på denna nivå. Den tidigare 
avsaknaden av uppföljning anser vi var en brist eftersom brister i prognoser leder till 
felinköp av artiklar som då kan bli liggande och få låg lageromsättningshastighet.  
Bristen i uppföljning av prognoser innebär även att uppdatering av 
prognosmetoderna marknadsavdelningen använt inte gjorts, vilket vi anser är en 
brist. För uppföljning av RAM-program ansvarar avdelningen Logistikutveckling och 
Huvudplanering, men då uppföljningen nyligen påbörjats har den inte hunnit ge 
några resultat. Av denna anledning blir variationerna i prognoserna betydligt högre i 
RAM-programmen än i de långsiktliga prognoserna. Eftersom ingen uppföljning 
eller uppdatering av prognosmetod på RAM-program gjorts tidigare, finns inga 
rutiner för hur detta kommuniceras till övriga berörda inom organisationen, vilket vi 
anser är en brist. Det finns även vissa brister i kommunikationen av RAM-program 
då endast MRP-controllern får information om förändringarna direkt medan inköp 
och materialstyrning får vänta tills en ny behovsberäkning gjorts innan de får agera.  
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Möjliga åtgärdsförslag 

Ovanstående brister kan åtgärdas genom förbättrad uppföljning, uppdatering och 
kommunikation. Lång framförhållning kan åtgärdas med minskade orderkvantiteter.  

Uppföljning av RAM-program av marknadsavdelningen 

För att få bättre kunskap om efterfrågan och dess variationer anser vi att VAC bör 
fortsätta följa upp RAM-program för att öka prognossäkerheten. Det är även viktigt 
att denna kunskap används för att uppdatera prognosparametrarna eller 
prognosmetod för att förbättra prognossäkerheten. Det optimala anser vi vore om 
marknadsavdelningen själva kan följa upp sina prognoser för att undvika brister i 
informationsflödet. De inre förutsättningarna för att marknadsavdelningen själva ska 
följa upp RAM-programmen anser vi dock är begränsade eftersom 
marknadsavdelningen är formerad i grupper mot de olika kunderna och de i 
dagsläget därför har mycket lite gemensamma resurser där uppföljningen skulle 
kunna utföras. Dessutom startades uppföljningen på initiativ av Logistikutveckling 
och Huvudplanering som därmed har störst kunskap. Detta i kombination med att 
uppföljningsarbetet fortfarande är under utveckling medför att vi anser att 
Logistikutveckling och Huvudplanering i dagsläget har bäst förutsättningar att 
genomföra uppföljningen, men att ansvaret i framtiden bör övergå till 
marknadsavdelningen. När det gäller uppföljning av marknadsavdelningen själva 
anser vi att tidsaspekten är mycket lång och att detta åtgärdsförslag kan vidtas först 
långt fram i tiden. Detta tillsammans med att förutsättningarna är begränsade gör att 
vi anser att åtgärden är svår att genomföra. De inre förutsättningarna för uppföljning 
av Logistikutveckling och Huvudplanering finns i dagsläget eftersom det görs av 
denna avdelning idag och ingen hänsyn behöver därför tas till tidsaspekten. Åtgärden 
genererar inte någon extra logistikkostnad då Logistikutveckling och Huvudplanering 
själva fortsätter med uppföljningen, medan uppföljning av marknadsavdelningen 
genererar en ökad logistikkostnad. Denna ökade kostnad kan dock kompenseras 
eftersom det isåfall inte behöver göras någon uppföljning av Logistikutveckling och 
Huvudplanering. Åtgärden medför således endast en omfördelning av resurser 
mellan avdelningar vilket inte resulterar i ökade kostnader sett till VAC som helhet. 
Vi anser dessutom att kostnaderna kan minska totalt sett om marknadsavdelningen 
själva gör uppföljningen då kostnaden för förmedling av information mellan 
avdelningarna därigenom kan undvikas. Åtgärdsförslaget påverkar även 
leveransservicen och en förbättrad prognossäkerhet innebär att VACs möjligheter att 
ta hem och producera rätt artiklar ökar vilket medför att ledtiden kan kortas samtidigt 
som leveranssäkerheten och lagertillgängligheten kan ökas. 
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Inför forum där uppföljning och uppdatering av RAM-program förmedlas 

Tills det att marknadsavdelningen själva kan följa upp RAM-programmen anser vi 
att Logistikutveckling och Huvudplanering bör skapa ett forum, där de träffar en 
affärsstyrare från varje affär då uppföljning gjorts för att säkerställa att kunskapen 
som fåtts når fram till de personer som ska använda informationen.  Bildandet av ett 
forum där uppföljning av RAM-program kan diskuteras skapar inre förutsättningar 
för att uppföljningen ska ge resultat. Detta forum skapar även inre förutsättningar så 
att marknadsavdelningen får kunskap om hur uppföljning och uppdatering av 
prognosparametrar och prognosmetod bör ske. Att införa ett forum kan göras inom 
en snar framtid och då de inre förutsättningarna finns anser vi att åtgärdsförslaget är 
medelsvårt att genomföra. Åtgärden genererar en ökad logistikkostnad. Den 
förbättring som vi anser att uppföljning och uppdatering ger resulterar i en ökad 
prognossäkerhet vilket leder till att framtagande av nya RAM-program inte behöver 
göras lika ofta. Detta underlättar även för produktion som får säkrare prognoser att 
arbeta efter vilket vi anser bör ha en positiv effekt på leveransservicen eftersom 
säkrare prognoser möjliggör att producera rätt artiklar vid rätt tidpunkt vilket kortar 
ledtid samt ökar leveranssäkerhet och lagertillgänglighet. Förbättrad prognossäkerhet 
leder till jämnare efterfrågan för produktion, vilket resulterar i mindre störningar och 
således lägre kostnader för omplanering. Även marknadsavdelningens kostnader för 
omplanering blir lägre. Det nya forumet har således både positiva och negativa 
effekter på logistikkostnaderna, men eftersom det har positiva effekter på både 
leveransservice och kapitalbindningen anser vi att fördelarna överväger nackdelarna.  

Inför en APO-modul 

Kommunikation av RAM-program kan förbättras genom att öka kommunikationen 
internt. Det är även viktigt att alla berörda kan reagera på denna information så att 
det inte endast blir rykten. På VAN har man löst detta problem genom att införa en 
APO-modul, som är en modul som VAN använder som komplement till SAP, vilken 
enligt VAN underlättar planeringen. APO-modulen medför att alla berörda inom 
VANs organisation får information om ändringar i efterfrågan direkt och på samma 
sätt skulle bristerna i kommunikationen av förändringar i efterfrågan kunna åtgärdas 
på VAC. Den ökade kommunikationen genom införandet av en APO-modul kräver 
stora resurser. Vi anser dock att om de inre förutsättningarna inte finns hos VAC kan 
de skapas genom att ta hjälp av externa resurser. Oavsett om förutsättningarna finns 
eller måste skapas måste en utredning göras och åtgärden kan således vidtas först 
långt fram i tiden varför åtgärden är svår att genomföra. Åtgärden innebär en ökad 
kostnad, samtidigt som kostnaderna för planeringen minskar. Förutom 
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logistikkostnaden påverkas även leveransservicen och vi anser att den höjs genom 
samma resonemang som i ovanstående åtgärdsförslag eftersom alla får del av 
nödvändig information. Hur stora de positiva och negativa effekterna på kostnaden 
blir har vi inte haft möjlighet att ta ställning till. Vi anser därför att VAC bör gå 
vidare med detta åtgärdsförslag och analysera det närmare innan beslut fattas. 

Minskad orderkvantitet 

För att korta framförhållningen och därigenom få säkrare prognoser anser vi att VAC 
bör se över en minskning av orderkvantiteterna. Eftersom VAC själva bestämmer 
hur stora orderkvantiteter de vill beställa finns yttre förutsättningar för att genomföra 
åtgärden. Då åtgärdsförslaget medför ökad hantering krävs mer kapacitet för att 
hantera orderna och ifall denna kapacitetsökning inte kan täckas av befintlig personal 
krävs nyanställningar för att få inre förutsättningar för att vidta åtgärden. Vi anser att 
åtgärden inte kan genomföras direkt utan inom en snar framtid eller långt fram i 
tiden beroende på om befintlig personal kan hantera fler ordrar och åtgärdsförslaget 
är därför medelsvårt till svårt att genomföra. Minskade orderkvantiteter medför ökad 
prognossäkerhet men även ökad hantering viket höjer hanteringskostnaderna och 
således logistikkostnaderna. Dessutom ökar flexibiliteten och därmed 
leveransservicen. Då vinsterna i flexibilitet och prognossäkerhet är svåra att värdera, 
har vi inte haft möjlighet att ta ställning till hur den totala effekten på logistikmålen 
blir. Vi anser därför att VAC bör arbeta vidare med detta åtgärdsförslag för att 
analysera positiva och negativa effekter närmare innan ställning tas till åtgärden. 

Tabell 15 Brister i uppföljning, uppdatering, kommunikation och framförhållning vid 
prognostisering, samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Brist i uppföljning av prognoser  
• Brist i uppdatering av prognosmetod 

• Uppföljning av RAM-program av 
marknadsavdelningen, för att minska 
prognosfel 

• Inför forum där uppföljning och 
uppdatering av RAM-program förmedlas 
till marknadsavdelningen av 
Logistikutveckling och Huvudplanering 
för att förbättra prognossäkerheten 

• Brist i kommunikation av RAM-
program eftersom information om 
förändringar inte förmedlas omgående 
till samtliga berörda 

• Inför APO-modul för att få information 
om ändringar i efterfrågan direkt 

• VAC har mycket långa ledtider och 
måste således göra prognoserna med 
lång framförhållning 

• Minskad orderkvantitet för att få kortare 
framförhållning 
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7.2.2 Stora variationer i efterfrågan  

Den långsiktiga efterfrågan på flygplansnivå är cyklisk och fluktuationerna är i 
förhållande till många andra branscher relativt små. Däremot ökar variationerna i 
efterfrågan när den bryts ner, från flygplansnivå till motorprogramsnivå eftersom det 
ofta finns alternativ vid val av motorer till ett plan. Då efterfrågan på reservdelar 
adderas till efterfrågan på nytillverkade artiklar ökar variationerna ytterligare på 
grund av att efterfrågan på reservdelar är slumpmässig.  

Eftersom det tidigare endast skett uppföljning på långsiktig efterfrågan är det svårt 
att säga hur variationer i efterfrågan ser ut på motorprogramsnivå. Vi kan dock 
konstatera att variationerna ökar ju mer efterfrågan bryts ner samt att efterfrågan på 
reservdelar ökar variationerna. Då RAM-programmen bryts ner på veckobasis och 
jämförs med kundorder som lagts ökar variationerna ytterligare. Detta beror på att 
VACs kunder enligt avtal kan justera orderkvantiteten efter det att ordern lagts enligt 
de tre olika tidsperioderna fix-, firm- och forecast-period.  Tidsperioderna är 
beroende av hur lång tid det är till leverans och en order i forecast-perioden har stora 
möjligheter att justeras medan en i fix -perioden inte kan påverkas av kunden. Utöver 
att kunden enligt avtal har möjlighet att i viss mån ändra kvantitet och tidpunkt för 
lagda order är VAC enligt best effort även tvungna att alltid försöka tillgodose 
kundens önskemål även om det innebär ändringar i kundorder under fix-perioden. 
Detta innebär att VAC kan ha osäkerheter från kund även då det finns kundord vilket 
medför att de kan få stora variationer i efterfrågan nära tidpunkten för leverans. Då 
VAC tidigare inte haft buffertar efter produktion har variationerna i efterfrågan blivit 
mycket påtagliga. Då större buffertar efter produktion inte blivit verklighet inom alla 
komponentområden ännu eftersom projekt angående detta pågår i dagsläget, 
utjämnar många MRP-controller själva variationer genom att frångå MRPs 
tillverkningsplan. Vissa MRP-controller utjämnar även årets säsongsvariationer för 
att minska belastningen under perioder då efterfrågan är som högst. 

Vi anser att variationerna i efterfrågan leder till osäkrare prognoser vilket ökar risken 
för att för behov ska överskattas vilket kan resultera i att för mycket artiklar tas hem 
med ökade lagervolymer som följd och således en sänkt lageromsättningshastighet.  

Möjliga åtgärdsförslag 

Stora variationer i efterfrågan kan åtgärdas genom styrd prissättning, minskade 
orderkvantiteter eller ökad integration med kund. 

 



- Empiri och Analys - 

   

  

 - 91 - 

Minskade orderkvantiteter 

Effekter av variationer i efterfrågan kan minskas genom minskade orderkvantiteter 
för att på så sätt öka kunskapen om efterfrågeändringar. VAN tar hänsyn till 
osäkerheten i efterfrågan och minskar orderkvantiteterna då efterfrågan på ett 
motorprogram är osäkert vilket resulterar i en minskad risk att för mycket material 
beställs hem som kan orsaka överskott. Hos VAC kan inre förutsättningarna för 
minskade orderkvantiteter skapas och åtgärden kan därför vidtas inom en snar 
framtid alternativt långt fram i tiden, vilket diskuterats under Brister i uppföljning, 
uppdatering, kommunikation och framförhållning vid prognostisering. Vi anser 
enligt resonemang där att åtgärden är medelsvår till svår att genomföra och att VAC 
bör arbeta vidare med åtgärdsförslaget och väga positiva och negativa effekter mot 
varandra innan ställning tas till åtgärdsförslaget. 

Ökad extern integration med kund 

Effekterna av variationerna i efterfrågan kan minskas genom ökad integration med 
kund för att få bättre kunskap om efterfrågeändringar. De yttre förutsättningarna för 
ökad integration med kund är begränsad eftersom VAC är en liten aktör i förhållande 
till sina kunder. De har dock möjlighet att prata med kunderna för att försöka få 
information tidigare och detta arbete anser vi kan påbörjas direkt. Vi anser dock att 
det kommer att ta tid innan ett optimalt utökat externt samarbete har realiserats och 
detta i kombination med att VAC har svårt att påverka sina kunder medför att vi 
anser att åtgärden är svår att vidta. En ökad integration med kund medför en ökad 
logistikkostnad men kan öka leveransservicen eftersom kunskapen om ändringarna i 
efterfrågan ökar, varför vi anser att de positiva effekterna på en minskad 
kapitalbindning och ökad lageromsättningshastighet överväger nackdelarna.  

Styrd prissättning 

Enligt teorin kan variationerna i efterfrågan minskas genom styrd prissättning. De 
yttre förutsättningarna för att ha styrd prissättning vid varierande efterfrågan anser vi 
saknas eftersom VAC har kundspecifika produkter vilket inte möjliggör 
prisjusteringar för att utjämna efterfrågan.  

Inför lager efter produktion 

Ett sätt att minska effekterna av variationerna i efterfrågan, som används hos VAN, 
är genom att införa ett lager efter produktion för att inte bli lika beroende av kundens 
efterfrågan och således kunna styra sin produktion oberoende av denna. Eftersom 
VAC har lagringsutrymme för att införa ett lager efter produktion anser vi att de inre 
förutsättningarna finns för att genomföra åtgärden. Eftersom VAC i dagsläget 
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utreder hur ett lager efter produktion skulle kunna utformas anser vi att det kommer 
att dröja innan åtgärden kan vidtas varför åtgärden är medelsvår att vidta. Det finns 
en risk att införandet av lager efter produktion resulterar i ökad kapitalbindning, men 
vi anser att det även kan ge en förbättrad leveransservice, då lagertillgängligheten 
blir högre. En fördel med en jämnare efterfrågan anser vi är att produktion har lättare 
att planera in tid för hantering av inkuranta artiklar som bör åtgärdas vilket kan 
minska kapitalbindningen. En jämnare och mer förutsägbar produktion påverkar 
även säkerhetslagret i materialförrådet eftersom variationerna i efterfrågan från 
produktion minskar. Detta innebär eventuellt att VAC kan kompensera ökningen i 
lagernivåerna efter produktion genom att minska sina säkerhetslager före och i 
produktion. Det är dock svårt att säga vilka effekter åtgärdsförslaget verkligen får på 
logistikmålen varför vi anser att VAC bör utreda detta närmre innan åtgärden vidtas.  

Tabell 16 Stora variationer i efterfrågan vilket leder till större risk för prognosfel, samt 
åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet  Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• VAC har variationer i efterfrågan på 

grund av best effort och variabelt 
veckobehov  

• Minskad orderkvantitet för att 
variationerna inte ska hinna bli så stora 

• Ökad extern integration med kund för att 
få kunskap om efterfrågan samt dess 
variationer 

• Införa lager efter produktion för att inte 
bli lika beroende av kundens efterfrågan 

7.2.3 Brister i VACs förmåga att stoppa inleveranser vid oväntad 
nedgång i efterfrågan  

Artiklar till ett värde av 32,8 miljoner kronor har blivit överskott på grund av en 
oväntad nedgång i efterfrågan eller att efterfrågan helt försvunnit på artiklar, och 
minskningen har inte kunnat förutspås i företagets prognoser, se bilaga 4 och 8.  Ett 
problem är att marknadsavdelningen ofta muntligt kan antyda om ändringar i 
prognoser, men så länge deras uppgifter inte återges skriftligen i företagets RAM-
program har MRP-controller inte befogenhet att ändra i sina tillverkningsprogram 
och kan således inte hantera nedgången i efterfrågan. Ett ytterligare problem är att då 
RAM-programmen uppdateras kommuniceras de omgående från affärsstyrarna till 
MRP-controllerna genom ett nytt RAM-program medan materialstyrare och inköp 
inte får information direkt. De får information först när en ny behovsberäkning gjorts 
och nytt tillverkningsprogram tagits fram. Innan inköp och materialstyrning får 
informationen får de inte reagera på eventuell muntlig information de fått av 
marknadsavdelningen om en förändring i efterfrågan. Detta leder till att deras 
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reaktionsförmåga sänks och de har således sämre förmåga att hinna ändra 
inköpskvantiteter i tid. 

Ett problem som fick stora effekter framförallt efter terroristattacken den 11 
september 2001, var att MRP-controllerna enligt företagets datorsystem skulle 
basera sina behov på kundens inköpsorder under ett år framåt. Efter den 11 
september beslutade VACs ledning att sänka tillverkningsvolymerna under de 
volymer som förmedlats av kundernas inköpsorder, eftersom de ansåg att volymerna 
skulle gå ner mer än vad som indikerats från kunderna. Informationen förmedlades i 
RAM-program till MRP-controller, men eftersom det i datorsystemet stod angivit att 
de skulle basera sina behov på kundens inköpsorder under ett år framåt, gick 
ledningens volymminskningar inte igenom. VAC hanterade således inte nedgången i 
efterfrågan trots ledningens beslut och hade därför inga möjligheter att stoppa 
inleveranser. Nu har detta ändrats i företagets system för att i framtiden kunna 
undvika att hamna i samma situation och således hantera en situation med oväntad 
nedgång i efterfrågan bättre, så att inleveranser kan stoppas i tid. Vi anser dock att 
problemet med efterfrågenedgångar som inte kan förutses kvarstår. Som tidigare 
uppmärksammats har VAC tidigare helt saknat uppföljning av de RAM-program 
som ligger till grund för både hemtagandet av material och uppstartning av 
produktionsorder, vilket kan vara en orsak till att prognossäkerheten inte kunnat 
hållas tillräckligt hög för att därmed kunna upptäcka minskningar i efterfrågan i tid.  

Gällande VACs möjligheter att stoppa inleveranser från leverantör har de en firm zon 
och en trade-off zon gentemot sina leverantörer vilket kan jämföras med kundernas 
fix-, firm- och forecastperiod. Firm zon kallas de fyra till åtta veckor som föregår 
leverans och under dessa veckor är både antal och datum fastställda och inga 
ändringar får göras om inte båda parterna är överrens. VAC har i extrema situationer 
kunnat avbryta produktionsorder hos leverantör som denna redan börjat bearbeta, 
men har då fått kompensera genom att betala för material och eventuella 
upparbetningskostnader. Trade-off zonens längd är knuten till den totala ledtiden hos 
leverantör, det vill säga ledtiden för materialanskaffning plus den för bearbetning. 
VAC har ofta skyldighet att även här ersätta leverantören för inköpt och bearbetat 
material, men här har VAC möjlighet att ändra leveransdatum och antal och kan 
därför senarelägga en leverans tills det att avtalet går ut. Vi anser utifrån ovanstående 
förutsättningar att VAC har relativt goda möjligheter att stoppa inleveranser vid 
efterfrågeminskningar men eftersom VACs leverantörer ofta är få och stora är det 
svårt för VAC att ställa lika höga krav på leverantörerna som VACs kunder gör på 
VAC när det gäller att ”komma överens” om sena ändringar. Det krävs dessutom att 
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efterfrågeminskningen upptäcks innan artiklarna levererats till VAC eftersom VAC 
endast kan returnera material då leverantören har möjlighet att sälja detta vidare till 
en annan kund, vilket oftast är omöjligt då produkterna är mycket kundspecifika. Det 
är således inte brister i den teoretiska möjligheten att stoppa inleveranserna utan 
brister i den praktiska förmågan som i kombination med brister i förmågan att 
förutse och i dessa fall reagera på minskningar i efterfrågan, som tidigare orsakat 
oönskade lager hos VAC. Således är brister vid oväntad nedgång i efterfrågan samt 
möjligheten att stoppa inleveranser, relevanta orsaker till att artiklar får lång 
genomloppstid och således låg lageromsättningshastighet hos VAC.  

Nedan beskrivs de motorprogram och projekt där vi funnit artiklar hos VAC som fått 
låg lageromsättningshastighet på grund av en oväntad nedgång i efterfrågan eller att 
efterfrågan försvunnit helt.  

JT8D 

Huvuddelen av artiklar som fått låg lageromsättningshastighet på grund av brister i 
förmågan att stoppa inleveranser vid oväntad nedgång i efterfrågan vid tillhör JT8D. 
Värdet på dessa artiklar uppgår till 27,6 miljoner kronor, se bilaga 4 och 8, och detta 
oönskade lager bildades efter den 11 september 2001. Summan som ligger på JT8D i 
överskottsfilen motsvarar ett halvårs förbrukning enligt volymerna före nedgången. 
Det rör sig om stora summor eftersom det är långa ledtider i branschen samt att 
volymerna vid tiden för nedgång var stora. Artiklarna ligger kvar och har fått låg 
lageromsättningshastighet för att marknadsavdelningen har sett indikationer på att 
programmet kan komma att öka i framtiden och de vill därför inte skrota ut 
artiklarna. Produktion däremot vill helst skrota eller köra klart artiklarna och det 
råder således en intressekonflikt mellan marknadsavdelningen och produktion vilket 
vi anser är en brist. Eftersom vi har behandlat intressekonflikten under avsnitt 7.1 
kommer vi inte diskutera detta problem närmre här utan hänvisar dit, men noterar 
ändå de möjliga åtgärdsförslag som framkom i avsnitt 7.1 i Tabell 17. 

Avslutade projekt 

Utöver VACs normala produktion deltar de även i ett antal mindre projekt och då 
projekten inte går igenom sina varor i lager då projektet avslutas blir artiklar 
liggande. Dessa artiklar uppgår enligt bilaga 4 till ett värde av 2,3 miljoner kronor. 
Eftersom projekt inte har någon MRP-controller går inköp och ansvar via den MRP-
controller som ansvarar för liknande detaljer. Då ett projekt avslutas ska projektet 
skrota material som blivit över, men ibland fungerar inte denna process eftersom nya 
projekt startas upp innan föregående projekt avslutats. Detta resulterar i att projekt i 
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vissa fall inte har de tidsresurser som krävs för att hinna gå igenom sina varulager 
och eftersom projekten inte mäts på sitt bundna kapital faller ansvaret på den MRP-
controller som står som ansvarig för inköp och produktion trots att MRP-controller 
inte känner sig ansvarig för dessa artiklar. MRP-controller mäts således på dessa 
artiklars kapitalbindning och får ofrivilligt ta över ansvaret för att driva 
skrotningsprocessen, trots att samtliga beslut måste ske i projektet och MRP-
controller saknar inflytande över besluten. Det har framkommit att fastän MRP-
controller upprepade gånger bett projekt att rensa upp har det inte genomförts och 
om MRP-controllern då inte ser det som sitt ansvar och struntar i problemet blir 
artiklar liggande. Vi anser således att VAC har brister vid avslutande av projekt 
vilket orsakar att artiklar blir liggande och får låg lageromsättningshastighet. 

RR Trent 900 

Ett ytterligare exempel på artiklar som fått låg lageromsättningshastighet är de som 
tillhör motorn RR Trent 900 vilket är ett nytt program som befinner sig i 
projektstadiet och inte övergått i serietillverkning. De artiklar som blivit över från 
projektet uppgår till ett värde av 0,1 miljoner kronor, se bilaga 4, men artiklarna 
kommer att försöka säljas till RR för att där användas till tester, resten ska skrotas.  

Vulcano2-projektet 

Det finns även artiklar som fått låg lageromsättningshastighet och som vi anser beror 
på en oväntad nedgång i efterfrågan där VAC inte hann stoppa inleveranser, som 
tillhör Vulcano2-projektet, vilka uppgår till ett värde av 2,8 miljoner kronor, se 
bilaga 4.  Till detta rymdprojekt tillverkade VAC artiklar som på grund av felaktiga 
krav på dimensionering från kundens sida hade brister som orsakade ett rakethaveri. 
Efter haveriet stoppades leverans av artikeln och diskussioner förs nu kring 
oklarheter i kontraktet och innan diskussionerna slutförts kan inga beslut om 
skrotning eller modifiering av detaljerna tas.  

Möjliga åtgärdsförslag 

Brister i förmåga att stoppa inleveranser vid en oväntad nedgång i efterfrågan kan 
åtgärdas genom ökad kommunikation internt och externt, förbättra möjlighet att 
stoppa inleverans i tid, sänka priser eller genom reklam.  

Ökad extern integration  

Den externa integrationen kan förbättras genom ökad kommunikation med kunder 
för att få information om nedgångar i efterfrågan så tidigt som möjligt, samt med 
leverantörer för att ha bättre möjlighet att stoppa inleveranser. De yttre 
förutsättningarna för ökad integration med kunder och leverantörer anser vi är 
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begränsade eftersom VAC är en liten aktör i jämförelser med dessa. Vi anser dock 
att VAC bör se över möjligheten att ytterligare integrera med både kunder och 
leverantörer. Ökad extern integration anser vi kan påbörjas direkt men kräver ett 
långsiktigt arbete och detta i kombination med att VAC har svårt att påverka sina 
kunder och leverantörer medför att åtgärden är svår att vidta. Ökad kommunikation 
externt innebär en ökad logistikkostnad, men vi anser att åtgärden kan resultera i en 
minskad risk att för stora mängder köps in från leverantör. Detta i sig medför inte att 
leveransservicen ökar men genom ökad extern integration möjliggörs även annat 
externt informationsutbyte varför leveransservicen ökar. Om för stora mängder inte 
tas in från leverantör är risken mindre för att artiklar blir liggande och binder onödigt 
kapital, samt får låg lageromsättningshastighet. Vi anser därför att fördelarna med en 
ökad extern integrationen överväger nackdelarna och VAC bör vidta denna åtgärd.  

Ökad intern integration 

Genom ökad intern integration anser vi att VAC kan förbättra reaktionstiden vid 
efterfrågeminskningar. Med ökad kommunikation kan även större förändringar i 
efterfrågan förmedlas direkt till huvudplanare, inköp och materialstyrare för att öka 
VACs reaktionsförmåga och möjlighet att anpassa materialintaget efter efterfrågan. 
Här är det viktigt att informationen är formell så att avdelningarna har tillåtelse att 
agera utifrån den information de får och inte är låsta till tillverkningsprogram. De 
inre förutsättningarna för att öka den interna integrationen anser vi finns och främst 
bör företaget fokusera på att öka integrationen mellan marknadsavdelningen och 
inköp. Arbetet med åtgärden anser vi borde kunna tas i bruk inom en snar framtid 
men kräver beslut från VACs ledning att inköp får reagera på muntlig data. Om det 
krävs skriftliga underlag anser vi att ett större förarbete krävs varför åtgärden kan 
vidtas först långt fram i tiden vilket resulterar i att åtgärden är medelsvår till svår att 
genomföra. En ökad kommunikation internt innebär en ökad kostnad. Vi anser dock 
att reaktionstiden inom VAC blir bättre, vilket leder till en större möjlighet att stoppa 
inleveranser och således minska risken att artiklar tas hem, blir liggande och därmed 
sänker lageromsättningshastigheten. Vi anser att leveransservicen kan förbättras 
eftersom flexibiliteten ökar och därmed ökar även möjlighet till kundanpassning och 
möjligheten att leverera rätt vara i rätt tid. Vi anser således att fördelarna med en 
ökad intern integration överväger nackdelarna och VAC bör vidta denna åtgärd.  

Sänka priser och gör reklam 

Yttre förutsättningarna för att sänka priser är begränsade eftersom produkterna är 
kundspecifika och kunderna är stora i förhållande till VAC. Det har dock framgått att 
VAC sålt artiklar för tester till ett reducerat pris, så vi anser att förutsättningarna 
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finns och att affärerna bör ha i åtanke och se över om det finns artiklar med låg 
lageromsättningshastighet som kan säljas till reducerat pris. Att se över denna åtgärd 
anser vi kan göras direkt men då det krävs en utredning för att undersöka om artiklar 
kan säljas till reducerat pris är åtgärden medelsvår att vidta. Sänkning av priserna för 
att få bort artiklar som blivit liggande resulterar i en minskning av kapitalbindningen 
och denna minskade kostnad måste ställas mot sannolikheten att artikeln kommer att 
användas i framtiden. Är sannolikheten liten att artikeln får någon efterfrågan anser 
vi att VAC direkt bör ta beslut om det finns någon möjlighet att sälja artikeln till ett 
reducerat pris och annars skrota artikeln omedelbart. Åtgärden påverkar inte 
leveransservicen men kan upplevas som positivt av kunden då de kan köpa 
testartiklar till reducerat pris. Åtgärdsförslaget att göra reklam anser vi inte är 
aktuellt eftersom artiklarna är kundspecifika och marknaden svår att påverka. 

Ställ högre krav på att projekt städar ut genom att involvera 
komponentområdeschef och ange projekt i överskottsfil 

Artiklar som blivit liggande på grund av brister vid avslutande av projekt anser vi 
bör åtgärdas genom att MRP-controller ställer högre krav på att projekt städar ut vid 
avslutande av projekt. För att uppmärksamma vilka artiklar det är anser vi att det bör 
finnas en kategori som orsak i överskottsfilen som huvudplaneraren kan välja vilken 
benämns Projekt. Dessa artiklar fångas sedan upp av komponentområdeschefen vid 
uppföljning av överskottsfil, vilket förklarats närmre i avsnitt 7.1. Detta anser vi 
resulterar i att komponentområdeschef tillsammans med huvudplanerare kan driva på 
så att projekt städar ut. Då detta inte är möjligt bör komponentområdeschefen driva 
på huvudplanerare att genomföra utskrotningen så att artiklar inte blir liggande. De 
inre förutsättningarna för att förhindra att artiklar blir liggande på grund av brister 
vid avslutande av projekt anser vi finns eftersom komponentområdeschefen kan 
inkluderas direkt liksom möjligheten att ange projekt som orsak i överskottsfilen. 
Eftersom förutsättningarna finns och åtgärden kan vidtas direkt anser vi att åtgärden 
är enkel. Att inkludera komponentområdeschefen i uppföljning av överskottsfilen 
resulterar i en ökad logistikkostnad, men vi anser inte att leveransservicen påverkas 
eftersom projekten är avslutade.  Då ökningen av logistikkostnaden är relativt liten 
och åtgärden är enkel att genomföra anser vi att de positiva effekterna av en minskad 
kapitalbindning, höjd lageromsättningshastighet, samt komponentområdeschefernas 
ökade medvetenhet av överskott överväger den ökade kostnad som detta resulterar i.  

Sänka priser eller skrota överblivna artiklar tillhörande RR Trent 900 

Vi anser att det är viktigt att VAC vid nästa överskottsgenomgång följer upp artiklar 
som tillhör RR Trent 900 som blivit liggande för att se så att de sålts eller skrotats ut. 
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Förutsättningarna för att sälja eller skrota artiklar tillhörande RR Trent 900 utreds i 
dagsläget, men vi anser att förutsättningarna för att de inte ska bli liggande är goda, 
eftersom kunskapen om artiklarna är stor. Åtgärden kan påbörjas direkt men 
eftersom VAC är beroende av kundens svar kan dessa artiklar inte åtgärdas direkt 
men vi anser att artiklarna inom en snar framtid kan vara åtgärdade varför åtgärden 
är medelsvår att vidta. Eftersom artiklarna tillhörande RR Trent 900 inte kan säljas 
till fullt pris kommer utrensningen av dessa artiklar att resultera i en ökad 
logistikkostnad. Genom att sälja så många artiklar som möjligt till RR kan denna 
kostnad dock minskas, varför denna åtgärd är att föredra framför skrotning. 
Försäljningen av dessa artiklar påverkar inte leveransservicen men kan upplevas som 
positivt av kund eftersom de kan köpa testartiklar till reducerat pris.  

Ökad extern integration för att hantera artiklar tillhörande Vulcano2 

Artiklar som blivit liggande på Vulcano2 anser vi endast kan åtgärdas genom en 
ökad integration med kund, men de yttre förutsättningarna för att öka integrationen 
med kund anser vi är begränsade. Det förs i dagsläget diskussioner kring avtalet, 
men för att försöka snabba på processen ser vi möjligheten att VAC ökar 
kommunikationen med kund för att få ett svar så snart som möjligt för att minska 
kapitalbindningen. Vi anser att VAC kan påbörja detta arbete direkt men att 
tidsaspekten tills VAC får svar från kund är osäker och detta i kombination med att 
VAC har svårt att påverka sina kunder medför att åtgärden är svår att vidta. Ökad 
integration med kund medför en ökad logistikkostnad, men vi anser att den är relativt 
liten och fördelarna i minskat bundet kapital, ökad lageromsättningshastighet samt 
att man slipper ovissheten om vad som ska hända med artiklarna, överväger 
nackdelarna. Däremot anser vi inte att leveransservicen påverkas av åtgärden. 
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Tabell 17 Brist i att företagets förmåga att stoppa inleveranser vid snabb nedgång i 
efterfrågan eller helt utebliven efterfrågan, samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet  Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Brist i förmågan att stoppa inleveranser 

vid oväntad nedgång i efterfrågan på 
programmet JT8D 

• Ökad extern integration för att få tidigare 
information om minskningar i  efterfrågan 
samt ökade möjligheter att stoppa 
inleveranser 

• Ökad intern integration för att korta 
reaktionstiden vid förändringar i 
efterfrågan 

• Sänkta priser för att bli av med artiklar 
som saknar efterfrågan 

• Brist vid avslutande av projekt eftersom 
de inte går igenom sina varor i lager 

• Ställa högre krav på att projekt städar ut 
efter sig 

• Ange projekt som orsak i överskottsfilen 
• Involvera komponentområdeschefen för 

att öka drivningen på projektet samt 
huvudplaneraren 

• Brist i hantering av artiklar till projektet 
RR Trent 900  

 

• Sänka priser för att bli av med artiklar 
som saknar efterfrågan  

• Skrotning för att bli av med artiklar som 
saknar efterfrågan 

• Brist i hantering av artiklar till 
Vulcano2-projekt  på grund av 
oklarheter i kontrakt 

• Ökad extern integration med kund genom 
ökad kommunikation 

7.2.4 Brister i hantering av konfigurationsändring 

VAC har artiklar till ett värde av 15,5 miljoner kronor som blivit liggande på grund 
av brister i hanteringen vid övergång från gammal till ny konfiguration, se bilaga 4 
och 8.  Konfigurationsändringar initieras främst från VACs kunder och diskussionen 
sker med VACs marknadsavdelning och produktion. Vid konfigurationsändringar 
finns två alternativ, antingen gäller konfigurationsändringen endast nytillverkade 
motorer. I dessa fall måste VAC, även efter konfigurationsändringen, kunna leverera 
artiklar enligt den gamla konfigurationen som reservdelar till äldre motorer. Det 
andra alternativet är att konfigurationsändringen gäller samtliga artiklar, både till 
nytillverkade motorer och som reservdelar till gamla motorer.  

Det finns även två alternativ vid övergången till den nya konfigurationen och vilket 
av de två alternativen som blir aktuellt diskuterar kunden i samarbete med VACs 
marknadsavdelning. Det första alternativet innebär att kunden godkänner en 
utfasning av det tidigare utförandet, vilket innebär att VAC kan använda upp 
material de har hemma. Då den gamla konfigurationen används för reservdelar måste 
dock visst material sparas för ett eventuellt framtida behov. Det andra alternativet är 
att ett datum sätts när den nya konfigurationen ska träda i kraft. Detta medför att 
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material som man inte hunnit förbruka till detta datum bildar oönskat lager i de fall 
artiklarna inte kan användas som reservdelar. I vissa fall får VAC viss ersättning för 
överblivet material av kunden, men då krävs att VAC har kontroll på hur mycket 
material som blivit över för att de ska kunna utkräva denna ersättning av kunden. 

Vi anser enligt ovanstående resonemang att VAC har brister i hur de hanterar 
övergången från en gammal till en ny konfiguration, vilket har lett till att artiklar får 
låg lageromsättningshastighet. Detta sker vid en konfigurationsändring då kunden 
och VAC kommit överens om ett datum när den nya konfigurationen ska gälla. Vi 
anser att artiklar blir ligganden och får låg lageromsättningshastighet då ansvarig inte 
skrotar artiklar direkt eller inte uppmärksammar vilka artiklar det gäller.  

Nedan beskrivs artiklar vi funnit hos VAC som fått låg lageromsättningshastighet på 
grund av konfigurationsändring. 

RM8 

VAC har idag artiklar till ett värde av 1,4 miljoner kronor som blivit liggande från 
motorn RM8 efter att den nya motorn RM12 introducerats, se bilaga 4. Motorn RM8 
sitter i flygplanet Viggen som flygs av svenska försvaret och programmet avslutades 
vid årsslutet 2004.5 Enligt kontrakt har VAC åtagit sig att leverera reservdelar så 
länge motorn finns i drift och då det är svårt att veta exakt vilka reservdelar som kan 
komma att efterfrågas har VAC inte haft möjlighet att skrota ut artiklarna tidigare 
men utskrotning kommer att ske efter årsslutet 2004 och då med viss ersättning från 
svenska försvaret.  

CF6 

I vissa fall byts inte motorn ut mot en helt annan motor utan det görs endast en 
konfigurationsändring av motorn och även i dessa fall kan artiklar bli liggande. Detta 
skedde motorn CF6 under första halvan av 1980-talet där A-programmet, det vill 
säga den första varianten av motorn, slutade nytillverkas och i dagsläget producerar 
VAC endast reservdelar i liten mängd till denna konfiguration av motorn. Trots detta 
finns en relativt stor mängd artiklar till ett värde av 11,8 miljoner kronor både i 
materialförråd, se bilaga 4, och i processlager som tillhör A-programmet. Att artiklar 
tillhörande A-programmet inte skrotats beror på att vissa kan komma att säljas som 

                                              
5 Viggen och motorn RM8 har under flera år successivt ersatts med JAS-planet och motorn RM12 men det är 
först nu som Viggen helt slutar flyga. När Viggen började produceras levererade VAC komponenter till nya 
motorer men under den senare delen av Viggens livslängd har VAC endast levererat reservdelar vilket även 
det upphörde i och med att motorn slutade flyga och således kommer det inte att finnas någon efterfrågan på 
dessa artiklar efter årsslutet 2004. 
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reservdelar, och då med mycket stor vinstmarginal, i framtiden. Det som dock 
framgått är att det under 2003 gjordes en ordentlig utredning om vilka artiklar som 
kunde kasseras och skrotas men nu i efterhand har det framkommit att ingen i 
slutändan kände sig ansvarig för den fysiska utrensningen. Detta resulterade i att 
artiklar som det tagits beslut om att de skulle skrotas fortfarande ligger kvar i lager 
och utrensningen har runnit ut i sanden.  

Möjliga åtgärdsförslag 

VACs brister vid hantering av konfigurationsändring kan åtgärdas genom ökad 
kommunikation internt och externt, sänkta priser och reklam. Åtgärdsförslagen 
sänkta priser och reklam har diskuterats i Brister i VACs förmåga att stoppa 
inleveranser vid oväntad nedgång i efterfrågan och då åtgärdsförslagen, 
förutsättningarna och effekterna på logistikmålen är desamma behandlas de inte här.  

Ökad kommunikation externt och internt 

Ökad extern och intern kommunikation anser vi är viktig för att VAC ska få 
information om konfigurationsändringar i ett så tidigt skede som möjligt för att 
kunna anpassa sina beställningar av material så att så få artiklar som möjligt blir 
liggande. Genom ökad intern integration förbättras även VACs möjligheter att 
hantera eventuella överblivna artiklar direkt och därmed kan företaget undvika att 
artiklar blir liggande. För de artiklar som ändå hamnar i överskottsfilen anser vi att 
det finns två alternativ, antingen kan de säljas som reservdelar, eller ska de skrotas. 
För att uppmärksamma vilken typ av artikel det är föreslår vi att 
marknadsavdelningen markerar i överskottsfilen om det är reservdel eller skrot i en 
åtgärdskolumn. De yttre förutsättningarna för att öka kommunikationen är begränsad 
eftersom VAC är relativt små i förhållande till sina kunder och har därför svårt att 
påverka hur avtal skrivs gällande en konfigurationsändring. De har således svårt att 
påverka om den nya konfigurationen ska gälla från ett datum, eller om utfasning av 
den kan ske. Vi anser dock att VAC har möjligheten att diskutera problemet med 
sina kunder vilket skulle kunna leda till att utfasning i större mån än tidigare är 
möjligt. De inre förutsättningarna för att öka integrationen anser vi finns eftersom 
det endast handlar om att förmedla informationen tidigare och således krävs inga nya 
forum eller kommunikationsvägar. Även förutsättningarna för att fylla i om artiklar 
är skrot eller reservdel anser vi finns eftersom marknadsavdelningen redan går 
igenom överskottsfilen för att möjliggöra nedskrivningar. Åtgärden anser vi att VAC 
kan arbeta med direkt men eftersom VAC har begränsade möjligheter att påverka 
kund anser vi att åtgärden är medelsvår att vidta. Ökad extern och intern 
kommunikation genererar vissa ökade logistikkostnader, men eftersom information 
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om en konfigurationsändring måste kommuniceras vid något tillfälle anser vi att den 
ökade kostnaden är liten. Leveransservicen anser vi däremot inte påverkas. 

Följ upp att överskott till RM8 skrotas ut 

Eftersom motorn RM8 slutade flygas vid årsskiftet 2004/2005 är det viktigt att VAC 
vid nästa överskottsgenomgång följer upp detta överskott, för att se så allt skrotas ut. 
Vi anser att det är huvudplanerarnas ansvar, men även komponentområdescheferna 
bör vara medvetna om artiklarna. De inre förutsättningarna för att följa upp artiklar 
tillhörande RM8 anser vi är goda eftersom det i dagsläget finns en avvecklingsplan 
för artiklarna och åtgärden kan således genomföras direkt varför åtgärden är enkel att 
vidta. En utskrotning genererar ökade logistikkostnader men eftersom kostnaderna 
måste tas någon gång då motorn inte efterfrågas mer anser vi att utskrotningen bör 
ske snarast för att minska kapitalbindningen och öka lageromsättningshastigheten. 
Eftersom motorprogrammet avslutats påverkas inte leveransservicen av åtgärden. 

Gör en grundlig utrensning av CF6 

Artiklar som har blivit liggande på grund av oväntad nedgång av A-programmet till 
motorn CF6 anser vi bör åtgärdas genom att öka kunskapen om artiklar som blivit 
liggande genom en grundlig utredning och sedan skrotning av artiklarna. Den 
utredning som gjordes hösten 2003 bör kunna ligga till grund för en ny utredning för 
att slippa dubbelarbete. Förutsättningarna för att genomföra en utredning anser vi är 
relativt goda, men eventuellt kommer VAC vara tvungna att avsätta extra resurser. 
Angående tidsaspekten anser vi att VAC kan påbörja åtgärden direkt, men då det 
krävs en genomgång av artiklarna för att avgöra vilka som kan skrotas är åtgärden 
medelsvår att vidta. En större utredning av artiklarna resulterar i en ökad 
logistikkostnad som kan bli relativt stor ifall det är mycket artiklar som ska skrotas. 
Denna ökade logistikkostnad försämrar tillfälligt resultatet. Vi anser dock att denna 
försämring resulterar i ett förbättrat framtida resultat i och med en minskad 
kapitalbindning och ökad lageromsättningshastighet, och åtgärdens totala effekt på 
logistikmålen anser vi därför är positiv. Genom att skrota artiklar där 
konfigurationen inte längre gäller påverkas inte leveransservicen. 
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Tabell 18 Brist i hantering av konfigurationsändring, samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet  Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Brist vid hantering av 

konfigurationsändring då VAC får 
artiklar över 

• Ökad kommunikation internt och externt 
för att få information tidigare 

• Brist vid hantering av 
konfigurationsändring på artiklar av 
motorn RM8 eftersom VAC enligt 
avtal varit tvungna att kunna leverera 
reservdelar 

• Följ upp att överskott till motorn RM8 
skrotats ut 

• Brist vid hantering av 
konfigurationsändring på artiklar 
tillhörande A-programmet till motorn 
CF6 

• Gör en grundlig utredning baserad på 
utredningen från hösten 2003 för att 
därefter skrota artiklarna 

7.2.5 Brister i hantering av artiklar med begränsad lagring 

Artiklar som blir osäljbara på grund av begränsad lagring är exempelvis vanligt i 
livsmedelsbranschen då många produkter i denna bransch har kort livstid. VACs 
artiklar däremot är framtagna för att tåla extrema temperaturer och förhållanden och 
under vår datainsamling har det inte framkommit tecken på att VAC har artiklar som 
endast tål begränsad lagring och vi anser därför att denna orsak inte är relevant.  

7.2.6 Brist i hantering av artiklar som bör skrotas, brister i 
kunskapen om vilka artiklar som bör skrotas, samt brister i 
skrotningsprocess 

Brist i hantering av artiklar som bör skrotas som blivit liggande på grund av brister 
vid en oväntad nedgång i efterfrågan, eller en konfigurationsändring har behandlats 
under respektive avsnitt varför vi inte behandlar de specifika exemplen här. Vi anser 
att en stor del av artiklarna som blivit liggande i både materialförråd och produktion 
har fått låg lageromsättningshastighet på grund av den intressekonflikt som 
beskrivits i avsnitt 7.1. Eftersom vi diskuterat problemet samt möjliga åtgärdsförslag 
där behandlar vi inte orsaken här.  

Kunskapen om varför artiklar tillhörande JT8D blivit liggande är relativt hög. Det är 
dock svårt att avgöra om efterfrågan har försvunnit helt på sikt eller i vilken mån 
efterfrågan gått ner i ett längre perspektiv, varför kunskapen om vilka av dessa 
artiklar som kan skrotas är bristfällig. VACs kunskap kring artiklar som blivit 
liggande efter avslutat projekt är hög men på grund av tidsbrist har dessa artiklar inte 
skrotats ut ännu. Kunskapen kring de artiklar som blivit liggande och tillhör RR 
Trent 900 samt Vulcano2 är hög, men eftersom beslut om skrotning kan tas först 
efter svar från kund har VAC dålig kunskap om vilka artiklar som i dagsläget skulle 
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kunna vara aktuella att skrota. Kunskapen om varför artiklar tillhörande A-
programmet till motorn CF6 blivit liggande är bristfällig eftersom varken MRP-
controller eller affärsstyrare arbetade med motorn då överskottet bildades. 
Kunskapen om artiklarna är även ojämn under året, eftersom den är högre kring 
Hard Close, då artiklarna fokuseras. Kunskapen om vilka artiklar som har tillhört 
motorn RM8 och som bör skrotas är däremot hög. Vi anser sammanfattningsvis att 
VAC har brister i kunskapen om vilka artiklar som bör skrotas.  

Skrotningsprocessen, som tagits upp i Figur 7.1, inleds med att affärsstyraren 
bedömer sannolikheten för att en artikel ska kunna användas i framtiden. Eftersom 
det är mycket svårt och extremt kostsamt att få fram nytt material till exempelvis en 
reservdel som i princip slutat tillverkas, i de fall då efterfrågan skulle uppstå, krävs 
det att sannolikheten är mycket låg för att artikeln ska skrotas. Beslut om utskrotning 
ska ske på initiativ av affärsstyrarna och som underlag skrivs en TSU6. För 
godkännande av en TSU krävs signering av en papperskopia av sex till sju personer 
inom organisationen, vilket i många fall tar över sex månader och i vissa fall upp till 
ett år, att få igenom. Dessutom finns det inte något sätt att spåra var i processen som 
TSUn befinner sig, utan det krävs att ansvarig ringer runt till berörda och driver på 
för att snabba på signeringen. Då beslut om en TSU godkänts meddelas berörd 
MRP-controller som ska verkställa utskrotningen av artikeln både fysiskt och i 
datasystemet, varvid informationsflödet avslutas. Vi anser efter att studerat VACs 
skrotningsprocess att den är mycket långdragen vilket är en bidragande orsak till att 
artiklar blir liggande och får låg lageromsättningshastighet.  Vi anser att detta beror 
på att det krävs signering av ett flertal personer, samt att TSUn inte går att spåra. 
Ibland går en skrotning inte igenom i VACs ledning då de inte vill ta kostnaden för 
skrotning om det inte finns utrymme i årets budget. Detta anser vi är en ytterligare 
orsak till att artiklar får låg lageromsättningshastighet eftersom artiklar som borde 
skrotas blir liggande.  

Möjliga åtgärdsförslag 

Artiklar som blivit liggande på grund av brist vid hantering av artiklar som bör 
skrotas kan åtgärdas genom uppföljning och ökad kommunikation internt för att öka 
kunskapen om artiklar som bör skrotas, samt genom en tydlig och enkel 
skrotningsprocess. Uppföljning och kommunikation av dessa artiklar sker med hjälp 
av överskottsfilen samt produktionsorderfilen och förbättringar i denna uppföljning, 
samt åtgärdsförslaget att involvera komponentområdeschefer för att öka kunskap om 

                                              
6 TSU=Tillstånd om Särskild Utgift 
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vad som bör skrotas har diskuterats i avsnitt 7.1, varför vi inte behandlar det här, 
men noterar ändå åtgärdsförslaget i avsnitt 7.1 i tabell 19.  

Inför elektronisk signatur av TSU 

För att förenkla VACs skrotningsprocess har vi studerat möjligheten att skicka TSU 
elektroniskt och då även signera dem elektroniskt. Inre förutsättningar för att vidta 
åtgärden anser vi finns eftersom den tekniska kunskapen enligt intervjuer finns då 
den används vid avvikelserapportering. Åtgärdsförslaget kräver en förstudie som 
initieras av marknadsavdelningen och sedan måste ett projekt startas för att utveckla 
den elektroniska TSUn vilket medför att åtgärden kan vidtas först långt fram i tiden. 
Åtgärden är således svår att genomföra. Dessutom medför införandet av elektronisk 
signatur av TSUer ökade logistikkostnader. En elektronisk TSU kan dock minska 
kostnader eftersom marknadsavdelningen lättare kan spåra var TSUn befinner sig 
och de slipper ringa runt till dem som ska skriva på. Eftersom vi inte haft möjlighet 
att utreda hur stora dessa kostnader blir, bör VAC utreda denna åtgärd eftersom 
artiklar blir liggande på grund av den långa processen, vilket resulterar i onödigt 
bundet kapital och försämrad lageromsättningshastighet. Elektronisk signering av 
TSU påverkar inte leveransservicen då endast artiklar som ska skrotas berörs. 

Ändra inställning till skrotning 

För att möjliggöra att artiklar får skrotas oberoende av om det finns utrymme i årets 
budget krävs en förändrad inställning av VACs ledning. Här kan man jämföra med 
VAN där inställningen till att skrota är att det ska göras vid behov, oberoende av när 
under året skrotningen sker, om det finns utrymme i årets budget, eller om det är 
hög- eller lågkonjunktur. Genom denna inställning har VAN undvikit att artiklar som 
bör skrotas blir liggande. Vi anser att det finns inre förutsättningar för att förändra 
VACs inställning till skrotning vid behov, men att beslutet måste tas i VACs ledning 
för att få genomslagskraft. Beroende på om VACs ledning beslutar att ändra 
inställning till skrotning samt hur snabbt detta isåfall kan ske avgör när åtgärden kan 
genomföras varför vi inte kan ta ställning till hur svår åtgärden är att vidta. Vi anser 
att effekterna på logistikmålen är positiva eftersom kapitalbindning i artiklar som 
borde skrotas och artiklar med låg lageromsättningshastighet kan undvikas. 
Dessutom anser vi att VAC kan undvika irritation som uppstår i produktion då de 
gjort utredningar om utskrotning och den sedan inte går igenom. Skrotning vid 
behov innebär en ökad kostnad som belastar årets resultat, men då denna kostnad 
måste tas någon gång anser vi att detta försämrade resultat ett år kompenseras av ett 
bättre framtida resultat. Vi anser därför att åtgärdsförslaget har en positiv effekt på 
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logistikmålen, i ett längre perspektiv, men att beslut måste tas av VACs ledning. Då 
åtgärden endast påverkar artiklar som ska skrotas berörs inte leveransservicen.   

Tabell 19 Brist i hantering av artiklar som bör skrotas, samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet  Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Långdragen skrotningsprocess på grund 

av att många måste signera TSU, samt 
att det inte går att spåra en TSU 

• Införa elektronisk signatur av TSU 
 

• Det finns ibland inte utrymme i budget 
för skrotning 

• Ändra inställningen till skrotning genom 
beslut från VACs ledning att få tillåtelse 
att skrota oberoende av utrymme i 
budgeten 

• Intressekonflikt medför att artiklar blir 
liggande 

• Involvera komponentområdeschefen ökar 
möjligheten att ställa krav på 
marknadsavdelningen gällande beslut om 
en artikel kan köras klart eller skrotas 

• Koppla Storage Location till 
marknadsavdelningen 

• Inför gräns för hur länge artiklar får ligga 
stilla i produktion 

7.2.7 Brist i prognossäkerheten kompenseras med säkerhetslager  

När det gäller möjligheterna att justera kapaciteten hos VAC är de begränsade på 
kort sikt vilket leder till att VAC kompenserar brister i prognoserna och stora 
efterfrågesvängningar med variabel ledtid. På längre sikt finns dock större 
möjligheter att ändra kapaciteten eftersom ny personal kan anställas och nya 
maskiner kan köpas in. För att kunna göra detta krävs dock att kapacitetsbehovet kan 
förutses långt i förväg och denna möjlighet kan därför inte kompensera för 
variationer i nutid. För att kunna möta kundernas krav behöver VAC därför skydda 
sig mot brister i prognossäkerheten med säkerhetslager. Ifall dessa säkerhetslager 
dimensioneras fel kan lagernivåerna bli för höga vilket är en möjlig orsak till att 
artiklar får lång genomloppstid och således låg lageromsättningshastighet. Hur VAC 
dimensionerar sina säkerhetslager diskuteras i nästa avsnitt. 

Möjliga åtgärdsförslag 

Brister i prognossäkerheten som kompenseras med säkerhetslager kan åtgärdas 
genom variabel kapacitet. 

Variabel kapacitet hos personal och maskiner 

VACs brist i prognossäkerhet som kompenseras med säkerhetslager kan åtgärdas 
med variabel kapacitet för att hantera osäkerhet i efterfrågan. Detta leder till att 
mindre säkerhetslager krävs och risk för lager med låg lageromsättningshastighet 
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minskas därför. Variabel kapacitet kan gälla både personal och maskiner. Gällande 
personalen kan kapaciteten ökas genom att befintlig personal lärs upp för att klara av 
nya uppgifter, eller att ny personal anställs. Kapaciteten i maskinparken kan ökas 
genom nyinvesteringar. Upplärningen kräver tillfälligt extra kapacitet och om 
kapacitetsökningen inte kan hanteras av befintlig personal behövs nyanställningar för 
att skapa de inre förutsättningar som behövs. Nyinvesteringar ställer både krav på de 
inre och yttre förutsättningarna eftersom större investeringar kräver lån då de inte 
kan finansieras internt. Angående tidsaspekten kräver nyinvesteringar i maskiner, 
nyanställningar samt upplärning av personal mycket tid varför effekterna av åtgärden 
ger resultat först långt fram i tiden trots att arbetet kan påbörjas direkt. Vi anser 
därför att åtgärden är svår att vidta. Åtgärderna medför ökade logistikkostnader. Hur 
stora dessa kostnader blir har vi inte haft möjlighet att utreda och inte heller hur stora 
de positiva effekterna, i form av ökad leveransservice samt minskad kapitalbindning 
genom minskade säkerhetslager, blir. Vi anser därför att VAC bör utreda dessa 
effekter närmare innan dessa åtgärdsförslag genomförs. 

Tabell 20 Brist i prognossäkerhet kompenseras med säkerhetslager, samt åtgärd. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet  Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• VAC har fast kapacitet  • Variabel kapacitet hos personal genom 

upplärning av anställda eller genom 
nyanställning för att hantera osäkerhet i 
efterfrågan och därigenom minska 
säkerhetslager 

• Variabel kapacitet hos maskiner genom 
investeringar i maskiner för att hantera 
osäkerhet i efterfrågan och därigenom 
minska säkerhetslager 

7.2.8 Feldimensionerade säkerhetslager utifrån prognossäkerhet  

VAC har regelgivande dokument för beräkningarna av säkerhetslager och artiklarna 
differentieras enligt den ABC-klassificering som beskrivits i bilaga 9. För de flesta 
artiklarna använder sig VAC av buffertar i form av säkerhetstider istället för att fast 
antal artiklar vilket ökar förmågan att anpassa nivåerna efter den aktuella efterfrågan. 
VAC har även valt att ha differentierade säkerhetstider beroende på om det är 
säkerhetslagernivån i materialförrådet eller processlagret som ska beräknas. 
Anledningen till detta är att förmågan att parera osäkerheter för artiklar i VACs egen 
produktion är betydligt högre än förmågan att hantera de från leverantör och således 
är säkerhetstiderna i processlagret betydligt kortare än de i materialförrådet. 
Beräkningen av säkerhetstiden görs utifrån en rad tabeller där risken för osäkerheter 
i förbrukningen och försörjningen bedöms som hög, medel eller låg. På samma sätt 
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uppskattas konjunkturen som stigande, stabil eller sjunkande, och den produktiva 
ledtidsandelen som hög, medel eller låg. Utöver detta tas även hänsyn till om artikeln 
ska sättas samman med en mycket dyr artikel och i dessa fall ökas bufferten för att 
undvika att den dyra artikeln får vänta in en billigare samt möjligheterna till 
expresstransporter. Dessutom läggs en grundbuffert på köpta och tillverkade artiklar 
samt en liten leveransbuffert av färdiga artiklar ut mot kund. Sammantaget resulterar 
dessa i att samtliga A-artiklar har en tidsbuffert på färdiga artiklar motsvarande fem 
dagars efterfrågan, i produktion varierar bufferten beroende på hur stora 
osäkerheterna är och ska maximalt täcka förbrukningen under tre veckor. Även 
säkerhetstiderna i materialförråd varierar med osäkerheten och motsvarar upp till sex 
veckors förbrukning. För B-artiklarna gäller tio dagars färdigvarulager. I 
processlagret och materialförrådet bestäms bufferten utifrån osäkerheten och 
motsvarar max sex veckor i produktion och drygt tolv veckor maximalt i 
materialförrådet. C-artiklarna har slutligen 15 dagars färdigvarulager. Även här 
varierar bufferten i processlagret och materialförrådet beroende av osäkerheten och 
säkerhetstiden motsvarar upp till tolv veckor i processlager och drygt 18 veckor 
maximalt i materialförrådet. För D- och X-artiklar ska säkerhetstiden och därmed 
också säkerhetslagret vara noll. I de regelgivande dokumenten framgår det även att 
de säkerhetstider som fås, då de olika osäkerheterna adderats, endast ska ses som ett 
riktvärde och att det alltid är huvudplanerarens ansvar att bedöma lämpliga 
buffertnivåer utifrån varje artikels specifika förutsättningar. 

Det är huvudplaneraren som har det övergripande ansvaret för den totala 
säkerhetslagernivån respektive säkerhetstiden, men i bedömningen av avvikelserna i 
efterfråga tar denne hjälp av marknadsavdelningen samt avdelningen 
Logistikutveckling och Huvudplanering. Affärsstyrarna ansvarar för bedömningen av 
osäkerheten i RAM-programmen samt kundbehovet vilket inte följts upp tidigare. 
Affärsstyrarna baserar därför sina bedömningar på personliga erfarenheter och gör 
en rimlig uppskattning av hur stora avvikelser som kan förväntas. Avdelningen 
Logistikutveckling och Huvudplanering ansvarar för bedömning av konjunkturens 
utveckling vilket sker baserat på information från marknadsavdelningen. 
Informationen som VAC bygger sina säkerhetslagerdimensioneringar på baseras 
således främst på personliga erfarenheter och uppskattningar och detsamma gäller 
för den slutgiltiga säkerhetslagernivån som sätts av huvudplaneraren utifrån dennes 
bedömning av vad som är en lämplig buffertnivå. 

Eftersom VAC inte baserar sina säkerhetslagernivåer på beräkningar utan på 
uppskattningar är det omöjligt att säga hur hög servicenivån för de olika artiklarna 
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är. Men tanken med att differentiera styrningen av säkerhetslagernivåerna innebär att 
C-artiklar har en betydligt högre servicenivå än A- och B-artiklar. För C-artiklarna 
råder filosofin att bufferten ska vara så stor att det i princip aldrig ska bli brist. För 
B-artiklarna ska bufferten vara anpassad efter behovet medan säkerhetslagernivåerna 
på A-artiklar hålls låga och servicenivån hålls istället hög genom frekventare 
bevakning och hårdare styrning av dessa artiklar. Det är möjligt att servicenivån på 
grund av detta hålls onödigt hög på C-artiklarna, men då dessa endast står för cirka 
sex procent av volymvärdet anser VAC att kostnaderna för eventuellt onödigt bundet 
kapital här vägs upp av vinsterna i att aldrig få brist på dessa artiklar samt det 
merjobb som lägre säkerhetslager skulle innebära. 

VAC baserar sina säkerhetslagernivåer på bedömningar i kombination med fasta 
säkerhetstidsintervall som anges i regelgivande dokument. Eftersom bedömningar 
enligt teorin ger mindre korrekta nivåer än beräkningar finns det risk att VAC har för 
högt satta säkerhetslager. VAC har variationer i både efterfrågan och ledtid, 
variationer i ledtid analyseras senare, och eftersom företaget dessutom har haft 
bristande uppföljning av dessa parametrar är därför kunskaper om variationerna i 
dem begränsade. Det är även möjligt att VAC har för långa säkerhetstider, på grund 
av att huvudplanerarna försöker hålla en högre servicenivå än vad kunden kräver, 
vilket skulle motsvara en för högt satt servicenivå. Sammantaget finns således risk 
för överdimensionerade säkerhetslager hos VAC. Trots denna risk medför 
begränsningarna av säkerhetstiderna i dokumenten att säkerhetslagernivåerna, även 
vid maximal osäkerhet i samtliga faktorer, aldrig kommer att överstiga, tre plus tolv 
det vill säga, 15 veckor i processlagret och 18 veckor i materialförrådet, vilket 
innebär att dimensioneringen av säkerhetslagren inte leder till att artiklar får låg 
lageromsättningshastighet enligt definitionen i våra direktiv. Säkerhetslagren kan 
således vara feldimensionerade, men så länge dokumenten följs, kommer de aldrig 
att vara så överdimensionerade att låg lageromsättningshastighet enligt våra direktiv 
uppstår hos VAC på grund av detta.  

7.3 Brister i tillgång på kapacitet 

7.3.1 Brister i uppföljning, uppdatering samt kommunikation av 
tillgång på kapacitet  

Uppföljning och uppdatering av kapacitet sker i princip endast då nya maskiner köps 
in eller skift läggs om. Variationerna i kapaciteten kompenseras istället genom att 
interna ledtiderna justeras genom att den del i ledtiden som kallas uppehållstid 
förlängs och på så sätt leder brister i kapaciteten till långa interna ledtider. Förutom 
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uppehållstiden, vilket exempelvis kan bero på varians i bearbetningstiden eller på 
reparationer samt omarbetningar, inkluderar den interna ledtiden administrativ tid, 
operationstid samt väntetid och i vissa fall även tid för lejdoperationer. Enligt VACs 
regelgivande dokument är det av yttersta vikt att ledtiderna i systemet hålls 
uppdaterade och uppföljning ska därför ske kontinuerligt samt då förändringar i 
produktion sker för att utreda hur dessa förändringar påverkar ledtiden. Utöver detta 
ska ledtiderna följas upp två gånger per år på utsatta datum. I de fall då yttre 
förändringar påverkar ledtiden ska den nya ledtiden bestämmas och ledtiden i 
systemet uppdateras. De interna ledtiderna tas fram av huvudplaneraren i samarbete 
med detaljplanerare, som i sin tur får information om förändringar i produktionen av 
produktionsteknikerna, och det är huvudplaneraren som har det övergripande 
ansvaret för att den interna ledtiden i R/3 följs upp och hålls uppdaterad. För att 
säkerställa att uppföljningen görs har samtliga huvudplanerare fått bocka av sig på 
en lista då uppföljningen och uppdateringen är klar. Förmedlingen av informationen 
om uppdateringen och uppföljningen av lagersaldona sker genom uppdateringar i 
R/3 där samtliga som berörs av informationen har tillgång till den. Eftersom 
ledtiderna följs upp och uppdateras minst två gånger per år och informationen 
kommuniceras till samtliga berörda, anser vi inte att VAC har brister på detta 
område, vilket kan ha orsakat att artiklar fått låg lageromsättningshastighet. 

Kapaciteten som beräknas behövas beror även av vad som finns i lager och 
lagersaldona i processlagret övervakas genom uppdatering av samtliga uppstartade 
eller avslutade produktionsorder. Det sker dock ingen uppföljning, genom 
inventering, av processlagret utan här anser VAC att de har tillräckligt bra kontroll 
på saldona och att inventering därför inte behövs. Eftersom det ändå finns avvikelser 
i lagersaldona, på grund av systemfel, räcker bevisligen inte detta och uppföljningen 
och uppdateringen av lagersaldona är således bristfällig. Denna brist leder till att 
artiklar enligt datasystemet ligger kvar i VACs processlager och får låg 
lageromsättningshastighet.  

Möjliga åtgärdsförslag 

Låg lageromsättningshastighet på grund av brister i uppföljning och uppdatering som 
orsakar systemfel, kan åtgärdas genom förbättringar i uppföljning och uppdatering.  

Inventering av processlagret 

Genom inventering av processlagret, för att därigenom följa upp lagersaldot och vid 
avvikelser uppdatera detta, skulle VAC få förbättrad kunskap om det verkliga 
lagersaldot och kunna undvika att artiklar får låg lageromsättningshastighet på grund 
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av systemfel. För att genomföra inventeringen krävs extra hantering vilket kräver 
ökad kapacitet, samtidigt minskar planeringsarbetet eftersom lagersaldona kan hållas 
korrekta, med minskat kapacitetsbehov som följd. Ökningen i hantering kan således 
kompenseras helt eller delvis genom minskad planering, varför vi anser att 
förutsättningarna för att genomföra åtgärden finns. Eftersom materialförrådet redan 
inventeras idag anser vi att kunskapen finns för att även inventera processlagret och 
att åtgärden därför borde kunna vidtas direkt. Det krävs dock ett beslut från någon i 
ledande befattning för att inventeringen ska bli obligatorisk, varför vi anser att 
åtgärden mer realistiskt kan genomföras inom en snar framtid och åtgärden är därför 
medelsvår att vidta. De ökade hanteringskostnaderna kan kompenseras genom 
minskade planeringskostnader vilket medför att effekterna på logistikkostnaderna 
blir obetydliga. Detta i kombination med att korrekta lagersaldon minskar risken för 
brister i leveransservicen, på grund av att material som enligt datasystemet finns, inte 
finnas i lagret, gör att de positiva effekterna på logistikmålen överväger de negativa.  
Tabell 21 Brister i uppföljning, uppdatering och kommunikation av tillgång på 
kapacitet, samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet  Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Processlagret inventeras inte • Följ upp och uppdatera processlagret 

genom inventering för att få kunskap om 
systemfel 

7.3.2 Störningar i tillgång på kapacitet samt brister i VACs förmåga 
att undvika och åtgärda dessa störningar 

VAC har en relativt gammal maskinpark vilket orsakar brister i tillgången på 
kapacitet och inom vissa komponentområden kommer maskinparken att bytas ut 
inom en snar framtid. Detta har inneburit att begränsade resurser lagts under den 
senaste tiden på maskiner som kommer att ersättas. Men även inom andra 
komponentområden finns brister i maskinparken vilket leder till kvalitetsavvikelser 
eller stopp i produktion med längre ledtider som följd och således störningar i 
tillgång på kapacitet.  Att bristerna i maskinparken inte åtgärdats beror i viss mån på 
en oförmåga att lyfta upp komponentområdets behov av nya maskiner. Denna 
oförmåga har sin grund i att kunskapen från maskinleverantörer inte alltid når in i 
organisationen vilket resulterar i att det upplevs som svårt att specificera önskemålen 
om nya maskiner då det saknas tillräcklig kunskap om marknadens utbud. Att VAC 
dessutom har mycket komplexa produkter som är svåra att tillverka samt att mycket 
höga krav ställs på kvalitén ökar känsligheten och effekterna av osäkerheter i 
maskinerna. Enligt personalen, inom samtliga komponentområden, kommer 
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kvalitetsavvikelser därför aldrig att kunna undvikas helt även med ny maskinpark 
och dessa kvalitetsavvikelser måste därför åtgärdas genom reparation.  

VAC har hårda kvalitetskontroller i produktion och kan därför upptäcka många fel 
på ett tidigt stadium för att därigenom kunna åtgärda dem. Gällande möjligheterna 
att åtgärda kvalitetsbrister måste VAC ofta ta fram en ny reparationsmetod då det 
ofta är nya avvikelser. Dessutom är VAC beroende av kundens godkännande av 
reparationsmetoden innan en reparation kan genomföras vilket i många fall drar ut 
på tiden. Eftersom VAC dessutom inte får ha kvalitetsavvikelser enligt avtal har de 
mycket begränsade möjligheter att skynda på denna process. Åtgärderna av 
kvalitetsbristerna innebär således inte bara det praktiska genomförandet av 
reparationen utan även ett svårt och tidskrävande förarbete då reparationsmetoden 
tas fram samt ett i många fall utdraget administrativt arbete för att få kunden att 
godkänna reparationsförslaget. Framtagandet av reparationsmetod och reparationen 
är beroende av tillgången på kapacitet från personal, speciellt från det fåtal 
nyckelpersoner som besitter denna kunskap. Här har VAC svårare att åtgärda brister 
i kapaciteten, eftersom det inte bara är att anställa ny personal, utan det krävs mycket 
erfarenhet för att klara av dessa svåra reparationer.  Det är även problematiskt att 
undvika dessa brister då det ofta är svårt att förutse dessa personalbortfall långt i 
förväg för att därigenom hinna lära upp någon ny som kan fylla dennes plats.  

En annan orsak till att kvalitetsavvikelser inte åtgärdas är att många ansvariga hellre 
ersätter artiklar med kvalitetsproblem med nytt friskt material istället för att reparera, 
i synnerhet när det gäller artiklar som är bråttom att producera, samt de artiklar som 
lätt kan ersättas eftersom det är lätt att få in nytt material. Detta leder i vissa fall även 
till att artiklar cribbas för lättvindligt. Att den ansvariga hellre tar nytt material än 
reparerar gammalt beror även på att det ofta går snabbare att ta nytt material varför 
detta prioriteras för att undvika stora förseningar. En ytterligare orsak till att artiklar 
inte åtgärdas är att det inte finns några tydliga rutiner för vilka artiklar som ska 
prioriteras då nya reparationsförslag ska tas fram. Detta leder till att det oftast är 
artiklar med störst behov från kund och de som är lättast att reparera som prioriteras 
först, vilket leder till att artiklar med låg efterfrågan och de som är svåra att reparera 
ofta blir liggande länge.  

Störningarna i maskinerna som orsakas av en gammal maskinpark i kombination 
med komplexa produkter anser vi är betydande hos VAC. Vi anser även att VAC har 
brister i förmågan att undvika störningar från maskiner som orsakar avvikelser i 
tillgången på kapacitet samt att VAC har brister i förmågan att åtgärda de 
kvalitetsavvikelser som störningarna i maskinerna orsakar.  
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På samma sätt som VACs komplexa produkter och höga krav på kvalitén medför 
höga krav på maskinerna så ställer de även höga krav på personalen. Många 
reparationer av kvalitetsavvikelser är så komplicerade att de endast kan utföras av en 
eller ett par personer och VACs produktion blir således mycket beroende av att dessa 
nyckelpersoner finns tillgängliga. Då duktiga tekniker lånats till projekt eller av 
andra orsaker varit frånvarande har detta resulterat i att reparationsprocessen 
avstannat då det varit svårt att hitta en ersättare och därigenom åtgärda störningen.  

Eftersom VAC är beroende av ett fåtal nyckelpersoner för exempelvis svårare 
reparationer, och dessa i flera fall av olika anledningar inte kunnat utföra sitt jobb 
med avstannad reparationsprocess till följd, anser vi att störningarna från personalen 
är betydande. Vi anser även att det finna brister i VACs förmåga att åtgärda och 
undvika dessa störningar.  

VAC har även artiklar som blivit liggande på grund av systemfel. Detta innebär att 
artiklar inte avslutats korrekt eller allmän brist i systemvård vilket leder till att 
artikeln ligger kvar i datorn trots att den inte finns fysiskt i lager. VAC har haft svårt 
att upptäcka och åtgärda systemfelen eftersom, som tidigare nämnts, processlagret 
inte inventeras. När det gäller VACs förmåga att undvika dessa avvikelser har den 
förbättrats eftersom det numera inte går att avsluta produktionsorder på ett inkorrekt 
sätt, men den allmänna bristen i systemvård kan fortfarande leda till att artiklar 
ligger kvar i datasystemet trots att de inte längre finns fysiskt i lager eller tvärt om. 

Utöver betydande störningar kapaciteten orsakade av maskiner och personal anser vi 
att störningarna i kapacitet orsakade av avvikelser i lagersaldot på grund av 
systemfel är betydande. Vi anser även att VAC har brister i sin förmåga att upptäcka 
och åtgärda dessa systemfel.  

Möjliga åtgärdsförslag 

VAC är beroende av nyckelpersoner samtidigt som de i flera fall har haft svårt att 
förutse personalbortfall och ersätta nyckelpersoner. Detta kan åtgärdas genom ökad 
kommunikation internt för att därigenom tidigare få information om personalbortfall 
och således öka möjligheterna att hitta en ersättare samt genom variabel kapacitet 
hos personalen. Variabel kapacitet hos personalen tillsammans med en 
prioriteringsordning och ökad extern kommunikation medför att bristerna i VACs 
möjligheter att åtgärda kvalitetsavvikelser kan förebyggas. Variabel kapacitet i 
maskiner samt mer robusta produktionsprocesser kan åtgärda störningar från 
maskiner och inventering av processlagret åtgärdar bristerna i lagersaldot.  
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Ökad kommunikation internt  

Ökad intern kommunikation, för att förhindra störningar i kapacitet på grund av 
personalbortfall, kräver inte några större resurser, varför vi anser att förutsättningar 
finns. Eftersom åtgärden endast innebär att ansvarig informeras direkt vid 
personalbortfall och förutsättningarna finns anser vi att åtgärden är enkel att vidta.  
Av samma anledning påverkas logistikkostnaderna mycket lite och åtgärden medför 
således i huvudsak positiva effekter eftersom det kan bidra till att störningarna från 
personal minskas med kortare ledtider till följd. Leveranspålitligheten kan också 
ökas eftersom brister i kapaciteten, med förseningar till följd, kan undvikas.  

Variabel kapacitet hos personal genom upplärning 

Variabel kapacitet är en åtgärd som medför att beroendet av viss personal minskar. 
Då det oftast krävs många års erfarenhet av VACs artiklar för att genomföra och ta 
fram vissa reparationsförslag kan variabel kapacitet inte skapas med nyanställning. 
Istället krävs ett långsiktligt internt arbete där nya tekniker lärs upp för att kunna ta 
över vid personalbortfall. Enligt avsnitt 7.2.7 finns inre förutsättningar för variabel 
kapacitet genom upplärning av anställda men då genomförandet av åtgärden tar lång 
tid och kräver mycket kapacitet anser vi att den är svår att genomföra. Variabel 
kapacitet höjer logistikkostnaderna under upplärningen, men medför på sikt att 
kunskapen och kapaciteten hos de anställda ökar, vilket medför att leveransservicen 
kan förbättras och de långsiktliga effekterna på logistikmålen är därför positiva. 
Enligt avsnitt 7.2.7 har vi inte haft möjlighet att ta ställning till om de initialt ökade 
kostnaderna för upplärning kan kompenseras med vinster i framtiden, varför VAC 
bör utreda detta närmare innan beslut tas om åtgärden. 

Variabel kapacitet, mer robusta produktionsprocesser samt ökad kommunikation 
för att få information om utbudet av maskiner 

VAC har störningar i maskinerna orsakade av gammal maskinpark samt komplexa 
och därmed svårproducerade produkter. Störningarna kan minskas genom robusta 
produktionsprocesser samt variabel kapacitet för att inte bli beroende av vissa 
maskiner. På VAN har robustare processer skapats genom investeringar i nya 
maskiner. Inom vissa komponentområden planerar VAC att åtgärda den gamla 
maskinparken genom att byta ut den mot nya maskiner, vilket leder till mer robusta 
processer, men inom andra komponentområden finns brister i förmågan att framföra 
behovet eftersom kunskap saknas. Inom dessa komponentområden krävs därför först 
ökad kunskap om utbudet på markanden innan bristen kan åtgärdas. Nyinvesteringar 
och ökad kunskap om utbudet ställer krav på de inre och yttre förutsättningarna, 
eftersom det för ökad kunskap krävs information från maskinleverantörerna och 
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större investeringar kräver lån i de fall de inte kan finansieras internt. Eftersom 
maskinleverantörerna vill få sina produkter sålda finns de yttre förutsättningarna för 
att få denna information, även de inre förutsättningarna är goda för ökad kunskap. 
Gällande nyinvesteringar finns förutsättningar eftersom de antingen kan skapas 
internt eller externt. För att genomföra nyinvesteringar krävs en grundlig 
förundersökning varför effekterna av åtgärden kan ses först långt fram i tiden och vi 
anser därför att åtgärden är svår att genomföra. Ökad kunskap om utbudet kräver 
inga stora resurser och har därför ingen direkt inverkan på logistikkostnaderna och 
de positiva effekterna på kapitalbindningen som dessa åtgärder kan medföra, ger 
således en positiv effekt på logistikmålen. Investeringarna medför enligt avsnitt 7.2.7 
ökade logistikkostnader samtidigt som kostnaderna för reparationer kan minskas och 
leveransservicen ökas genom kortare ledtider och högre leveranspålitlighet. För att 
analysera vilken effekt åtgärdsförslagen kan ge på logistikmålen som helhet, bör 
VAC utreda de positiva och negativa effekterna närmare. 

Prioriteringsordning för reparationer 

VAC har även brister i sin förmåga att reparera avvikelser som uppstår i maskinerna 
vilket kan åtgärdas genom förbättrade reparationsprocesser. På VAN har 
reparationsprocessen förbättrats genom införandet av en prioritetsordning där de 
äldsta artiklarna av samma artikelnummer prioriteras högst. Även VAC skulle kunna 
införa en prioriteringsordning för att förbättra sin reparationsprocess. När det gäller 
att ta fram rutiner för en prioriteringsordning ställer detta endast krav på VAC 
internt, i form av tillfälligt ökad kapacitet vid utformandet av rutinerna och även här 
finns, eller kan, inre förutsättningar skapas enligt samma resonemang som för 
upplärning av personal. Vi anser att åtgärden borde kunna genomföras direkt men 
eftersom beslut om en prioriteringsordning måste tas av någon i ledande befattning 
är det svårt att bedöma när åtgärden kan tas i bruk, varför vi inte kan ta ställning till 
hur svår åtgärden är att genomföra. Framtagandet av prioriteringsordning innebär 
ökade logistikkostnader, men då framtagandet är en engångsföreteelse anser vi att 
kostnaderna är relativt små. Då prioriteringsordningen endast påverkar i vilken 
ordning VAC reparerar artiklar påverkar åtgärden inte leveransservicen. Vid 
framtagandet anser vi att det är viktigt att inte bara ta hänsyn till vilka artiklar som 
behövs mest utan även hur stort värde artiklarna har samt hur länge de legat. Det 
finns dock risker med att införa en prioriteringsordning då reglerna blir allt för strikta 
vilket kan medföra att om den artikel som enligt regeln ligger på tur inte kan 
repareras hindrar denna reparation av övriga artiklar. Samtidigt får formuleringen av 
prioriteringsordningen inte vara för vag eftersom den då riskerar att förlora effekt. 
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Då vi inte haft tillräckliga resurser för att analysera hur en prioriteringsordning 
skulle formuleras, anser vi att VAC själva bör gå vidare med detta åtgärdsförslag. 

Variabel kapacitet hos personalen för att förbättra reparationsprocessen 

Reparationsprocessen skulle även kunna förbättras genom variabel kapacitet hos 
personalen så att mer resurser kan läggas på att reparera artiklar, då behovet ökar, för 
att undvika att de ersätts med nytt material och blir liggande. Variabel kapacitet kan 
enligt Variabel kapacitet hos personal genom upplärning, skapas genom upplärning 
av nya tekniker som kan fungera som ersättare för att då bli mindre beroende av 
nyckelpersoner. Variabel kapacitet hos personalen innebär även att resurserna för att 
ta fram reparationsförslag kan ökas då det behövs och därmed snabba upp den 
processen. Enligt resonemang ovan finns förutsättningarna för variabel kapacitet hos 
personalen men effekterna av åtgärden syns först långt fram i tiden varför åtgärden 
är svår att vidta. Vi har inte kunnat ta ställning till om ökade upplärningskostnader 
kan uppvägas av minskade kostnader och positiva effekter på leveransservicen i 
framtiden, varför VAC bör utreda detta närmare innan beslut tas om åtgärden. 

Ökad extern kommunikation för att få snabbare svar på avvikelserapporter 

Väntetiden på avvikelserapport från kund kan minskas genom ökad extern 
integration, men här är de yttre förutsättningarna mycket dåliga. Detta beror på att 
VAC enligt avtal inte får ha kvalitetsavvikelser och således inte har någon rättighet 
att ställa krav på kund angående snabb respons. VAC har dock ändå alltid 
möjligheten att prata med kunderna för att försöka få dem att förstå problematiken 
vilket skulle kunna leda till snabbare svar. Då åtgärden innebär ett långsiktligt 
förbättringsarbete anser vi att effekterna av åtgärden märks först långt fram i tiden, 
detta i kombination med att de yttre förutsättningarna är begränsade, gör att åtgärden 
är svår att vidta. Ökad extern integration kräver inga större resurser och har därför 
ingen inverkan på logistikkostnaderna och de positiva effekterna på bundet kapital 
samt ledtid, som åtgärden kan medföra ger således en positiv effekt på logistikmålen. 

Inventera processlagret 

Utöver de teoretiska orsakerna, störningar i maskiner och personal, har VAC även 
störningar i lagersaldot orsakade av att produktionsorder inte avslutas korrekt samt 
dålig systemvård. Enligt avsnitt Brister i uppföljning, uppdatering samt 
kommunikation av tillgång på kapacitet ovan kan detta åtgärdas genom förbättrad 
uppföljning genom inventering. Förutsättningarna för inventering av lagersaldot 
finns enligt samma avsnitt och eftersom beslut krävs från någon i ledande befattning 
anser vi att åtgärden kan genomföras inom en snar framtid och är medelsvår att 
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vidta. Enligt samma avsnitt anser vi att de positiva effekterna på leveransservicen 
överväger den negativa kostnadsökningen åtgärden medför varför den bör vidtas. 

Tabell 22 Störningar i tillgång på kapacitet, samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Svårt att förutse personalbortfall • Ökad kommunikation internt för att få 

tidigare information om personalbortfall 
• Beroende av nyckelpersoner 
• Nyckelpersoner som har kunskap om 

reparation finns inte tillgänglig  
• Svårt att ersätta nyckelpersoner 

• Variabel kapacitet, genom upplärning, för 
att inte bli beroende av viss personal 

• Gammal maskinpark 
• Komplexa produkter som är svåra att 

producera 
• Väntar på nyinvesteringar 

• Nyinvesteringar för att få robusta 
produktionsprocesser samt variabel 
kapacitet för att inte bli beroende av vissa 
maskiner  

• Brister i förmågan att framföra behovet • Ökad kommunikation internt och externt 
för att få kunskap om maskinutbudet på 
marknaden 

• Svar på avvikelserapport tar lång tid 
från kund 

• Ökad kommunikation externt för att 
snabbare få svar på avvikelserapport från 
kund 

• Rutiner saknas för vilka artiklar som 
ska prioriteras vid reparationer 

• Svårt att ta fram nya 
reparationsmetoder  

• Cribbat material ersätts med nytt 

• Inför prioritetsordning där de äldsta 
artiklarna av samma artikelnummer 
prioriteras högst 

• Variabel kapacitet, genom upplärning, för 
att inte bli beroende av viss personal 

• Dålig systemvård på grund av att 
processlagret inte inventeras och 
systemfel hittas därför inte  

• Förbättrad uppföljning genom inventering 
av processlager 

7.3.3 Brist i hantering av artiklar som bör kasseras, brister i 
kunskapen om vilka artiklar som bör kasseras samt brister i 
kassationsprocess 

Enligt bilaga 4, är drygt tre miljoner kronor av överskottet är crib och dessa ska 
kasseras. Enligt bilaga 8, framgår att antalet cribbade produktionsorder som legat 
still i mer än sex månader uppgår till ett värde av drygt 35 miljoner kronor. Vid 
närmare intervjuer framgick dock att det endast var artiklar till ett värde av 27,5 
miljoner kronor som blivit liggande stilla i produktionen i mer än sex månader på 
grund av att de inte kunnat repareras. För resterande 7,5 miljoner var den vanligaste 
anledningen till att artiklarna blivit liggande att efterfrågan försvunnit. Totalt, sett till 
alla aktiva produktionsorder, har VAC 46 miljoner kronor i crib. Det är till stor del 
osäljbara artiklar som har blivit liggande som crib på grund av att de har 
kvalitetsavvikelser som VAC i dagsläget saknar reparationsmetod för.  



- Empiri och Analys - 

   

  

 - 118 - 

En orsak till att artiklar med kvalitetsfel blir liggande länge och får låg 
lageromsättningshastighet utan att kasseras är på grund av obeslutsamhet då 
produktionsteknikern har förhoppningen att en reparation ska vara möjlig i 
framtiden. Detta eftersom beslut om en kassation kan vara jobbigt att ta då mycket 
pengar, tid och engagemang lagts ner på artiklar för att komma fram till en 
reparationsmetod. Då reparationsmetod saknas kan artikeln bli liggande i flera år. En 
ytterligare anledning till att cribbade artiklar blir liggande är då produktionstekniker 
tagit beslut om att en artikel ska kasseras men att kassationen sedan inte går igenom 
högre upp i företaget eftersom VAC vid det tillfället inte har ansett sig kunna ta den 
kostnad som en kassation skulle innebära eftersom årets resultat inte tillåter det. En 
ytterligare orsak hos VAC till att artiklar blivit liggande är på grund av systemfel 
vilket beror på att artiklar inte har avslutats korrekt eller på grund av brist i 
systemvård. Dessa artiklar ska inte kasseras fysiskt utan ska endast avslutas 
ekonomiskt i systemet. Att dessa artiklar blivit liggande i systemet beror på att de 
inte upptäckts eftersom processlagret inte inventeras samt att VAC i något enstaka 
fall inte ansett sig ha utrymme i budgeten för att ta kostnaden för avslutet. 

Kunskap om vilka artiklar som bör kasseras är i vissa fall liten vilket beror på att 
vissa artiklar cribbas för lättvindligt medan andra artiklar som borde ligga som crib 
inte cribbats utan endast blivit liggande och ersatts med nytt friskt material. Detta 
medför att det inte alltid görs en ordentlig utredning av detaljen innan den cribbas 
och ersätts vilket leder till att artiklar kan bli liggande utan att en reparationsmetod 
tas fram eller att avvikelserapport skickas till kund. Även för andra gamla artiklar 
som cribbats eftersom ansvarig tekniker haft förhoppningen att artikeln ska gå att 
laga i framtiden, finns det brister i kunskapen. Dessa brister har orsakats av att 
artikeln varit cribbad så länge att de produktionstekniker som hade kunskap om hur 
artikeln producerades inte längre finns kvar inom komponentområdet och i vissa fall 
inte ens på VAC. Gällande systemfel är kunskapen också låg eftersom processlagret 
inte inventeras. 

Kvalitetsavvikelser som kan leda till kassation uppmärksammas då det genomförs 
kvalitetskontroller i VACs produktion, vilket förklarats i Figur 7.1. Beslut om 
reparation tas sedan baserat på artikelns värde jämfört med reparationskostnad och 
sannolikheten för att reparationen ska lyckas, dessutom påverkar efterfrågan av 
artikeln samt möjligheten att beställa in och upparbeta en ny artikel. Detta medför att 
artiklar med högt värde, hög efterfrågan, brister i försörjningskedjan från leverantör 
samt de som är lättast att reparera, har större sannolikhet att repareras. Ett problem 
hos VAC är att artiklarna är mycket komplexa och nya typer av fel uppstår ofta 
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vilket resulterar i att det saknas reparationsmetoder i många fall. Det finns i 
dagsläget inte några tydliga rutiner om vilka cribbade artiklar som ska prioriteras av 
produktionstekniker då nya reparationsförslag ska tas fram. Då en kvalitetsavvikelse 
upptäcks och artikeln därmed tas ur flödet görs en uppskattning av när artikeln 
rimligtvis kan återföras till flödet. Om tiden för reparationen förväntas bli så lång att 
kundbehovet inte kommer att kunna mötas eller om artikeln troligtvis inte kommer 
att kunna repareras resulterar detta i att den aktuella artikeln ersätts med en ny. Då 
VAC försöker minimera buffertar efter produktionen i form av färdigvarulager 
innebär det att de vid frekventa kvalitetsavvikelser, som resulterar i att artikeln 
ersätts med en ny, måste försöka jaga ikapp behovet vilket ofta är svårt eftersom 
kapaciteten inte kan ökas i någon större utsträckning. Detta leder istället till att 
avkall ibland måste göras på andra, mindre viktiga aktiviteter, exempelvis 
utredningar och reparationer av cribbade artiklar. Även andra avvikelser i ledtiden i 
produktionen försöker VAC justera genom att jaga ikapp.  

Artiklar med kvalitetsavvikelser som anses värda att reparera märks som cribbade 
och för dessa artiklar tas förslag på reparationsmetod fram och skickas till kund för 
godkännande eller avslag i en avvikelserapport, vilket förklarats i Figur 7.1. Denna 
process, då avvikelserapport skickas till kund, är en anledning till att artiklar blir 
liggande och får låg lageromsättningshastighet eftersom processen kan vara mycket 
långdragen trots att kundens godkännande i många fall är ren formalia, eftersom det 
ofta gäller beprövade reparationsmetoder som då leder till ett godkännande. Även 
nya reparationsmetoder godkänns oftast och endast i enstaka fall får VAC negativt 
besked på reparationsförslag. Dessutom kan artiklar bli liggande på grund av att det 
inte finns utrymme i budgeten för den kostnad som en kassation bidrar till. 

VAC har en stor mängd artiklar som legat i crib mycket länge, och många av dessa 
borde kasseras och vi anser därför att VAC har brister i sin förmåga att hantera 
artiklar som bör kasseras. Kunskapen om artiklar med kvalitetsavvikelser, samt 
systemfel, är i vissa fall bristfällig och är således även det en relevant orsak till att 
artiklar blivit liggande med låg lageromsättningshastighet som följd. VAC har brister 
i sin kassationsprocess eftersom den ofta är mycket långdragen, både vid utredning 
men även då ett beslut tagits.  

Möjliga åtgärdsförslag 

Brister i hanteringen av artiklar som bör kasseras kan åtgärdas genom uppföljning 
och ökad kommunikation internt för att uppmärksamma dessa artiklar samt genom 
att ha en tydlig och enkel kassationsprocess.  
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Uppföljning med hjälp av produktionsorderfilen 

Hos VAC kan uppföljningen av artiklar som bör kasseras ske genom att inte bara 
analysera värdet av crib utan genom att även analysera artiklarna var för sig 
noggrannare i produktionsorderfilen vilken nämnts i avsnitt 7.1. Genom uppföljning 
av varje artikel kan även systemfel, samt artiklar som cribbats för lätt och ersatts 
med nytt material, upptäckas och åtgärdas. För att uppföljningen ska ge positiva 
effekter på lageromsättningshastigheten är det viktigt att de komponentområden som 
upptäcker att material cribbas och ersätts för lättvindigt, även ändrar sina rutiner vid 
cribbning av material för att undvika problemet i framtiden. Uppföljningen påverkar 
endast VAC internt och eftersom produktionsorderfilen redan finns är 
förutsättningarna för åtgärden goda. Ökad uppföljning med hjälp av 
produktionsorderfilen anser vi kan genomföras direkt men tar mycket tid i anspråk 
varför den är medelsvår att genomföra. Åtgärdsförslagen kräver således inga större 
förändringar men tar mycket tid i anspråk och har därför relativt stor effekt på 
logistikkostnaderna. Åtgärden kan dock medföra att artiklar som bör kasseras, 
avslutas i systemet samt problem som att artiklar cribbas eller ersätts med nytt 
material, för lätt uppmärksammas. Åtgärdsförslaget kan således bidra till reducerade 
lagernivåer av artiklar med låg lageromsättningshastighet och har således en positiv 
inverkan på kapitalbindningen samt den totala lageromsättningshastigheten. 
Leveransservicen påverkas inte av åtgärden. 

Gräns för hur länge material får ligga stilla utan att reparationsförslag tas fram 

Ett sätt att förhindra att cribbade artiklar blir liggande utan att åtgärdas är genom att 
sätta upp en gräns för hur länge material får ligga stilla i produktionen utan att 
reparationsförslag tas fram och skickas till kund. Då kvalitetsavvikelsernas karaktär 
samt tillgången på resurser varierar mellan komponentområdena bör denna här typen 
av gräns sättas upp för varje enskilt komponentområde. Vi anser dock att fyra 
månader kan vara en rimlig gräns att utgå ifrån för att sedan minska den. Detta 
eftersom det ger VAC en möjlighet att hinna åtgärda artiklarna innan de får låg 
lageromsättningshastighet enligt våra direktiv, vilket är då artikeln legat stilla sex 
månader i produktion. Att införa en gräns anser vi tar lite kapacitet i anspråk och då 
åtgärden endast påverkar VAC internt anser vi att förutsättningarna finns. Det krävs 
dock att VACs ledning vågar ta beslut om en gräns vilket kräver ett visst förarbete 
varför vi anser att åtgärden kan vidtas inom en snar framtid. Eftersom 
förutsättningarna finns och åtgärden kan genomföras inom en snar framtid anser vi 
att åtgärden är medelsvår att vidta. Att åtgärden tar lite kapacitet i anspråk medför att 
effekterna av att införa en gräns inte har några direkta negativa effekter på 
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logistikkostnaden. Då åtgärden har positiva effekter på ledtiden och 
leveranspålitligheten, eftersom reparationsprocessen kortas, anser vi att införandet av 
gräns har positiv effekt på logistikmålen som helhet. 

Involvera komponentområdeschefen mer 

Genom att involvera komponentområdeschefer mer vid bedömning av kassation, 
anser vi att mer objektiva bedömningar kan göras av sannolikheten för en framtida 
reparationsmetod, eftersom de inte har ett lika personligt förhållande till de cribbade 
artiklarna som produktionsteknikern. Dessutom kan VAC genom mer objektiva 
bedömningar undvika att artiklar ligger kvar, på grund av att det tar emot att kassera 
dem då mycket tid och pengar lagts på artikeln. De inre förutsättningarna för 
åtgärden finns eftersom det mesta arbetet utförs av huvudplaneraren och viss 
redovisning redan sker till komponentområdescheferna. Således kan åtgärden vidtas 
direkt och vi anser därför att den är enkel att genomföra. Åtgärden medför ingen 
större ökning av styrningskostnaderna samtidigt som kapitalbindningen minskas 
genom kassation av artiklar som inte kan repareras och då leveransservicen inte 
påverkas har åtgärden totalt sett en positiv effekt på logistikmålen.  

Ändra inställning till kassation för att få kassera oberoende av utrymme i 
budgeten 

Genom att ändra inställningen till kassation kan VAC undvika att artiklar blir 
liggande på grund av att det inte finns utrymme i budgeten för att kassera dem. Vid 
vårt besök på VAN framgick att deras inställning till kassation är att den ska göras 
vid behov och inte bara se till om det finns utrymme i budgeten. De inre 
förutsättningar att förändra inställningen VACs ledning har till kassering vid behov 
anser vi finns, men beslutet måste tas i VACs ledning eftersom de fattar beslut om 
huruvida det finns utrymme i budgeten. När åtgärden kan vidtas beror på om och 
isåfall när VACs ledning beslutar att ändra inställning till kassationer. Detta medför 
att vi inte kan ta ställning till hur svår åtgärden är att genomföra. Åtgärdsförslaget 
medför att VACs resultat tillfälligt kan försämras då kassationer, även i dåliga tider, 
går igenom. Då denna kostnad ändå måste tas någon gång anser vi att en försämring 
av resultatet nu, kompenseras med ett förbättrat framtida resultat. Dessutom anser vi 
att VAC genom att kassera vid behov istället för att skjuta på kassationen kan 
undvika onödig kapitalbindning och eftersom åtgärden inte påverka 
leveransservicen, anser vi att den totala effekten som åtgärderna ger på logistikmålen 
är positiv. 
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Tabell 23 Brist i hanteringen av artiklar som bör kasseras, samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Artiklar blir liggande på grund av 

systemfel och dålig kunskap om 
artiklarna eftersom processlagret inte 
inventeras  

• Brister i kunskapen om vilka artiklar 
som bör kasseras  

• Artiklar cribbas ibland för lättvindligt 
och ersätts med nya  

• Uppföljning med hjälp av 
produktionsorderfilen för att 
uppmärksamma artiklar som bör 
kasseras, systemfel samt artiklar som 
cribbats för lätt och ersatts med nytt 
material 

• Sätt upp en gräns för hur länge material 
får ligga stilla i produktionen utan att 
reparationsförslag tas fram och skickas 
till kund 

• Ansvarig har förhoppning att komma på 
en reparationsmetod i framtid 

• Det tar emot att kassera en artikel som 
det lagts mycket tid och pengar på 

• Involvera komponentområdeschefen mer 
i uppföljningen för att undvika 
obeslutsamhet 

• VAC anser sig i vissa lägen inte ha 
utrymme i budgeten för att ta 
kostnaden för kassation 

 

• Ändra inställningen till kassation genom 
beslut från VACs ledning att få tillåtelse 
att kassera oberoende av utrymme i 
budgeten 

7.3.4 Feldimensionerade säkerhetslager på grund av dålig kunskap 
om avvikelser i den interna ledtiden 

Enligt avsnitt 7.2 har VAC inte tillgång till variabel kapacitet och måste således 
kompensera brister i den interna ledtiden genom variabel ledtid. De interna 
ledtiderna följs upp och uppdateras två gånger per år och vi anser därför att 
kunskapen om avvikelser i ledtiden är god. Detta i kombination med att VACs 
säkerhetstider enligt analysen under Brister i prognoser aldrig kommer att bli så 
långa att de orsakar långa genomloppstider enligt definitionen i våra direktiv, medför 
att vi inte anser att dålig kunskap om avvikelserna i de interna ledtiderna, är en 
relevant orsak till att artiklar fått låg lageromsättningshastighet hos VAC. 

7.4 Brister i partiformning 

7.4.1 Partiformningsmetod tar för stor hänsyn till ordersärkostnad 

VAC använder sig av regelgivande dokument med direktiv om hur partiformningen 
ska ske. Beroende på om artikeln är A-, B- eller C-klassificerad enligt VACs ABC-
klassificering som återfinns i bilaga 9, används olika partiformningsmetoder.  

För A-artiklarna ska kapitalbindningen minimeras och partiformningsmetoden som 
används vid inköp av dessa artiklar kallas på VAC taktad vilket innebär att 
partistorleken anpassas till förbrukningstakten för veckobehovet. A-artiklarna 
produceras även taktat eller styckvis vilket innebär att partistorleken sätts så att den 
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täcker vecko- eller dagsbehovet. Metoden kan jämföras med det som vi i 
referensramen kallar Lot-for-Lot. Vid denna partiformningsmetod tas endast hänsyn 
till kapitalbindningskostnaderna samt efterfrågan och orderstorlekarna blir därför 
mycket små och beskriver det exakta behovet. Vid partiformning av B-artiklar 
används Wilsonformeln, även kallad EOQ-formeln, oberoende av om det gäller 
tillverkning på VAC eller inköp. I dokumenten påpekas dock att detta värde inte är 
en absolut sanning utan att det endast ska ses som ett riktmärke och det är upp till 
huvudplaneraren att avgöra den exakta partistorleken utifrån kännedom om bland 
annat behovet och försörjningen. För vissa B-artiklar med lågfrekvent efterfrågan 
används Lot-for-Lot-metoden och partistorleken blir här den kvantitet som det finns 
behov av. Sammanfattningsvis baseras partiformningen av B-artiklar oftast på 
parametrarna ordersärkostnad, efterfrågan, produktvärdet och lagerräntan, från EOQ-
formeln, där en avvägning görs mellan de olika kostnaderna för att på så sätt minska 
den totala kostnaden. I de fall då Lot-for-Lot-metoden används görs avkall på 
ordersärkostnaden till förmån för en minskad kapitalbindning. Även för C-artiklarna 
används EOQ-formeln för att ge ett riktmärke men överordnat detta gäller dock att 
dessa artiklar tas hem eller tillverkas i hel- eller halvårskvantiteter. För artiklar med 
låga priser eller volymvärden kan EOQ-formelns partistorlekar motsvara flera års 
förbrukning, i dessa fall ska partistorleken minskas så att den motsvarar en 
årsförbrukning. För extremt lågvärda artiklar med känt behov för mer än ett år kan 
dock undantag göras och större kvantiteter köpas in. Partiformningen för C-artiklar 
baseras liksom den för B-artiklarna således på parametrarna ordersärkostnad, 
behovet, produktvärdet och lagerräntan men sen justeras partistorleken ner och 
mindre hänsyn tas till ordersärkostnaden än vad som enligt totalkostnadsmodellen är 
optimalt. Även C-artiklar kan i vissa extrema fall köpas eller produceras in enligt 
Lot-for-Lot och partistorleken baseras då, liksom för B-artiklar, på den kvantitet som 
efterfrågas och i dessa fall tas endast hänsyn till kapitalbindningen och efterfrågan. 

Detta innebär att VACs partistorlekar normalt sett inte ska överstiga ett års 
förbrukning vilket innebär att den genomsnittliga genomloppstiden för de artiklar 
som ligger längst inte kommer att överstiga sex månader. Således kommer VAC 
aldrig att få, det vi enligt våra direktiv kallar låg lageromsättningshastighet, på grund 
av metoden som valts för partiformningen, förutsatt att indatan stämmer och att 
volymerna som partiformningsmetoden ger följs. Vi anser därför inte att 
pariformningsmetoden är en relevant orsak till att artiklar får låg 
lageromsättningshastighet hos VAC.  
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Enligt intervjuer följs dock inte alltid de regelgivande dokumenten. Detta beror dels 
på att dokumenten nyligen uppdaterats och att informationen om uppdateringen 
endast gått ut till MRP-controllerna som bestämmer orderkvantiteterna i R/3 samt 
materialstyrarna men dokumenten har inte nått inköpsavdelningen. Utöver detta mäts 
inköpsavdelningen främst på inköpspriset vilket leder till att de ibland beställer 
större volymer än vad som rekommenderas i MRP eftersom detta medför ökade 
kvantitetsrabatter och därmed lägre inköpspriser, vilket vi anser är en suboptimering 
som diskuterats i 7.1. Det framgick även vid studier av datafilerna att många artiklar 
saknade ABC-klassificering och att partiformningsmetoden för dessa artiklar därför 
väljs utifrån den kategori som MRP-controllern anser att artikeln borde tillhöra. 
Bristen på information samt suboptimeringar är således relevanta orsaker hos VAC, 
men då dessa orsaker diskuterats i 7.1 kommer de inte att tas upp här. Att ABC-klass 
saknas i R/3 kan medföra att fel partiformningsmetod användas, men då inte ens de 
största rekommenderade partierna medför att artiklar ligger stilla mer än sex 
månader, är inte detta en orsak till att artiklar får låg lageromsättningshastighet. 

7.4.2 Partiformningsmetod lämpar sig inte för det rådande 
efterfrågemönstret  

Eftersom VAC har varierande efterfrågan i RAM-programmen, vilket nämnts i 
avsnitt 7.2, lämpar sig partiformningsmetoden Lot-For-Lot bra eftersom den enligt 
teorin tar hänsyn till variationer i efterfrågan. EOQ-formeln däremot lämpar sig, 
enligt teorin, bäst vid konstant efterfrågan och är således inte lämplig vid stora 
variationer i efterfrågan. Då formeln är relativt okänslig för små förändringar i 
inmatad data ger den ändå ett relativt bra värde så länge avvikelserna i efterfrågan 
inte är för stora. Användandet av EOQ-formeln orsakar således inte för stora 
orderkvantiteter med låg lageromsättningshastighet som följd, så länge efterfrågan är 
relativt jämn. Men då större variationer finns riskerar EOQ-formeln att ge 
orderkvantiteter som ligger långt över det optimala. Användandet av EOQ-formeln i 
dessa fall anser vi således är en relevant orsak till för stora orderkvantiteter hos 
VAC, med minskad lageromsättningshastighet som följd. 

Möjliga åtgärdsförslag 

Då partiformningsmetoden inte lämpar sig för efterfrågemönstret kan metoden bytas 
till en som lämpar sig bättre till efterfrågemönstret.  

Byt partiformningsmetod då variationerna i efterfrågan är stora 

VAC använder sig av EOQ-formeln även vid stora variationer i efterfrågan trots att 
metoden endast är lämplig då efterfrågan är konstant. Enligt teorin, kan risken att 
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köpa in felaktiga orderkvantiteter på grund av att partiformningsmetoden inte lämpar 
sig för det rådande efterfrågemönstret åtgärdas genom att byta partiformningsmetod 
till en som är bättre anpassad till efterfrågemönstret. Genom att byta till Least Cost 
eller Lot-for-Lot, som lämpar sig för variabel efterfrågan skulle VAC således kunna 
undvika att köpa in för stora orderkvantiteter och därmed också undvika låg 
lageromsättningshastighet på grund av denna brist. Eftersom VAC själva bestämmer 
vilken partiformningsmetod de vill använda påverkas åtgärdsförslaget endast av de 
inre förutsättningarna. Metoden Lot-for-Lot är mycket enkel och kräver därför ingen 
ökad kapacitet för att beräkna orderstorlekarna, däremot innebär fler order att mer 
kapacitet krävs för att lägga och ta emot dessa order. Metoden Least Cost är i 
motsats till Lot-for-Lot relativt komplicerad och kräver därför ökad styrning och 
således krav på mer kapacitet. Den medför dock inga större förändringar när det 
gäller läggande och mottagande av order eftersom metoden liksom EOQ-formeln 
beräknar den optimala orderkvantiteten ur totalkostnadssynpunkt. Att använda 
partiformningsmetoden Lot-for-Lot vid stora variationer i efterfrågan skulle kunna 
göras direkt eftersom denna metod redan används medan användandet av Least Cost 
kräver viss utbildning och därför inte kan genomföras direkt men inom en snar 
framtid. Det krävs dock ett beslut, baserat på en utredning, samt en ändring av de 
regelgivande dokumenten varför vi anser att åtgärden, oberoende av vilken 
partiformningsmetod som väljs, först kan vidtas långt fram i tiden. Vi anser därför 
att åtgärden är svår att genomföra. Både partiformningsmetoden Lot-for-Lot samt 
Least Cost medför ökade logistikkostnader genom antingen ökade 
styrningskostnader eller genom ökade hanteringskostnader. För att införa metoden 
Least Cost krävs även utbildning av personalen eftersom denna metod inte använts 
tidigare på företaget vilket ytterligare ökar kostnaderna. För att minimera dessa 
ökade kostnader bör en alternativ partiformningsmetod, som är anpassad till variabel 
efterfrågan, endast användas för de artiklar där efterfrågan har stora variationer och 
osäkerheter, medan EOQ-formeln kan användas så länge efterfrågan inte avviker allt 
för mycket. Hur stora de ökade kostnaderna blir i förhållande till de positiva effekter, 
i form av mer korrekta orderkvantiteter, som både medför att kapitalbindningen kan 
minskas samtidigt som leveransservicen kan ökas då flexibiliteten förbättras, som 
bytet av partiformningsmetod innebär har vi inte haft möjlighet att undersöka. Vi 
anser därför att VAC bör utreda detta närmare innan partiformningsmetoden byts.  
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Tabell 24 Partiformningsmetoden lämpar sig inte för det rådande efterfrågemönstret, samt 
åtgärd. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• EOQ-formeln används vid stora 

variationer i efterfrågan 
• Byt partiformningsmetod till Lot-for-Lot 

eller Least Cost då variationerna i 
efterfrågan är stora 

7.5 Brister i ledtid 

7.5.1 Långa ledtider 

VAC har generellt sett mycket långa ledtider från leverantör och på vissa artiklar har 
de upp till ett års ledtid från leverantör men för de flesta artiklarna är ledtiderna 
betydligt kortare även om det ofta handlar om månader. I ledtiden från leverantör 
inkluderas den administrativa tiden för planering och beordring, leverantörens ledtid, 
tid för transport, godsmottagning, ankomstkontroll och lagerupplägg samt en 
säkerhetstid på fem dagar. Dessa långa ledtider orsakar i sig inte att behovet som tas 
fram i MRP blir för högt, men de medför att order behöver läggas långt i förväg 
vilket som tidigare nämnts försvårar prognostiseringen och medför att större 
säkerhetslager krävs för att kunna hantera avvikelser i efterfrågan vilket sänker 
lageromsättningshastigheten. VACs långa ledtider är således en relevant orsak till att 
artiklar får låg lageromsättningshastighet.  

Möjliga åtgärdsförslag 

Långa ledtider kan åtgärdas genom minskade orderkvantiteter. 

Minskade orderkvantiteter 

Enligt analys i avsnitt 7.2.1 finns förutsättningar för att minska orderkvantiteterna 
och åtgärden kan genomföras inom en snar framtid eller långt fram i tiden beroende 
på om VACs befintliga personal kan hantera fler order och vi anser därför att 
åtgärdsförslaget är medelsvårt till svårt att genomföra. Åtgärdsförslaget medför 
ökade logistikkostnader samtidigt som flexibiliteten och prognossäkerheten ökar. Då 
de positiva effekterna är svåra att värdera anser vi att VAC bör analysera totala 
effekten på logistikmålen innan ställning tas till åtgärden. 

Tabell 25 VAC har långa ledtider, samt åtgärd. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Långa ledtider • Minska orderkvantiteterna för att korta 

ledtiderna 
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7.5.2 Brister i uppföljning, uppdatering samt kommunikation om 
ledtider  

Enligt VACs regelgivande dokument är det av yttersta vikt att ledtiderna i systemet 
hålls uppdaterade, och uppföljning ska därför ske kontinuerligt samt då förändringar 
i hemtagning av material sker för att utreda hur dessa förändringar påverkar ledtiden. 
Utöver detta ska ledtiderna följas upp två gånger per år på utsatta datum. I de fall då 
yttre förändringar påverkar ledtiden ska den nya ledtiden bestämmas och ledtiden i 
systemet uppdateras. Uppföljningen förmedlas genom den uppdatering som sker i 
R/3 där alla berörda kan ta del av informationen. Huvudansvaret för att ledtiderna 
följs upp och hålls uppdaterade ligger på huvudplaneraren och det är således dennes 
ansvar att se till att han eller hon blir informerade vid förändringar i ledtiden för att 
kunna hålla ledtiderna i MRP uppdaterade. Vid uppföljningen tar huvudplaneraren 
hjälp av materialstyrare, där materialstyraren i sin tur hämtar information från 
avdelningen Extern Logistik, som ansvarar för inleveranserna från leverantör, 
ankomstkontrollen samt inköpsavdelningen. Det framgick dock vid intervjuerna att 
uppdateringen och uppföljningen inte alltid sker som beskrivet i de regelgivande 
dokumenten, eftersom MRP-controllern inte fått några uppdaterade data om 
leverantörernas ledtider vilket har resulterat i att den externa ledtiden på vissa 
artiklar i systemet kan vara flera år gammal. Dessutom är avvikelser i kvantitet och 
ledtid mycket svåra att beräkna eftersom VAC ofta justerar leveransdatum och 
orderkvantiteter på redan lagda order och VAC mäter därför inte 
leveranspålitligheten från leverantör, utan gör endast uppskattningar av om de totala 
variationerna i ledtiden från leverantör är stora, medel eller små.  

Då MRP-controllern inte ser till att få in uppdaterad information om förändringar för 
att därigenom kunna uppdatera ledtiderna, anser vi att det finns brister i 
kommunikationen och uppdateringen av ledtiderna. Eftersom VAC inte heller mäter 
leveranspålitligheten från leverantör anser vi att uppföljningen av ledtiderna är 
bristfällig. VAC har således brister i sin kommunikation, uppföljning och 
uppdatering vilket medför att ledtiden i MRP inte stämmer överens med de verkliga 
ledtiderna från leverantör. Detta kan leda till att artiklar beställs hem för tidigt med 
högre lagersaldo och därmed försämrad lageromsättningshastighet som följd.  

Möjliga åtgärdsförslag 

Ovanstående brist kan åtgärdas genom uppföljning, uppdatering samt ökad 
kommunikation.  
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Avbockning på lista för att säkerställa att uppföljning och uppdatering görs 

Bristerna i uppföljning, uppdatering samt kommunikation av ledtider kan åtgärdas 
genom uppföljning för att få kunskap om variationer i ledtid för att därefter genom 
ökad kommunikation internt förmedla variationer i denna för att ledtiderna i R/3 ska 
kunna uppdateras för att få dem mer korrekta. På VAC är det huvudplanerarens 
ansvar att se till att ha den kommunikation som krävs för att kunna hålla ledtiderna i 
R/3 uppdaterade. För att säkerställa att kommunikationen förbättras, samt att 
uppföljning och uppdatering görs anser vi att detta bör övervakas på samma sätt som 
uppföljningen och uppdateringen av de interna ledtiderna, viket beskrivits närmare i 
avsnitt 7.3. Kontrollen av uppföljningen och uppdateringen av de interna ledtiderna 
skedde genom att huvudplaneraren fick bocka av sig på en lista vilket är en mycket 
enkel åtgärd som knappt tar någon kapacitet i anspråk. Denna metod skulle även 
kunna användas för kontroller av externa ledtider och således finns inre 
förutsättningar för att genomföra detta åtgärdsförslag. Då metoden redan använts 
anser vi att åtgärden kan vidtas direkt samt att den är enkel att genomföra. 
Kontrollen av uppföljningen och uppdateringen medför inga ökningar av 
logistikkostnaderna samtidigt som leveranspålitligheten kan ökas med mer korrekta 
ledtider i R/3 varför denna åtgärd har en positiv effekt på logistikmålen.  

Uppföljning av leveranspålitligheten vid inleveranser 

Att avvikelserna i ledtiderna är svåra att bestämma är svårt att åtgärda, men genom 
att följa upp leveranspålitligheten vid inleveranserna kan VAC ändå skapa sig en 
bättre uppfattning om hur avvikelserna ser ut, även om denna leveranspålitlighet 
påverkas av om och hur sent VAC gjort ändringar i sina beställningar för att använda 
detta som underlag vid uppdatering av ledtider i R/3. För att förbättra uppföljningen 
genom att följa upp leveranspålitligheten vid inleveranser krävs inre förutsättningar i 
form av extra kapacitet i ankomstkontrollen. Om denna kapacitetsökning inte kan 
täckas av VACs befintliga personal kan förutsättningar skapas genom nyanställning. 
Eftersom uppföljningen av leveranspålitligheten från leverantör kräver nya rutiner i 
ankomstkontrollen kan åtgärden genomföras först långt fram i tiden. Om 
nyanställning krävs fördröjs genomförandet ytterligare varför vi anser att åtgärden är 
svår att genomföra. Den ökade uppföljning av leveranspålitligheten från 
leverantörerna innebär ökade hanterings- och styrningskostnader men även ökade 
möjligheter att hålla ledtiderna i R/3 uppdaterade, med mindre brister i försörjningen 
och således högre leveranspålitlighet, som följd. Då både kostnaderna samt de 
positiva effekterna, som uppföljningen för med sig, är svåra att värdera bör VAC 
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närmare analysera den totala effekten på logistikmålen som åtgärd skulle medföra 
innan ställning tas till åtgärdsförslaget. 

Tabell 26 Brister i uppföljning, uppdatering och kommunikation av ledtider, samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• MRP-controller får inte del av 

information om förändringar i ledtiden 
och kan därför inte uppdatera ledtiden 

 

• Avbockning på lista för att säkerställa att 
kommunikationen fungerar så att 
uppföljning och uppdatering görs, för att 
få kunskap om variationer i ledtid för att 
kunna förbättra säkerheten i ledtiderna 

• Avvikelserna i ledtiden är svåra att 
bestämma 

• Uppföljning av leveranspålitligheten vid 
inleveranser 

7.5.3 Osäljbara artiklar som bör reklameras eller kasseras, VACs 
möjligheter att upptäcka artiklarna, samt VACs 
reklamationsprocess 

Vi anser att VACs reklamationsprocess, vilken förklarats i Figur 7.1 i vissa fall är 
trög. Detta beror dels på att en del av VACs leverantörer har en närmast 
monopolsituation vilket gör det svårt att returnera produkter, då kraven som ställs på 
leverantörerna är bristfälliga. Men det beror också på att vissa typer av 
kvalitetsavvikelser inte kan upptäckas i ankomstkontrollen och att det saknas 
arbetssätt för hur dessa artiklar ska fångas upp i produktionen. Dessutom är många 
inom VACs produktion inte är säkra på vem de ska vända sig till vid reklamationer, 
brister i arbetssättet för att fånga upp artiklar som bör reklameras då avvikelsen 
upptäcks i produktion. En annan faktor som ytterligare försvårar 
reklamationsprocessen är då VAC upptäcker och har möjlighet att reklamera en 
delvis upparbetad detalj i produktionen, eftersom en reklamation i det skedet innebär 
att VAC förlorar det upparbetade värdet. I dessa fall väljer VAC ofta att reparera 
artikeln själva istället för att driva igenom en reklamation.  

Ett annat problem med reklamationsprocessen är att artiklar i vissa fall, då avvikelser 
upptäckts i produktionen och artiklarna skickats tillbaka till Balken för reklamation, 
fastnar på Balken, och att de trots påtryckning från ansvarig MRP-controller inte får 
igenom en reklamation. Detta innebär att VAC har artiklar som är osäljbara och bör 
reklameras, men då dessa legat mycket länge och det råder oklarheter om vem som 
orsakat felet eller om det enligt de krav som ställts i kontraktet är en 
kvalitetsavvikelse eller inte, är risken stor att de istället måste kasseras.  

VAC har således brister i sin förmåga att upptäcka artiklar med kvalitetsbrister från 
leverantör, samt brister i reklamationsprocessen. Dessa brister medför att artiklar 
som egentligen borde reklameras blir liggande och måste, i de fall då leverantören 
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inte kan övertalas att ta emot artikeln, kasseras. Då dessa artiklar inte följs upp är 
risken stor att beslut om reklamation eller kassation uteblir, med följd att artiklarna 
blir liggande och vi anser således att dessa brister är relevanta orsaker till att artiklar 
får låg lageromsättningshastighet hos VAC. 

Möjliga åtgärdsförslag 

Brister i förmåga att upptäcka artiklar med kvalitetsavvikelser från leverantör och 
brister vid reklamation av dessa artiklar kan åtgärdas genom uppföljning och ökad 
kommunikation internt för att uppmärksamma dessa artiklar, genom tydligare 
specifikationer på vilka krav som leverantören förväntas uppfylla, samt genom en 
tydlig och enkel reklamationsprocess eller sänkta priser.  

Förbättrad ankomstkontroll så att alla fel upptäcks här 

Ökad uppföljning, genom noggrannare besiktningar i ankomstkontrollen skulle 
innebära att fler avvikelser kunde upptäckas här. På så sätt skulle även problemen 
med att upparbetat värde går förlorat vid reklamationer, att personal i produktion 
saknar kunskap om vem de ska vända sig till, samt att rutiner för att identifiera 
artiklarna saknas, kunna undvikas. Noggrannare besiktningar i ankomstkontrollen 
ställer höga krav på de inre förutsättningarna och med den teknik som finns att tillgå 
i dagsläget finns det vissa kvalitetsavvikelser som endast kan upptäckas genom att 
artikeln bearbetas och dessa kommer således aldrig att kunna upptäckas i 
ankomstkontrollen. Förutsättningarna finns således inte för att upptäcka samtliga 
kvalitetsavvikelser i ankomstkontrollen. VAC kommer därför även i fortsättningen 
att behöva hantera avvikelser från leverantör som upptäcks i produktionen.   

Uppföljning med hjälp av produktionsorderfilen 

Hos VAC skulle ökad uppföljning efter ankomstkontrollen kunna ske genom att inte 
bara analysera värdet i produktionsorderfilen, utan analysera artiklarna var för sig 
noggrannare, vilket även beskrivits i avsnitt 7.3.3. Detta för att identifiera artiklar 
som stoppats upp men inte cribbats, för att hitta artiklar som bör reklameras. Genom 
denna uppföljning ökar även möjligheterna för att identifiera problem, som att 
artiklar blir liggande på Balken och således kan även reklamationsprocessen 
förbättras genom ökad uppföljning. Förutsättningar för att identifiera artiklarna med 
produktionsorderfilen finns eftersom filen redan tas fram varje månad. Vi anser att 
ökad uppföljning med hjälp av produktionsorderfilen kan genomföras direkt men att 
åtgärden är medelsvår att genomföra eftersom den tar mycket tid i anspråk.  
Eftersom uppföljningen på artikelnivå tar mycket tid i anspråk medför åtgärden 
ökade logistikkostnader. Samtidigt medför åtgärden ökad lageromsättningshastighet 
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och minskat bundet kapital, samt att artiklar i större utsträckning kan reklameras med 
minskade kostnader, för reparation eller kassation, som följd. Vi anser inte att 
leveransservicen påverkas av åtgärden men att uppföljningen har en positiv inverkan 
på logistikmålen som helhet. 

Ta beslut omgående om reklamation 

Vid identifieringen av artiklar, med kvalitetsavvikelser från leverantör, bör beslut om 
huruvida artikeln bör reklameras eller inte, tas omgående, baserat på de krav som 
ställts på leverantören samt hur stort det upparbetade värdet är i förhållande till 
reparationskostnaderna eller kostnaderna för att ersätta artikeln. För att ta dessa 
beslut krävs viss kapacitet från personalen, men eftersom detta beslut ändå måste tas 
någon gång innebär ett omedelbart beslut endast omfördelning av tid och således 
finns förutsättningarna för åtgärden. Vi anser att åtgärden kan genomföras direkt och 
eftersom förutsättningarna finns anser vi att åtgärden är enkel att vidta. Åtgärden 
innebär inte något extraarbete och påverkar således inte logistikkostnaderna negativt 
och inte heller leveransservicen påverkas. Det medför dock att onödig 
kapitalbindning kan undvikas, att lageromsättningshastigheten kan höjas samt ökar 
möjligheterna till reklamation och således kan även onödiga kassationskostnader 
undvikas. Logistikmålen som helhet påverkas således positivt av ett snabbt beslut. 

Ökad kommunikation internt för att informera om hur reklamationer ska ske 

Genom ökad kommunikation internt skulle ansvariga i produktion få information om 
vem de bör vända sig till då artiklar som bör reklameras upptäcks. Informationen 
skulle kunna förmedlas till huvudplanerarna i det projekt där huvudplanerarna ingår. 
Ökad kommunikation genom projektet, kräver inte några ökningar av 
kapacitetstillgången och således finns förutsättningar för att genomföra åtgärden och 
den kan genomföras direkt varför vi anser att åtgärden är enkel att vidta. Eftersom 
ingen ytterligare kapacitet krävs påverkas logistikkostnaden inte nämnvärt och inte 
heller leveransservicen påverkas. Ökad kommunikation medför dock att artiklar kan 
reklameras i framtiden och att onödiga kostnader för kapitalbindning och kassation 
kan undvikas. Därigenom ökar lageromsättningshastigheten och den ökade 
kommunikationen har således en positiv effekt på logistikmålen. 

Tydligare specifikationer på vilka krav som leverantören förväntas uppfylla 

För att skapa förutsättningar för att på ett effektivt sätt kunna reklamera artiklar 
måste VAC se över sina leverantörskontrakt för att säkerställa att specifikationerna 
på de krav leverantören förväntas uppfylla är tydliga. Eftersom VAC är en liten aktör 
i förhållande till många leverantörer kan det vara svårt för VAC att driva igenom 
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hårdare eller tydligare krav trots att interna förutsättningar finns för att formulera 
dessa krav. De yttre förutsättningarna för att genomföra denna åtgärd anser vi därför 
vara begränsade. Vi anser ändå att VAC bör försöka formulera kraven på 
leverantörerna på ett sådant sätt att tvister kan undvikas för att därigenom minska 
risken för att artiklar blir liggande på grund av att VAC och leverantören inte är 
överens om vilka krav som ställts. Åtgärden kan därför genomföras först långt fram i 
tiden och då de yttre förutsättningarna är begränsade anser vi att åtgärdsförslaget är 
svårt att vidta. Åtgärden påverkar inte leveransservicen men innebär i övrigt endast 
fördelar då VAC lyckas driva igenom dessa krav. Detta eftersom det ökar VACs 
möjligheter att reklamera artiklar varför låg lageromsättningshastighet, onödig 
kapitalbindning samt kostnader för reparationer eller kassationer, kan undvikas.  

Sänkta priser då reklamation inte är möjligt 

Genom att sänka priser då reklamation inte är möjlig kan kassation undvikas och 
detta är således en åtgärd som minskar effekterna då reklamation inte är möjlig. 
Förutsättningarna för att sänka priser på artiklar som inte kan reklameras anser vi är 
begränsade eftersom VACs kunder har höga kvalitetskrav. Dessa artiklar kan enligt 
avsnitt 7.2.3 endast säljas som testmaterial till kunderna och marknaden för detta 
anser vi är begränsad. Åtgärden kan enligt detta avsnitt påbörjas direkt men vi anser 
att åtgärden är medelsvår att vidta eftersom VAC är beroende av kundens svar och 
dessa artiklar därför inte kan åtgärdas direkt utan inom en snar framtid.  Åtgärden att 
sälja artiklar som inte kan reklameras generar en ökad intäkt som till viss del kan 
täcka inköpskostnad och eventuellt upparbetat värde, men genererar extra arbete och 
eventuellt ökad kostnad för transport. Vi anser därför att VAC i varje specifikt fall då 
denna åtgärd är möjlig, bör väga kostnaderna mot intäkten för att ta ställning till den 
effekt åtgärden får på logistikmålen. Försäljningen av de artiklar som inte kan 
reklameras påverkar inte leveransservicen men då kunderna kan köpa testartiklar 
billigt kan åtgärden upplevas som positiv.   
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Tabell 27 Brister i att upptäcka avvikelser, samt i hantering av artiklar som bör reklameras, 
samt åtgärder. 

Orsak till låg lageromsättningshastighet Åtgärd för ökad lageromsättningshastighet 
• Brister i kraven som ställs på leverantör • Tydligare specifikationer på vilka krav 

som leverantören förväntas uppfylla 
• Personal är osäker på vem de ska vända 

sig till vid reklamation 
• Ökad kommunikation internt för att 

informera ansvariga i produktion om 
vem de ska vända sig till vid reklamation 

• Vissa kvalitetsavvikelser upptäcks först 
vid bearbetning och då finns inget 
arbetssätt för hur artiklarna ska fångas 
upp 

• Artiklar fastnar på Balken 

• Uppföljning med hjälp av 
produktionsorderfilen för att identifiera 
artiklar som bör reklameras eller kasseras 

 

• Reklamation innebär i vissa fall förlorat 
upparbetat värde 

• Beslut om reklamation eller kassation 
uteblir 

• Ta beslut omgående om artikeln bör och 
kan reklameras, annars bör artikeln 
repareras, kasseras, eller säljas till sänkt 
pris 

7.5.4 Feldimensionerade säkerhetslager på grund av dålig kunskap 
om avvikelser i ledtiden från leverantör 

Då en del ledtider inte uppdaterats på flera år är kunskapen om avvikelserna i 
ledtiden i vissa fall bristfällig och eftersom det är mycket svårt att mäta avvikelserna 
i ledtid görs endast en uppskattning av om osäkerheterna i försörjningen från 
leverantör är hög, medel eller låg. Kunskapen om avvikelser i ledtiderna från 
leverantör är i många fall bristfällig och risken är därför stor att dessa avvikelser 
uppskattas vara större än vad de verkligen är, med onödigt långa säkerhetstider och 
därmed sänkt lageromsättningshastighet som följd. Men enligt analysen under 
avsnitt 7.2 kommer säkerhetstiderna aldrig att bli så långa att de orsakar långa 
genomloppstider enligt definitionen i våra direktiv. Lång genomloppstid på grund av 
felaktigt dimensionerade säkerhetslager, orsakade av dålig kunskap om avvikelserna 
i de externa ledtiderna från leverantör, är således ingen relevant orsak för VAC. 

7.6 Orsaker med störst förbättringspotential och åtgärder med 
störst positiv effekt på logistikmålen 

Nedan sammanfattas de orsaker vi funnit på VAC till att artiklar fått låg 
lageromsättningshastighet i materialförråd och produktion. För att hitta orsakerna 
med störst förbättringspotential har vi utgått från det kapital som fanns bundet på 
VAC under hösten 2004 och till vilken orsak vi kunde knyta detta. Vi utgick ifrån 
våra direktiv och analyserade siffrorna i överskottsfilen och produktionsorderfilen. 
Dessa data har redovisats tidigare i detta kapitel och finns sammanställda i bilaga 4 
samt 8. Vi har även identifierat ett antal orsaker som vi anser har stor 
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förbättringspotential utifrån en kvalitativ analys och även dessa orsaker redovisas 
nedan. Hur mycket dessa orsaker har påverkat att artiklar har fått låg 
lageromsättningshastighet har vi inte kunnat påvisa eftersom det inte har gått att 
knyta några specifika artiklar, och således bundet kapital, till dessa orsaker. Vi anser 
dock att dessa orsaker som vi enligt vår kvalitativa analys ansett vara relevanta för 
VAC har bidragit till att artiklar med låg lageromsättningshastighet inte kunnat 
åtgärdas samt att effekterna av de orsaker vi identifierat kvantitativt blivit större. 

7.6.1 Brister i övergripande planering och styrning 

Den enda bristen i övergripande planering och styrning som kunnat kopplas direkt 
till specifika artiklar och således gett oss ett kvantitativt värde är bristerna vid 
hantering av ”ärvda” artiklar. Denna brist har lett till att artiklar till ett värde av 3,6 
miljoner kronor fått låg lageromsättningshastighet. Då vi anser att detta är en liten 
summa i förhållande till den totala mängden produktionsorder som legat stilla mer än 
sex månader vilka har ett värde på 52 miljoner, anser vi inte att 
förbättringspotentialen för denna brist är stor. 

Utöver denna brist har vi inte kunnat knyta några specifika artiklar till detta 
huvudområde varför vi inte kvantitativt kunnat avgöra hur mycket bundet kapital hos 
VAC som orsakats av dessa brister. Men eftersom det är på grund av dessa brister 
som artiklarna inte åtgärdats då de av olika anledningar blivit liggande anser vi 
utifrån vår kvalitativa analys att dessa brister har en mycket stor inverkan på 
lageromsättningshastigheten. De orsaker som vi anser har störst förbättringspotential 
är bristerna i drivningen av överskottsfil på grund av otydliga ansvarsområden, brist i 
komponentområdeschefens kunskap, samt att MRP-controller upplever att drivning 
av produktionstekniker är svårt. Bristerna i drivningen gäller även artiklar som blivit 
liggande utan att vara crib samt hur länge produktionsorder legat stilla. Dessa brister 
i drivningen kan åtgärdas genom att involvera komponentområdeschefen i 
drivningen av överskottsfil samt genom att inkludera komponentområdeschefen i 
drivningen av de artiklar som blivit liggande utan att vara crib samt hur länge 
produktionsorder legat stilla. För att underlätta uppföljningen av hur länge 
produktionsorder legat stilla kan ett utsökningskriterium i R/3 införas. Men om inte 
drivningen av hur länge artiklar legat stilla fungerar har denna åtgärd ingen effekt 
varför vi anser att den är underordnad involveringen av komponentområdeschefen. 
Att involvera komponentområdeschefen anser vi, enligt tidigare analys, har mycket 
liten inverkan på logistikkostnaderna till skillnad från införandet av ett 
utsökningskriterium i R/3 som kräver en utredning och därefter en ökad kostnad för 
att införa åtgärden. Enligt analysen anser vi inte att någon av dessa åtgärder påverkar 
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leveransservicen. Vi anser därför att åtgärden att involvera 
komponentområdeschefen, med sin större positiva effekt på kapitalbindning och 
lageromsättningshastighet, tillsammans med mycket små negativa effekter på 
logistikkostnaden har den största sammanlagda positiva effekten på logistikmålen.   

Vi anser att intressekonflikten, på grund av att marknadsavdelningen har beslutande 
rätt men saknar incitament till att ta beslut om artiklar ska skrotas alternativt köras 
klart, är en annan orsak med hög förbättringspotential. Denna orsak kan åtgärdas 
genom att involvera komponentområdeschefen för att öka möjligheten att ställa krav 
på marknadsavdelningen gällande beslut om en artikel kan köras klart eller skrotas. 
Ytterligare åtgärder är att koppla ett Storage Location till marknadsavdelningen eller 
att införa en gräns för hur länge artiklar får ligga stilla i produktionen. Att införa en 
gräns samt att involvera komponentområdeschefen anser vi ökar möjligheterna för 
produktion att ställa högre krav på marknadsavdelningen, men det kan inte åtgärda 
intressekonflikten. Den ena åtgärden är enkel och den andra medelsvår att 
genomföra och de kan få både positiv och negativ effekt på logistikkostnaderna samt 
leveransservicen, även om vi anser att de positiva effekterna överväger. Att koppla 
ett Storage Location till marknadsavdelningen anser vi däremot är svårt att 
genomföra samtidigt som logistikkostnaderna ökar utan att leveransservicen 
påverkas. Vi anser trots detta att åtgärden att koppla ett Storage Location till 
marknadsavdelningen har störst total positiv effekt, eftersom det medför att 
incitamenten ligger hos dem som även har befogenhet att ta beslut om skrotning. 
Genom att vidta denna åtgärd anser vi att VAC har störst möjlighet att förebygga att 
artiklar får låg lageromsättningshastighet. Vi anser således att vinsterna i 
kapitalbindningen som detta åtgärdsförslag innebär kan överväga de ökade 
kostnaderna och att denna åtgärd därför har den största effekten på logistikmålen.  

7.6.2 Brister i prognoser 

Bristerna i prognoser har medfört att artiklar till ett värde av 48,2 miljoner fått låg 
lageromsättningshastighet. Dessutom har bristerna i prognoserna tillsammans med 
brister i kapacitet orsakat att artiklar till ett värde av 3,1 miljoner fått låg 
lageromsättningshastighet eftersom de bör skrotas eller kasseras. Av de 48,2 
miljonerna har artiklar till ett värde av 27,6 miljoner fått låg 
lageromsättningshastighet på grund av brister i VACs möjlighet att stoppa inleverans 
vid oväntad nedgång i efterfrågan till motorn JT8D. Brist vid hantering av 
konfigurationsändring har orsakat att artiklar till ett värde av 15,5 miljoner fått låg 
lageromsättningshastighet. Av dessa tillhör 11,8 miljoner A-programmet till CF6, 
1,4 miljoner motorn RM8 och artiklar till ett värde av 2,3 miljoner tillhör övriga 
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motorer. Dessutom har brister i prognoser vid nedgång i efterfrågan av Vulcano2 
orsakat att artiklar till ett värde av 2,8 miljoner fått låg lageromsättningshastighet. 
Slutligen har brist i prognoser vid hantering av avslutning av projekt lett till att 
artiklar till ett värde av 2,3 miljoner fått låg lageromsättningshastighet.  

Det är således bristerna i VACs möjlighet att stoppa inleverans vid oväntad nedgång 
i efterfrågan som orsakat störst kapitalbindning hos artiklar med låg 
lageromsättningshastighet. Denna brist kan åtgärdas genom ökad kommunikation 
internt och externt samt genom att sänka priser för att göra sig av med artiklar som 
saknar efterfrågan. Ökad kommunikation internt och externt medför vissa ökningar i 
logistikkostnaderna samtidigt som kapitalbindningen kan minskas och 
leveransservicen ökas. Även sänkta priser kan uppfattas som positivt från kunden 
även om leveransservicen egentligen inte påverkas och kan dessutom ha en positiv 
effekt på logistikkostnaderna eftersom skrotningskostnaden kan reduceras. Men då 
denna åtgärd endast är till för att hantera artiklar som blivit liggande och därför inte 
kan förhindra inleveranser vid oväntad nedgång i efterfrågan anser vi att ökad 
kommunikation internt och externt är det åtgärdsförslag som har störst förebyggande 
effekt vid oväntad nedgång i efterfrågan eftersom åtgärden innebär att skrotning 
alternativt prisreduceringar på grund av felköp kan undvikas. 

En annan brist som orsakat stora mängder bundet kapital bland artiklar med låg 
lageromsättningshastighet är brist vid hantering av konfigurationsändring. För att 
förebygga brister vid hantering av konfigurationsändringar kan åtgärden ökad 
kommunikation externt och internt vidtas. Artiklarna tillhörande A-programmet till 
motorn CF6 kan åtgärdas genom att göra en grundlig utredning för att därefter skrota 
artiklarna. Samtliga åtgärder medför ökningar i logistikkostnaderna och ingen har 
effekt på leveransservicen. Men då de två senare åtgärderna inte kan motverka 
brister vid hantering av konfigurationsändring utan endast kan minska effekterna av 
denna brist anser vi att åtgärden ökad kommunikation externt och internt har störst 
effekt på logistikmålen eftersom den är den enda som kan förebygga att artiklar blir 
över vid en konfigurationsändring.    

Utöver ovanstående brister anser vi utifrån kvalitativ analys att brister i uppföljning 
och uppdatering av prognoser medför stora brister i prognoserna och dessa områden 
har därför stor förbättringspotential. Åtgärderna för att förbättra prognoserna är 
genom att marknadsavdelningen själva följer upp RAM-programmen och därefter 
uppdaterar prognosparametrar, samt eventuellt prognosmetod. Denna åtgärd 
påverkar leveransservicen positivt samt medför att kostnaderna för uppföljningen 
och uppdateringen av prognoserna kan minskas samtidigt med kapitalbindningen. 
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Fram tills uppföljning kan göras av marknadsavdelningen själva anser vi att dessa 
brister bör åtgärdas genom att ett forum införs där uppföljning och uppdatering av 
RAM-program förmedlas till marknadsavdelningen av Logistikutveckling och 
Huvudplanering. Denna åtgärd har både positiva och negativa effekter på 
kostnaderna samtidigt som leveransservicen kan höjas och kapitalbindningen 
minskas. Således har båda åtgärderna övervägande positiva effekter på logistikmålen 
även om effekterna är störst om marknadsavdelningen själva kan genomföra 
uppföljningen. Vi föreslår därför att VAC inför ett forum tills det att 
marknadsavdelningen själva kan hantera uppföljningen. 

7.6.3 Brister i tillgång på kapacitet 

Brister i tillgång på kapacitet har medfört att artiklar till ett värde av 34,1 miljoner 
fått låg lageromsättningshastighet. Dessutom har, som nämnts i avsnitt 7.6.2, artiklar 
till ett värde av 3,1 miljoner på grund av brister i tillgång på kapacitet tillsammans 
med brister i prognoser orsakat att dessa artiklar fått låg lageromsättningshastighet 
då de bör skrotas eller kasseras. Den största bristen är vid hantering av artiklar med 
kvalitetsavvikelser där efterfrågan finns men reparation inte kunnat utföras och dessa 
artiklar uppgår till ett värde av 27,5 miljoner. Det finns även brist i hantering av 
artiklar med kvalitetsavvikelser som saknar efterfrågan före 2006 vilket uppgår till 
ett värde av 3,6 miljoner, samt brist vid hantering av artiklar med kvalitetsavvikelser 
som saknar efterfrågan helt vilket uppgår till ett värde av 3,0 miljoner. Eftersom de 
två sistnämnda orsakerna är små i förhållande till det totala värdet produktionsorder 
som legat stilla i mer än sex månader, anser vi att förbättringspotentialen är relativt 
liten.  

Orsaken till att artiklar får kvalitetsavvikelser är eftersom VAC till viss del har en 
gammal maskinpark, men även på grund av att artiklarna är komplexa och därför 
svåra att producera. För att åtgärda detta anser vi att nyinvesteringar behövs för att få 
mer robusta produktionsprocesser, samt ge variabel kapacitet för att inte bli beroende 
av vissa maskiner. Denna åtgärd medför ökade kostnader men medför förbättrade 
leveransservice och minskad kapitalbindning och är den enda åtgärd som kan 
motverka bristerna i maskinparken. Då denna åtgärd inte kommer att kunna 
förhindra samtliga kvalitetsavvikelser anser vi att den bör kompletteras med åtgärder 
för att förbättra reparationsmöjligheter. Orsakerna till att reparation inte kunnat 
utföras är att det är svårt att ta fram nya reparationsmetoder, vilket medför att VAC 
blir mycket beroende av nyckelpersoner i reparationsarbetet. För att åtgärda detta 
anser vi att VAC bör använda sig av variabel kapacitet, genom upplärning, för att 
inte bli beroende av viss personal. En ytterligare åtgärd för att förhindra att artiklar 
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som saknar reparationsmetod blir liggande är genom att involvera 
komponentområdeschefen mer i uppföljningen av dessa artiklar för att därigenom 
kunna ta mer objektiva beslut om sannolikheten för en framtida reparationsmetod. 
Det senare åtgärdsförslaget är mycket enkelt och har till skillnad från variabel 
kapacitet hos personalen mycket liten negativ effekt på kostnaderna. Vi anser dock 
att det är genom variabel kapacitet som VAC har störst möjlighet att förbättra sin 
reparationsprocess och således hantera artiklar med kvalitetsavvikelser, varför vi 
anser att denna åtgärd har den största positiva effekten på logistikmålen. 

7.6.4 Brister i partiformning 

VAC har enligt analysen brister i sin partiformning. Vi har dock inte kunnat knyta 
några specifika artiklar till detta huvudområde och har därför inte kvantitativt kunnat 
avgöra hur mycket bundet kapital hos VAC som orsakats av denna brist. Att VAC 
använder sig av EOQ-formeln även i de fall då efterfrågan varierar mycket ser vi 
som en brist. Vi anser dock inte att denna brist är lika allvarlig som bristerna i 
prognoserna eller de i den övergripande planeringen och styrningen, eftersom det är 
prognoserna som ligger till grund för all materialstyrning och den övergripande 
planeringen och styrningen som avgör hur artiklar som stannat upp ska 
uppmärksammas och hanteras. Vi anser således inte att brister inom detta 
huvudområde påverkar VACs lageromsättningshastighet i samma utsträckning som 
de tre ovanstående bristerna och vi anser därför inte att förbättringspotentialen är 
stor. 

7.6.5  Brister i ledtid 

Under intervjuerna har det framgått att VAC även har brister i ledtiden från 
leverantör som medfört att artiklar fått låg lageromsättningshastighet. Vid närmare 
efterforskningar framgick det dock att det inte är några större summor det handlar 
om, utan att dessa brister endast orsakat förhållandevis små summar bundet kapital. 
Vi anser därför inte att dessa brister har stor förbättringspotential och således tillhör 
inte de åtgärdsförslag som framtagits för att förebygga dessa brister, de åtgärder vi 
anser har störst effekt på VACs lageromsättningshastighet.  

7.7 Enkla åtgärder 

Utöver de åtgärder vi anser har störst inverkan på VACs lageromsättningshastighet, 
finns ett antal enkla åtgärder som vi anser att VAC bör vidta omgående eftersom 
deras positiva effekt på lageromsättningshastigheten är stor i förhållande till det 
arbete som krävs för att genomföra dem. Dessa åtgärder har vi klassificerat som 
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enkla eftersom förutsättningarna för att genomföra åtgärden redan finns hos VAC, 
samt eftersom vi anser att åtgärden kan genomföras direkt och endast tar lite tid samt 
kapacitet i anspråk. Nedan redovisas dessa åtgärder och för en mer detaljerad 
förklaring av åtgärdsförslaget hänvisar vi tillbaka till beskrivningen av 
åtgärdsförslaget tidigare i analysen. 

7.7.1 Brister i övergripande planering och styrning 

• Informera inköp om de nya regelgivande dokumenten 
• Ge inköp feedback på överskott 
• Involvera komponentområdeschefen ökar möjligheten att ställa krav på 

marknadsavdelningen gällande beslut om en artikel kan köras klart eller 
skrotas 

• Anordna informationsmöte för att öka kunskap om överskottsfilens 
informationsflöde och syfte 

• Inkludera komponentområdeschef i drivning av överskottsfil 
• Bättre dokumentation och genomgång vid överlämnandet av artiklar till ny 

huvudplanerare 
• Diskutera problem med överskottsfilen vid informationsmötet samt i det 

projekt där huvudplanerare ingår 
• Framtagning och uppföljning av värdet på överskott varje kvartal av 

komponentområdeschef 
• Uppföljning av stillaliggande produktionsorder som inte är crib, samt med 

hjälp av tidsintervall eller mätetal redovisa hur länge produktionsorder legat 
stilla, varje månad av komponentområdeschef, samt på 
varulagerprognosmöten med chefen för komponentproduktion.  

• Anordna ”pivottabellkurs” för de som önskar 
• Tydlig information i mail och i informationsflik, samt startmöte då nya 

datafiler ges ut 
• Ta bort de kolumner som inte är relevanta 
• Lägg förklaringar till alla kommentarer som är valbara 
• Skapa en katalog med aktuella datafiler 

7.7.2 Brister i prognoser 
• Ställa högre krav på att projekt städar ut efter sig 
• Ange projekt som orsak i överskottsfilen 
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• Involvera komponentområdeschefen för att öka drivningen på projektet samt 
huvudplaneraren 

• Följ upp att överskott till motorn RM8 skrotats ut 

7.7.3 Brister i tillgång på kapacitet 
• Ökad kommunikation internt för att få tidigare information om 

personalbortfall 
• Involvera komponentområdeschefen mer i uppföljningen för att undvika 

obeslutsamhet 

7.7.4 Brister i ledtid 
• Ta beslut omgående om artikeln bör och kan reklameras, annars bör artikeln 

repareras, kasseras, eller säljas till sänkt pris 
• Avbockning på lista för att säkerställa att kommunikationen fungerar så att 

uppföljning och uppdatering görs, för att få kunskap om variationer i ledtid 
för att kunna förbättra säkerheten i ledtiderna 

• Ökad kommunikation internt för att informera ansvariga i produktion om vem 
de ska vända sig till vid reklamation 
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8 SLUTSATSER 

I kapitlet redovisas de sammanfattande resultaten från vår analys av vilka åtgärder 
som vi anser har störst positiv effekt på logistikmålen samt vilka åtgärder vi anser är 
lättast att genomföra. Utöver detta sammanfattar vi även de åtgärdsförslag som vi 
anser att VAC bör arbeta vidare med och utreda närmare.  

8.1 Sammanfattade åtgärder 

Nedan följer en sammanfattning av de åtgärder som vi i analysen kommit fram till 
har störst positiv effekt på VACs lageromsättningshastighet samt logistikmålen som 
helhet. Vi sammanfattar även de åtgärder vi anser är enkla att genomföra, för att 
underlätta för VAC att prioritera åtgärderna under sitt fortsatta arbete. 

8.1.1 Åtgärder med störst effekt 

De största anledningarna till att artiklar stoppats upp på VAC är att, inleveranser inte 
kunnat stoppas vid snabba nedgångar i efterfrågan och konfigurationsändringar, som 
på grund av bristfälliga prognoser inte kunnat upptäckas i tid, samt 
kvalitetsavvikelser som måste repareras. Att dessa artiklar blivit liggande kvar beror 
dels på att VAC har svårt att säga om efterfrågan försvunnit helt eller om den 
kommer att uppstå igen, det vill säga brister i prognoserna men också på att 
reparationsmetoder eller kapacitet för att reparera saknas. Utöver detta har 
drivningen av uppföljningen av stillaliggande artiklar varit bristfällig och artiklarna 
har därför inte åtgärdats. Då dessa orsaker haft störst negativ påverkan VACs 
lageromsättningshastighet anser vi att det är dessa orsaker som har störst 
förbättringspotential. Av åtgärderna i analyskapitlet anser vi därför att följande 
skulle få störst positiv effekt på VACs lageromsättningshastighet, varför vi 
rekommenderar att VAC börjar med att se över möjligheterna att följa dessa 
åtgärder. 

• Inkludera komponentområdeschef i drivning av överskottsfil för att undvika 
att artiklar blir liggande 

• Inkludera komponentområdeschef i drivning av artiklar som inte är crib samt 
hur länge produktionsorder legat stilla i produktionsorderfil för att undvika att 
artiklar blir liggande 

• Koppla Storage Location till marknadsavdelningen för att ge de med 
befogenhet att skrota artiklar incitament att utföra skrotningarna 
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• Ökad kommunikation internt och externt för att förbättra reaktionstiden och 
därmed förbättra möjlighet att stoppa inleverans i tid, vid snabb nedgång i 
efterfrågan eller helt utebliven efterfrågan, samt vid konfigurationsändring 

• Uppföljning av RAM-program av marknadsavdelningen för att uppdatera 
prognosparametrar, samt eventuellt prognosmetod. Inför ett forum där 
uppföljning och uppdatering av RAM-program förmedlas till 
marknadsavdelningen av Logistikutveckling och Huvudplanering tills det att 
marknadsavdelningen själva kan följa upp prognoserna. 

• Variabel kapacitet samt robustare processer hos maskiner genom 
investeringar för att hantera osäkerhet i efterfrågan samt bli mindre beroende 
av vissa maskiner 

• Utred variabel kapacitet hos personal genom upplärning av anställda eller 
genom nyanställning för att hantera osäkerhet i efterfrågan samt bli mindre 
beroende av viss personal 

8.1.2 Enkla åtgärder 

Utöver de åtgärder vi anser har störst inverkan på VACs lageromsättningshastighet, 
finns ett antal mycket enkla åtgärder som vi anser att VAC bör vidta omgående 
eftersom deras positiva effekt på lageromsättningshastigheten är stor i förhållande 
till det arbete som krävs för att genomföra dem. Dessa enkla åtgärder sammanfattas 
nedan.  

• Informera inköp om de nya regelgivande dokumenten 
• Ge inköp feedback på överskott 
• Involvera komponentområdeschefen ökar möjligheten att ställa krav på 

marknadsavdelningen gällande beslut om en artikel kan köras klart eller 
skrotas 

• Anordna informationsmöte för att öka kunskap om överskottsfilens 
informationsflöde och syfte 

• Inkludera komponentområdeschef i drivning av överskottsfil 
• Bättre dokumentation och genomgång vid överlämnandet av artiklar till ny 

huvudplanerare 
• Diskutera problem med överskottsfilen vid informationsmötet samt i det 

projekt där huvudplanerare ingår 
• Framtagning och uppföljning av värdet på överskott varje kvartal av 

komponentområdeschef 
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• Uppföljning av stillaliggande produktionsorder som inte är crib, samt med 
hjälp av tidsintervall eller mätetal redovisa hur länge produktionsorder legat 
stilla, varje månad av komponentområdeschef, samt på 
varulagerprognosmöten med chefen för komponentproduktion.  

• Anordna ”pivottabellkurs” för de som önskar 
• Tydlig information i mail och i informationsflik, samt startmöte då nya 

datafiler ges ut 
• Ta bort de kolumner som inte är relevanta 
• Lägg förklaringar till alla kommentarer som är valbara 
• Skapa en katalog med aktuella datafiler 
• Ställa högre krav på att projekt städar ut efter sig 
• Ange projekt som orsak i överskottsfilen 
• Involvera komponentområdeschefen för att öka drivningen på projektet samt 

huvudplaneraren 
• Följ upp att överskott till motorn RM8 skrotats ut 
• Ökad kommunikation internt för att få tidigare information om 

personalbortfall 
• Involvera komponentområdeschefen mer i uppföljningen för att undvika 

obeslutsamhet 
• Ta beslut omgående om artikeln bör och kan reklameras, annars bör artikeln 

repareras, kasseras, eller säljas till sänkt pris 
• Avbockning på lista för att säkerställa att kommunikationen fungerar så att 

uppföljning och uppdatering görs, för att få kunskap om variationer i ledtid 
för att kunna förbättra säkerheten i ledtiderna 

• Ökad kommunikation internt för att informera ansvariga i produktion om vem 
de ska vända sig till vid reklamation 

8.2 Fortsatta studier 

I analyskapitlet framgick att vi, på grund av begränsade resurser, inte kunnat ta 
ställning till hur de totala effekterna på logistikmålen kan förväntas bli av samtliga 
åtgärdsförslag. I några frågor har vi inte heller kunnat få fram information eller haft 
tillräckliga resurser för att formulera exakta åtgärder. Vi anser därför att VAC bör 
arbeta vidare med nedanstående åtgärdsförslag för att närmare analysera vilka 
effekter de skulle medföra samt hur åtgärderna på bästa sätt kan utformas för VAC. 
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Kopplande av Storage Location till marknadsavdelningen 

Eftersom kopplandet av ett Storage Location till marknadsavdelningen genererar 
ökade logistikkostnader föreslår vi att VAC fortsätter utreda denna åtgärd för att se 
hur stora de positiva respektive negativa effekterna är på logistikmålen.  

Införande av elektronisk signatur av TSU 

Åtgärdsförslaget att införa elektronisk signering av TSU medför ökade 
logistikkostnader men då vi inte haft resurserna att utreda hur stora dessa kostnader 
blir föreslår vi att marknadsavdelningen initierar en utredning av detta åtgärdsförslag 
för att se vilken den totala effekten blir på logistikmålen. 

Bestämma gräns för hur länge produktionsorder får ligga still 

På grund av att en gräns för hur länge produktionsorder ska få ligga stillaberör både 
berör marknadsavdelningen och produktion anser vi att dessa, i samråd med VACs 
ledning, måste ta beslut om en rimlig gräns.  

Införande av APO-modul 

För att förenkla planeringen och för att öka kommunikationen, så att samtliga 
berörda i organisationen får tillgång till information om förändringar i efterfrågan 
direkt anser vi att VAC bör undersöka effekterna på logistikmålen som ett införande 
av en APO-modul skulle innebära.  

Införande av lager efter produktion 

Eftersom vi inte har haft resurserna för att utreda införandet av lager efter 
produktion, för att därigenom bli mindre beroende av kundens efterfrågan och få en 
jämnare produktion, anser vi att VAC bör analysera hur stora fördelarna respektive 
nackdelarna kan förväntas bli.  

Variabel kapacitet i personal och maskiner 

Eftersom åtgärderna variabel kapacitet, hos personal och maskiner, medför ökade 
logistikkostnader samtidigt som reparationskostnaderna kan minskas och 
leveransservicen ökas anser vi att VAC bör utreda dessa positiva och negativa 
effekter närmare för att analysera vilken effekt åtgärdsförslagen kan ge på 
logistikmålen som helhet. 

Framtagande av prioriteringsordning för cribbade artiklar 

Vid framtagandet av en prioriteringsordning för i vilken ordning cribbade artiklar 
bör repareras anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till hur stor efterfrågan på 
artikeln är samt artikelns ålder och värde. Det är även viktigt att 
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prioriteringsordningen formuleras på ett sådant sätt att den blir flexibel utan att vara 
så vag att den blir verkningslös. 

Byte till partiformningsmetod anpassad till variabel efterfrågan 

Då partiformningsmetoderna Lot-for-Lot samt Least Cost medför ökade 
logistikkostnader anser vi att VAC närmare bör analysera för vilka artiklar det kan 
vara aktuellt att ersätta EOQ-formeln med någon av dessa metoder. Dessutom bör en 
närmare analys göras av hur stora vinsterna respektive de ökade kostnaderna 
förväntas bli för att avgöra hur denna åtgärd skulle påverka logistikmålen. Denna 
undersökning skulle kunna utformas som ett framtida examensarbete på VAC.  

Minskade orderkvantiteter  

Minskade orderkvantiteter kortar ledtiderna och minskar även framförhållningen i 
prognoserna och därmed även risken för prognosfel. Hur stora de positiva effekterna 
av att minska orderkvantiteterna skulle kunna bli behöver analyseras närmare liksom 
hur stora kostnader som minskade orderkvantiteter kan förväntas medföra. Även 
denna undersökning skulle kunna formuleras som ett examensarbete. 

Ökad uppföljning av ledtider från leverantör 

Ökad uppföljning av ledtiderna från leverantör medför ökade kostnader, samtidigt 
som också möjligheten ökar att hålla ledtiderna i R/3 uppdaterade, med mindre 
brister i försörjningen som följd. Även här anser vi att VAC bör analysera hur stora 
de positiva respektive negativa effekterna blir innan de går vidare med denna åtgärd.  
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9 REFLEKTIONER ÖVER RESULTATET 

I kapitlet följer reflektioner om arbetets generalitet, vilka effekter våra direktiv samt 
avgränsningar haft på arbetets resultat samt vad vi lärt oss under examensarbetet. 

9.1 Arbetets generallitet 

Arbetet inleddes med en kartläggning av de orsaker som enligt teorin kan medföra 
att artiklar får låg lageromsättningshastighet. Med utgångspunkt i teorin kartlades 
även de åtgärder som kan motverka dessa orsaker till låg lageromsättningshastighet. 
Den enda anpassning som gjorts av teorin är att vi valt att utgå ifrån verktyget MRP 
för material- och produktionsstyrning eftersom det är detta verktyg som används på 
VAC. Vi anser dock att brister i prognoser, kapacitet, partiformningsmetod samt 
ledtid är något som påverkar all material- och produktionsstyrning, även om ett annat 
verktyg än MRP används. Detta i kombination med att orsaker och åtgärder är 
framtagna enbart utifrån teorin medför att denna del av arbetet är mycket generell 
och kan därför appliceras på valfritt företag med någon form av lager.  Under 
analysen anpassades de generella åtgärderna från teorin efter VACs specifika 
problem vilket resulterade i ett antal VAC-specifika åtgärder. Vissa av dessa 
åtgärder har fortfarande en relativt hög generalitet och kan således vara tillämpbara 
på de flesta företag med den tillhörande bristen, medan övriga åtgärder är så 
anpassade till VACs situation att de inte går att direkt överföra till ett annat företag. 
Vi anser därför att referensramen med sina orsaker och åtgärder kan fungera som en 
utgångspunkt för de flesta företag som eftersträvar att öka sin 
lageromsättningshastighet, men att det för varje enskilt företag måste utformas 
specifika åtgärder anpassade till företagets specifika situation. 

9.2 Effekter av direktiv och avgränsningar 

Enligt våra direktiv har studien begränsats till artiklar i materialförråd samt 
processlager med låg lageromsättningshastighet inom komponentproduktion, det vill 
säga: produktionsorder som inte rört sig på mer än sex månader, samt artiklar som 
det enligt företagets tillverkningsprogram inte finns behov för. Dessa direktiv har 
medfört att vi inte studerat VACs lager hos kund, där en stor mängd kapital binds, 
vilket fått till följd att orsaker till låg lageromsättningshastighet i dessa lager inte 
behandlats. Direktiv gällande hur låg lageromsättningshastighet ska definieras har 
även medfört att brister i dimensioneringen av orderkvantiteter och säkerhetslager 
kan ha förbisetts. Detta eftersom dessa brister inte kan orsaka låg 
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lageromsättningshastighet enligt direktivens definition, trots att det enligt vår analys 
framgick att risken är stor att framförallt säkerhetslagren dimensioneras fel då de 
baseras på uppskattningar. Direktiven har även medfört att vi riktat in oss på 
överskottsfilen samt produktionsorderfilen gällande den övergripande planeringen, 
styrningen och uppföljningen av lager med låg lageromsättningshastighet eftersom 
det är i dessa filer som de aktuella artiklarna kan återfinnas. Utan detta direktiv hade 
dessa datafiler kanske inte fokuserats i samma grad och direktivet kan därför ha 
medfört att vi förbisett andra möjligheter till uppföljning. Vi anser dock att det är 
viktigt att göra våra åtgärder så enkla som möjligt, för att undvika onödigt 
extraarbete hos VAC vilket minskar möjligheterna till att genomföra 
åtgärdsförslagen. Då vi anser att överskottsfilen samt produktionsorderfilen, med 
vissa justeringar vi föreslagit, fungerar bra och fyller sin funktion, ser vi ingen 
anledning till att frångå dessa. Risken att vi på grund av direktiven förbisett andra 
möjligheter till uppföljning anser vi därför vara betydelselös för vårt resultat. 

Förutom våra direktiv har vi även själva valt att, på grund av bristande resurser, 
avgränsa oss bort från VACs transporter. Detta har fått till följd att långa ledtider på 
grund av lång transporttid inte undersökts eller diskuterats. Vi har inte heller tagit 
fram åtgärdsförslag som skulle kunna korta tiderna för transport. Då transporttiden 
oftast är kort i förhållande till den totala ledtiden från VACs leverantörer anser vi 
inte att denna avgränsning bör ha medfört några större effekter på arbetets resultat.  

9.3 Vad vi lärt oss 

Under examensarbetet har vi haft förmånen att få en bred insyn i VACs verksamhet. 
Eftersom vi har intervjuat personal från marknadsavdelning, inköp, produktion samt 
logistik har vi haft möjlighet att få förståelse inte bara för hur de olika avdelningarna 
arbetar, utan även för hur VAC fungerar som en helhet. Även om mycket av det vi 
lärt oss är specifikt för VAC, anser vi ändå att vi kommer att ha stor nytta av denna 
kunskap i framtiden. Under examensarbetet har vi även haft möjligheten att 
applicera de kunskaper vi tillskaffat oss under vår studietid på ett verkligt fall. Detta 
har ökat vår förmåga att utifrån teori undersöka ett verkligt fall och där identifiera 
problemområden samt ta fram åtgärder för dessa. Då detta arbetssätt är mycket 
generellt anser vi att vi genom vårt examensarbete, inte bara fått en ökad förståelse 
för hur lageromsättningshastigheten på ett företag kan ökas, utan även utvecklats 
som analytiker vilket vi kommer att ha stor nytt av i framtiden. Vi har även haft 
möjlighet att testa och utveckla vår intervjuteknik samt förmåga att lyssna och ta in 
information och även denna erfarenhet är något som vi anser att vi kommer att ha 
stor nytta av i framtiden. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär 

Då alla frågor inte berör alla personer vi intervjuat har olika delar fokuserats vid 
intervjutillfällena. 

Övergripande planering och styrning 

• Vilka är involverade i/får information om överskott/crib?  
• Vem mäts på artiklar med låg lageromsättningshastighet? 
• Vem skickar ut överskottsfil och produktionsorderfil? 
• Vem efterfrågar ifyllnad av överskottsfil och produktionsorderfil? 
• Vet du vad informationen ska användas till? 
• Är informationen från Logistikutveckling och Huvudplanering tillräcklig? 
• Om inte vad skulle behövas? 
• Är det för mycket information? 
• Hur förmedlas informationen? 
• Är det rätt nivå på informationen? 
• Finns det andra möjligheter än överskottsfilen och produktionsorderfilen att 

se artiklar med låg lageromsättningshastighet? 
• Hur ofta sker uppföljning och uppdatering av överskottsfil och 

produktionsorder och hur meddelas att uppföljning och uppdatering ska ske? 
• Hur samarbetar affäresstyrare med de olika huvudplanerarna, materialstyrare 

och inköpare, i respektive affär? 

Prognoser 
• Hur görs prognoser?  
• Vem är ansvarig för prognosticering? 
• Vilket efterfrågemönster är det på VACs produkter? 
• Hur görs uppföljning av prognoser och hur ofta?  
• Hur sker kommunikationen mellan berörda funktioner vid uppföljning av 

prognoser?  
• Hur sker uppdatering av prognoser och hur ofta? 
• Hur sker kommunikationen mellan berörda funktioner vid uppdatering av 

prognoser? 
• Hur lång framförhållning har VAC vid prognostisering? 
• Har VAC stora variationer i efterfrågan? 
• Hur ser intervallen ut för hur mycket VACs kunder får ändra sina order innan 

leverans? 
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• Har VAC haft oväntade nedgångar i efterfrågan eller har efterfrågan helt 
försvunnit på artiklar och hur har VAC isåfall hanterat dessa nedgångar? 

• Vad har VAC för möjligheter att stoppa inleveranser? 
• Hur hanterar VAC övergång från gammal till ny konfiguration? 
• Hur hanteras artiklar som endast tål begränsad lagring? 
• Har VAC osäljbara artiklar som bör skrotas? 
• Vilken kunskap har VAC om vilka artiklar som bör skrotas? 
• Kan artiklar säljas till reducerat pris? 
• Kan man göra reklam för VACs artiklar?  
• Hur ser VACs skrotningsprocess ut? 
• Vem avgör om överskott ska sparas eller skrotas och hur ofta? 
• Har VAC variabel kapacitet eller variabel ledtid? 
• Vilken metod använder VAC vid dimensioneringen av säkerhetslagren? 
• Hur följs säkerhetslagernivåerna upp och uppdateras och hur ofta? 
• Hur god kunskap har ansvarig för säkerhetslagerdimensionering om 

avvikelser i efterfrågan? 
• Vilken servicenivå förväntas VAC hålla och hur förhåller den sig till de krav 

kunderna ställer?  

Tillgång på kapacitet 
• Hur sker uppdatering av tillgång på kapacitet? 
• Hur sker kommunikationen mellan berörda funktioner vid uppdatering av 

tillgång på kapacitet?  
• Hur sker uppföljning av tillgång på kapacitet? 
• Hur sker kommunikationen mellan berörda funktioner vid uppföljning av 

tillgång på kapacitet? 
• Har VAC störningar och osäkerheter i personal? 
• Vilken förmåga har VAC att undvika och åtgärda brister i personal? 
• Har VAC störningar och osäkerheter i maskiner?  
• Finns det någon prioriteringsordning för vilka cribbade artiklar som ska tas 

om hand först? 
• Vilken förmåga har VAC att undvika och åtgärda brister i maskiner? 
• Har VAC osäljbara artiklar som bör kasseras? 
• Vilken kunskap finns inom VAC om vilka artiklar som bör kasseras? 
• Kan artiklar säljas till reducerat pris? 
• Kan man göra reklam för VACs artiklar? 
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• Hur ser VACs kassationsprocess ut? 
• Vem avgör om crib ska sparas eller kasseras och hur ofta? 
• Hur god kunskap har VAC om avvikelserna i den interna ledtiden? 

Partiformning 
• Vilken/vilka partiformningsmetoder använder VAC och vem gör 

beräkningarna? 
• Vilka parametrar baseras VACs partiformningsmetod på och hur värderas de 

olika parametrarna? 
• Används beräkningar i verkligheten eller justeras det ofta manuellt? 
• Vilket efterfrågemönster har VAC? 
• Vilket efterfrågemönster lämpar sig för den partiformningsmetod VAC 

använder? 

Ledtid 
• Hur långa är VACs externa ledtider? 
• Hur sker uppdatering av ledtid? 
• Hur sker kommunikationen mellan berörda funktioner vid uppdatering av 

ledtid?  
• Hur sker uppföljning av ledtid? 
• Hur sker kommunikationen mellan berörda funktioner vid uppföljning av 

ledtid? 
• Har VAC osäljbara artiklar som bör reklameras? 
• Har VAC osäljbara artiklar som inte kan reklameras och därför bör kasseras? 
• Kan artiklar säljas till reducerat pris? 
• Kan man göra reklam för VACs artiklar? 
• Vilken möjlighet VAC har att upptäcka artiklar med kvalitetsbrister från 

leverantör? 
• Är det mycket kvalitetsfel från leverantör? 
• Hur ser reklamationsprocessen ut? 
• Hur god kunskap har VAC om avvikelser i ledtid?  
• Hur påverkas säkerhetslagernivåerna av ledtiderna?  
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Bilaga 2 – Personer vi har intervjuat 

Ahlroth Jerker, Affärsstyrning, avdelning 9210 
Andersson Anette, Huvudplanering, avdelning 9480 
Andersson Claes, Huvudplanering, avdelning 9240 
Andersson Nils-Tommy, Detaljplanering, avdelning 6641 
Aspelin Erik, Inköp, avdelning 9120  
Bauer Åge, Huvudplanering, VAN 
Berg Stig, Detaljplanering, avdelning 9470  
Bergsten Karola, Detaljplanering, avdelning 9290  
Colliander Claudia, Marknadsanalys, avdelning 9200 
Dahlöf Stig, Produktstödsprogram, avdelning 7121 
Danielsson Karl-Gustav, Chef Logistik, avdelning 9500 
Ek Magnus, Huvudplanering, avdelning 9250 
Hagberg Jerker, Komponentområdeschef, avdelning 9705 
Jansson Hans, Komponentområdeschef, avdelning 9420 
Johansson Bertil, Affärsstyrning, avdelning 9210 
Johansson Henrik, Komponentområdeschef, avdelning 9230 & 9240 
Johansson Håkan, Huvudplanering, avdelning 9855 
Johansson Sture, Logistikutveckling och huvudplanering, avdelning 9510 
Klasson Leif, Affärsstyrning, avdelning 9212  
Krantz Markus, Detaljplanering, avdelning 9750 
Kristiansson Anne, Chef Logistikutveckling och huvudplanering, avdelning 9510 
Larsson Claes-Göran, Affärsstyrning, avdelning 9810  
Lundblom Anders, Komponentområdeschef, 9920  
Moe, Roger, Ekonomi, VAN 
Persson Maria, Komponentområdeschef, avdelning 9910 
Salomonson Marita, Komponentverkstadchef, avdelning 9290 
Svensson Ann-Charlotte, Affärsstyrning, avdelning 9810 
Svensson Lars-Olof, PDM-implementation, avdelning 9610  
Svensson Linda, Huvudplanering, avdelning 9920 
Sätmark Eva-Lena, Huvudplanering, avdelning 9242 
Thungström Jan, Huvudplanering, avdelning 9750 
Thörnblad Karin, Logistikutveckling och huvudplanering, avdelning 9510 
Olausson Ulla, Logistikutveckling och huvudplanering, avdelning 9510 
Öquist Inger, Ekonomi, avdelning 9010 
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Bilaga 3 – VACs industristruktur 2004 

 

 

OEM = Original Equipment Manufacturer, vilket inom flygindustrin innebär att 
företaget kan leverera en komplett motor. 
(http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid19_gci214136,00.html) 
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Bilaga 4 – Överskottsfilen 

Figur 10.1 visar värdet av överskott samt ej överskott i överskottsfilen. Det finns 
dessutom knappt 20 procent av artiklarna i överskottsfilen som i början på december 
fortfarande inte kategoriserade, vilka benämns Blanka i figuren. 
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Figur 10.1 Sammanställning av överskottsfilen, i kronor. 

I Figur 10.2 sammanställs de anledningar som identifierats till att överskott har 
bildats och blivit liggande i överskottsfilen.  
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Figur 10.2 Anledningar till att överskott har bildats och blivit liggande, i kronor. 

Artiklar till ett värde av 27,6 miljoner tillhör motorn JT8D och orsaken till att de 
bildat överskott är på grund av brist vid hantering av en oväntad nedgång i 
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efterfrågan. 11,8 miljoner tillhör motorn CF6 och anledningen till att de bildat 
överskott är på grund av ersättning av ny konfiguration. Cirka sex miljoner kronor av 
artiklarna har inte någon anledning till att de blivit överskott, vilka markeras med 
Ingen kommentar i.  Då stora delar av överskottet legat stilla länge kunde inte alla 
MRP-controller ange anledningen till att överskottet bildats och i vissa fall kunde de 
inte heller redogöra för varför artiklarna blivit liggande. Detta beror främst på att 
MRP-controllern inte var ansvarig för artikeln när den blev överskott samt att det 
inte finns någon dokumenterad uppföljning till varför artiklar blivit överskott och 
inte åtgärdats.   

För artiklar till ett ytterligare värde av cirka 4 miljoner kronor har de inte kunnat 
ange anledning till att överskottet bildats men dessa artiklar är under utredning eller 
håller på att åtgärdas och kommer således att försvinna ur lager genom att de säljs, 
skrotas eller kasseras. Av dessa tillhör artiklar till ett värde av 0,1 miljoner 
motorprogrammet RR Trent 900. 

Artiklar till ett värde av drygt 3 miljoner kronor är cribbade artiklar både saknar 
efterfrågan samt har kvalitetsavvikelser. Det finns även artiklar till ett värde av 2,3 
miljoner som tillhör avslutade projekt, samt 2,3 miljoner som saknar efterfrågan på 
grund av att artikeln ersatts med en ny konfiguration tillhörande andra motorer än 
CF6 och RM8. Utöver dessa finns 1,4 miljoner som tillhör programmet RM8.  

Knappt en miljon av artiklarna i överskottsfilen som av MRP-controller 
kategoriserats som överskott är artiklar som kommer att förbrukas efter 2006, är 
reservdelar eller har kommentaren Ej överskott. Vissa MRP-controller ser en artikel 
som kommer att förbrukas efter 2006 som överskott medan andra i samma situation 
skulle ha klassificerat den som Ej överskott. Här inkluderas även artiklar som endast 
säljs som reservdelar och eftersom MRP-controllern inte kan bedöma sannolikheten 
att artikeln kommer att kunna säljas som reservdel lägger denne artikeln som 
överskott. Slutligen inkluderas här även artiklar som fyllts i fel av MRP-controllern. 
Denne har inte klassificerat artikeln som Ej överskott utan endast skrivit i klassen i 
kommentarfältet.  

Utöver dessa artiklar uppgår artiklar till ett värde av 2,8 miljoner tillhörande 
Vulcano2 som ligger inom kategorin Blanka i överskottsfilen, eftersom dessa inte 
markerats som överskott har de inte tagits med i Figur 10.2. 
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Bilaga 5 – Övergripande problem med datafilerna 

Många upplever de datafiler som skickas ut som svåra och tungarbetade, speciellt de 
filer som inkluderar pivottabeller. I vissa fall gör MRP-controller egna pivottabeller 
för att få dem mer lättförståliga. I andra fall, då MRP-controller ska göra egna 
pivottabeller och då denne saknar kunskap eller information om hur de ska gå 
tillväga blir det ibland inte utfört. Dessutom är informationen kring filen inte alltid 
tillräcklig varför många själva måste kontakta avdelningen Logistikutveckling och 
Huvudplanering för att förstå hur de ska använda filen.  

I datafilerna finns det ofta många kolumner och flikar vilket av många upplevs som 
tungarbetat. En anledning till att kommentarer inte fyllts i är att det råder oklarheter 
kring vad kommentarkolumnen innebär, vissa MRP-controller anser att det är 
orsaken till att artikeln hamnat i överskottsfilen medan andra anser att åtgärd ska 
fyllas i. Ibland finns det även oklarheter kring vilken flik i datafilen som är avsedd 
för ifyllnad, vilket har lett till att fel flik fyllts i.  

Dessutom upplevs vissa av rubrikerna till kolumnerna, samt de valbara alternativ 
som finns i vissa kolumner, som otydliga vilket medför att egna tolkningar görs både 
medvetet och omedvetet. Ett exempel på detta är att MRP-controller har olika 
uppfattningar om artiklar som är reservdelar, eller har behov efter 2006, ska ses som 
överskott eller ej överskott.  

Flera MRP-controller ansåg att produktionsorderfilen upplevdes som svårförstålig 
och tungarbetad i början, men många ser den idag som ett användbart hjälpmedel. 
Det diagram som finns i datafilen som visar hur stort värde som ligger bundet i 
produktionsorder uppskattas mycket eftersom det tydligt åskådliggör utvecklingen 
inom komponentområdet.  Däremot är informationen kring filen som går ut enligt 
vissa ibland bristfällig, vilket innebär att de själva måste kontakta Logistikutveckling 
och Huvudplanering för att förstå hur filen ska användas.  

Vissa upplever att det i dagsläget är mycket olika datafiler som florerar och ska 
fyllas i och dessutom har information kommit från flera avdelningar. Detta har lett 
till oklarheter om vem det är som efterfrågar ifyllnad av datafil och vem som initierat 
den. I vissa fall har MRP-controller blivit kontaktade från olika avdelningar inom 
organisationen gällande samma datafil men det har varit svårt att uppfatta att syftet 
är detsamma. Vissa MRP-controller anser även att det är svårt att veta hur datafilerna 
prioriteras och vilken som bör fyllas i först. Utredning av många datafiler samtidigt 
gör det svårt för MRP-controller att exempelvis motivera produktionstekniker att 
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undersöka bakgrunden till överskott eller stillaliggande produktionsorder, eftersom 
de redan har mycket att göra.  

Logistikutveckling och Huvudplanering anordnar ibland ett startmöte då datafiler 
förklaras och ofta är det relativt få frågor under dessa möten och ibland närvarar inte 
alla. Ofta saknas informationsmöten helt och det krävs mycket engagemang från 
MRP-controller för att själv kontakta Logistikutveckling och Huvudplanering vid 
eventuella frågor kring datafilerna. 

Datafilerna är ibland svåra att hitta och i vissa fall är det svårt att veta vilken datafil 
som är aktuell att arbeta i. Länkar till var filer ligger skickas ut per mail från 
Logistikutveckling och Huvudplanering, men på grund av ett stort antal utskickade 
mail som dessutom ofta är långa från avdelningen rörande datafilerna är det ibland 
svårt att hitta datafilen. Vid utskick av nya datafiler upplevs informationen i 
samband med utskicket ibland som otydlig. Denna oklarhet beror på att det inte 
framgår syfte med filen, datum när filen ska vara ifylld, var i filen ansvarig ska fylla 
i samt vem som är nästa person i flödet som datafilen ska förmedlas till.  

I vissa datafiler finns det informationsflikar om hur filen ska användas och dessa 
informationsflikar upplevs ibland som svårtolkade och bristfälliga. Då filen skickas 
ut till flera inom VACs organisation har förklaringarna i informationsfliken ibland 
varit svåra att förstå eftersom informationen riktar sig till flera avdelningar inom 
organisationen.  

En annan anledning till att vissa artiklar varken kategoriserats eller fått kommentar 
ifylld är att artikeln återkommer år efter år i överskottsfilen och MRP-controllern 
måste fylla i samma sak varje år utan att kunna påverka vad som händer med 
artiklarna. Detta beror på att det uppstår en intressekonflikt eftersom 
marknadsavdelningen och produktion vid skrotning av artiklar, vilken beskrivits 
närmre under Prognoser. 
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Bilaga 6 – Förslag till valbara alternativ i överskottsfilen 

Orsak – MRP-
controller 

Åtgärd/Rekommendation 
- MRP-controller 

Åtgärd - marknad 

Konfigurationsändring Skrota Skrota 

Crib – ersatts med nytt Kassera Kör klart 

Avslutat projekt Kör klart Reservdel – behåll 

Väntar på AR Reservdel – behåll Eventuellt behov – 
behåll 

TSU under utredning Eventuellt behov – behåll Sälja 

Systemfel Sälja  

Reservdel TECO  

Minskad efterfrågan Övrigt  

Övrigt Vet ej – se marknads åtgärd  

Vet ej   
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Bilaga 7 – Framtagning av prognoser hos VAC 

De prognoser som VAC baserar sina beställningsvolymer på utgår ifrån en långsiktig 
marknadsprognos som görs av en marknadsanalytiker på företaget. Analytikern 
köper data med information gällande utvecklingen inom branschen av andra 
analytiker världen över och kompletterar med information om exempelvis flygtrafik, 
orderbokningar, biljettpris och oljepris. Vid större förändringar i efterfrågan, som 
efter den 11 september, tas sedan det slutgiltiga beslutet om prognosvärdet i samråd 
med VACs ledningsgrupp. Den långsiktiga marknadsprognosen görs på 
flygplansnivå och gäller bara nytillverkning vilket innebär att den endast 
prognostiserar hur många nya flygplan av respektive modell som kommer att 
efterfrågas. Då det ofta finns flera alternativa motorer till samma plan måste de 
långsiktiga marknadsprognoserna brytas ner till prognoser på motorprogramsnivå 
vilket görs av affärsstyrare på marknadsavdelningen. Dessutom producerar VAC 
reservdelar till underhåll av motorer och även detta reservdelsbehov måste läggas till 
de långsiktliga prognoserna. Varje affärsstyrare ansvarar för ett eller ett fåtal 
motorprogram och fungerar som en länk mellan kunden och VAC. Affärsstyrarna 
kompletterar de långsiktiga marknadsprognoserna med kundorder samt kunskap och 
erfarenhet om kunden vid utformandet av prognoserna på motorprogramsnivå. Dessa 
prognoser kallas RAM-program och visar behovet per kvartal över ett år och därefter 
går behoven över till att återges på halvår och årsbasis. RAM-programmen 
innehåller både behovet för nytillverkade motorer men även det för reservdelar. 
RAM-programmen är tillsammans med lagda kundorder underlag till den 
behovsberäkning som MRP-controllerna utför i MRP. Behovsberäkningen resulterar 
i tillverkningsprogram vilka fungerar som underlag för produktionsplanering samt 
beställningar som läggs hos leverantör av inköpare och materialstyrare. 
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Bilaga 8 - Produktionsorderfilen  

Enligt Figur 10.3 framgår att antalet produktionsorder som legat still i mer än sex 
månader totalt uppgår till en summa av knappt 52 miljoner kronor. Av denna summa 
är det drygt 35 miljoner kronor som markerats som crib, vilket innebär att dessa 
artiklar har kvalitetsproblem. Förutom crib finns det dessutom stillaliggande 
produktionsorder till ett värde av drygt 16 miljoner kronor som ligger still av andra 
anledningar. Totalt, har VAC aktiva produktionsorder till ett värde av 389 miljoner 
kronor och av dessa är 46 miljoner kronor crib. 

 
Figur 10.3 Sammanställning av produktionsorderfilen, i kronor.   

CRIB 

Crib kan delas in i olika kategorier, se Figur 10.4. Artiklar till ett värde av knappt en 
miljon kronor har markerats med Ingen kommentar vilket innebär att MRP-controller 
inte har kunnat bedöma orsaken till att artikeln ligger stilla, eller Ej intervjuat som 
innebär att vi inte har haft möjlighet att intervjua ansvarig MRP-controller. Artiklar 
till ett värde av 6,6 miljoner kronor har förutom kvalitetsproblem ingen efterfrågan 
just nu, men den komma i framtiden. 

 
Figur 10.4 Anledningar till stillaliggande produktionsorder i crib, i kronor. 

6631932

27526004

562582

326717

Efterfrågan saknas
Kvalitetsproblem
Ingen kommentar
Ej intervjuat

35326438

16457522

Crib

Ej crib
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EJ CRIB 

Det som markerats som ej crib i Figur 10.3 kan delas in i olika kategorier beroende 
på varför de blivit liggande mer än sex månader, se Figur 10.5 .  

5640836

3081398
3631737

3843269

481222

114624

Efterfrågan saknas
Ingen kommentar
Vet ej - har ärvt
Kan vara crib
Gammal konfiguration
Ej intervjuat

 
Figur 10.5 Anledningar till att produktionsorder som inte är crib blir liggande, i kronor. 

Det som i Figur 10.5 benämns som Ingen kommentar innebär att MRP-controller 
inte har kunnat ange orsaken till att en artikel har blivit liggande. En av 
anledningarna till att vissa MRP-controller inte är medvetna om anledningen till att 
somliga artiklar ligger stilla är att de ärvt artiklarna från någon annan planerare. Ur 
intervjuer har det framgått att vissa MRP-controller prioriterar ”egna” order framför 
ärvda eftersom det krävs extra tidsresurser för att sätta sig in i ärvda artiklar. Artiklar 
till ett värde av 3,8 miljoner är markerade som Kan vara crib, vilket innebär att 
MRP-controller har dålig kunskap om artiklarna, eller att processen kring hur 
cribbning av artiklar bör ske fungerar dåligt. Artiklar till ett värde av 0,1 miljoner 
har stannat upp i produktion på grund av att artikeln ersatts med en ny konfiguration. 
Artiklar markerade som Ej intervjuat innebär att vi inte har haft möjlighet att 
intervjua ansvarig MRP-controller och undersöka varför artiklar blivit liggande. Som 
vi nämnt tidigare är kunskapen kring artiklar som ligger stilla eftersom de är 
cribbade betydligt större än kunskapen kring artiklar som ligger still i produktion av 
andra anledningar.  
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Bilaga 9 – ABC-klassificering hos VAC 

De artiklar som står för cirka 85 procent av VACs volymvärde7 tillhör kategorin A-
artiklar, de artiklar som står för följande 12 procent av volymvärdet kategoriseras 
som B-artiklar medan resterande cirka tre procent räknas till kategorin C-artiklar. 
Utöver dessa tre kategorier använder sig VAC även av ytterligare två kategorier. Den 
ena är D-artiklar vilka är artiklar som finns i lager men som helt saknar behov 
alternativt artiklar som kommer att få behov längre fram, exempelvis reservdelar. 
Den andra kategorin är X-artiklar vilka utgörs av artiklar som utgått ur sortimentet 
gå grund av exempelvis konfigurationsändring.  D-artiklarna kan till skillnad från X-
artiklarna fortfarande finnas i lager men gemensamt för båda kategorierna är att det 
inte finns några produktionsorder eller inköpsorder på dessa artiklar. 

                                              
7 Volymvärde beräknas normalt som Volymvärde = årsvolym * standardpris. (Lumsden, 1998) För att undvika 
att mycket lågfrekventa artiklar med högt värde klassas som C-artiklar har VAC modifierat volymvärdet något 
och beräknar det därför som Volymvärde = momentanvolym * standardpris * 4, där momentanvolymen 
motsvarar högsta volymen i något kvartal under ett år framåt.  


