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I 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört på Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) i Finspång, 

vilka tillverkar gas- och ångturbiner för industriella tillämpningar. Arbetet är av utredande 

karaktär, och syftet är att ge rekommendationer om hur företaget ska arbeta med de 

mekanismer som styr kapitalbindningen. 

Rapporten börjar med en orienteringsdel där uppgiftens syfte preciseras och företaget och dess 

verksamhet presenteras närmare. En litteraturdel förklarar produktionsekonomiska begrepp 

och utgör den grund som nulägesbeskrivning och analys relaterar till. 

Nulägesbeskrivningen kan sägas vara rapportens datainsamling. Här dokumenteras alla delar 

av verksamheten som kan tänkas vara relevanta för att öka förståelsen och skapa en helhets-

bild. Bland annat beskrivs ett tillverkningsprojekt, hur sälj- och verksamhetsplaneringen 

arbetar, vilka ekonomiska nyckeltal som är viktiga och vad VIA (varor i arbete) består av och 

hur det ackumuleras i tillverkningsprojekten. I avsnittet tittas det även närmare på åtgärder 

och projekt som genomförs och som kan ha betydande effekt på kapitalbindningen. 

I analysdelen söks svar på frågorna var, hur och varför kapitalbindning uppstår i SIT:s 

verksamhet. De kapitalbindande mekanismer som identifierats är beskrivna, till exempel 

ledtider, produktegenskaper, rutiner och överblivet material. Vi har tittat på vilka åtgärder 

som är lämpliga att sätta in samt vilken effekt påbörjade och genomförda åtgärder, som 

modularisering, ledtidsprojekt och prognosbaserad tillverkning har. I ett tillägg till analys-

delen har vi försökt att identifiera de potentiella felkällor som möjligtvis har påverkat gjorda 

analyser. 

I en genomgång av använda nyckeltal och deras mätmetoder har vi diskuterat validitet samt 

gett förslag på hur mätmetoderna kan förbättras. Vi har även presenterat ett nytt nyckeltal för 

att mäta kapitalbindningen inom ett projekt.  

 





 

III 

Abstract 

This master’s thesis is the result of investigative work undertaken at Siemens Industrial 

Turbomachinery AB (SIT) in Finspong. SIT develops, manufactures and sells gas and steam 

turbines for industrial applications. The thesis was initiated by SIT as they wanted guidelines 

in their work with tied-up capital, and the aim of the thesis is to identify the mechanisms that 

creates and controls tied-up capital in their manufacturing process. 

This thesis also attempts to answer such questions as ”are WIP (work in progress) and CTO 

(capital turnover rate) good key values to indicate the level of tied-up capital?” and ”how does 

measures such as lead-time reduction, modularisation, and outsourcing affect the tied-up 

capital?”. As requested and required, the analysis is carried out with current literature in 

production management and economics as basis. 

The report contains an introduction of the company, a more specific description of the task, 

our delimitations, and a documentation of the on-going efforts to lower the amount of tied-up 

capital at SIT. The analysis chapter lists the mechanisms behind the tied-up capital, and 

suggests countermeasures against unnecessary capital build-up. Furthermore, the current 

methods of CTO and WIP measurement are dissected along with an analysis of their value as 

key performance indicators. A contracted presentation of conclusions and proposed further 

actions is found in the end of this report, intended to constitute the foundation for future 

improvements in regard to tied-up capital. 

 





 

V 

Läsanvisningar 

Avsnitten i rapporten är tydligt avgränsade, så att läsaren själv kan välja stycken att läsa 

utifrån syfte, kännedom om företaget och dess verksamhet, kunskapsnivå i ämnet, intresse 

eller tillgänglig tid. 

Kapitel 1 Inledning förklarar bakgrunden till att examensarbetet startades, och bör läsas av 

alla. 

Kapitel 2 Företagspresentation presenterar företaget och dess verksamhet. Avsnittet kan 

hoppas över av de som har djupare insikt i företagets verksamhet, till exempel SIT:s anställda. 

Kapitel 3 Syfte innehåller även en uppgiftsbeskrivning och avsnittet är därmed viktigt för att 

förstå vinklingen av övriga rapporten. 

Kapitel 4 Metod förklarar hur uppgiften har strukturerats och lösts, och är intressant för 

exempelvis handledare och examinator. 

Kapitel 5 Teoretisk referensram är inte nödvändigt att läsa för den som är någorlunda insatt 

i produktionsekonomiska begrepp, men användes med fördel till att falla tillbaka på om 

frågetecken uppstår under läsning av nulägesbeskrivningen. 

Kapitel 6 Nulägesbeskrivning beskriver, utifrån de data vi samlat in, hur valda delar av SIT 

fungerar, och belyser de problemområden vi identifierat. Avsnittet är nödvändigt att läsa för 

att förstå analyskapitlet. 

Kapitel 7 Analys innehåller våra diskussioner, analyser, slutsatser, felkällor och kommen-

tarer. 

Kapitel 8 Slutsats och rekommendationer är en koncis sammanfattning av gjord analys, och 

passar därmed bra för läsare som främst är intresserade av arbetets resultat eller har ont om 

tid. 
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INLEDNING 

1 

1 Inledning 

ALSTOM Power Sweden AB, där Finspångsenheten ingick, köptes upp av Siemens AG år 

2003. Bolaget, som är en stor aktör på världsmarknaden för kraftgenererande gas- och ång-

turbiner, integreras i Siemens verksamhet, och får också nya krav och riktlinjer angående bl.a. 

kapitalomsättningshastighet. 

Jämfört med en ordinär tillverkningsindustri, där varje produkt tillverkas på löpande band i 

stora partier, råder här andra omständigheter eftersom varje tillverkad enhet är ett eget projekt, 

med ett tidsspann på flera år. Projekten arbetar relativt självständigt vilket kan leda till 

konkurrens om resurser projektgrupper emellan. 

Klara riktlinjer saknas för vissa delar av den ekonomiska uppföljningen. Detta gör att 

uppföljningsarbetet kan genomföras på olika sätt, beroende på vem som utför arbetet. Givetvis 

finns då risk för att uppföljningen ger olika resultat. 

Siemens i Finspång kommer under de närmaste åren att öka leveranskapaciteten betydligt, 

vilket ställer ökade krav på de metoder som används för uppföljning av t.ex. kapital-

omsättningshastighet. Många moment i uppföljningsarbetet sker idag manuellt, något som är 

tidsödande och ger en ökad risk att helhetsperspektivet förloras. Just helhetsperspektiv är en 

viktig del av det examensarbete vi ska utföra på Siemens, då vi bland annat har som uppgift 

att analysera vad som bygger kapital under ett projekts gång, och hur man kan påverka detta. 

 





FÖRETAGSPRESENTATION 

3 

2 Företagspresentation 

I företagspresentationen beskrivs SIT:s historia, verksamhet, produktutbud och mål. 
Informationen är i huvudsak hämtad från SIT:s intranät samt WWW (med http://www.sit-
ab.se och http://powergeneration.siemens.com som utgångspunkter). 

2.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 

Siemens Industrial Turbomachinery AB (benämns framöver SIT) är en del av Siemens-

koncernen med totalt ca 426 000 anställda. I Sverige finns SIT representerat i Finspång och 

Ludvika, och här arbetar ca 2 000 av affärsgruppen Power Generations nästan 25 000 

medarbetare. Divisionen PG I (där i:et står för Industrial Applications) har sex olika 

affärsområden (underdivisioner). Dessa visas i Figur 2-1. 

 

 

Figur 2-1 PG I affärsområden 
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I Finspång finns samtliga affärsområden utom I3 representerade, och verksamheten här 

omfattar utveckling, tillverkning och leverans av kompletta anläggningar för kraft- och 

värmeproduktion. Produktutbudet omfattar ång- och gasturbiner för kraftgenerering, drivning 

av kompressorer och pumpar samt marina framdrivningssystem och offshore-applikationer. 

PG I4 är den största underdivisionen i Finspång, med närmare 1 300 anställda, och tillverkar 

här gasturbiner med en effekt på 15–50 MW. PG I2 ansvarar i Finspång för industriång-

turbiner 60–130 MW i kombicykel- och reheat-applikationer1. 

I Finspång finns också en omfattande serviceorganisation som täcker alla levererade 

produkter och anläggningssystem. 

Verkstaden i Ludvika tillverkar själva turbinskovlarna, både till SIT och externa kunder. 

Denna verkstad är dock under avveckling. 

2.2 Produktutbud 

Gasturbinerna levereras dels kompletta, monterade på ram och med tillhörande kring-

utrustning och kontrollrum enligt Figur 2-2 (benämns Pack), men man levererar även endast 

själva kärnturbinen (Core Engine, eller GG/KT) till de kunder som önskar detta (oftast kunder 

som bygger egen pack). Mer information om kärnturbinen finns i avsnitt 6.2.1. 

                                                 
1 Med kombicykel- och reheat-applikationer menas tillämpningar där värmeenergi återanvänds, exempelvis att 
överskottsvärmen från en gasturbin driver en ångturbin. 
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Figur 2-2 Gasturbin med kringsystem 

För tillfället är fyra olika turbintyper i produktion2, se Tabell 2-1. Ett flertal varianter existerar 

dock av varje modell, beroende på dess användningsområde. 

Beteckning Utförande3  Effekt, [MW] 

Siemens ABB/Alstom MD PG Ma CE Lansering PG MD 

SGT-500 GT35 √ √ √ √ 1957 17,0 17,4 
SGT-600 GT10B √ √  √ 1981 24,7 25,4 
SGT-700 GT10C √ √  √ 1999 29,1 30,1 
SGT-800 GTX100  √   1998 43,0 - 

Tabell 2-1 Gasturbiner och deras varianter 

                                                 
2 Mer information om dessa finns att läsa på 
<http://www.powergeneration.siemens.com/en/gasturbinesitem/sc/index.cfm> 
3 MD = Mechanical Drive, PG = Power Generation, Ma = Marine application, CE = Core Engine 
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2.3 Verksamhetsmål PG I 

PG I:s huvudbudskap är att snabbt bli en lönsam och prioriterad leverantör på 
marknaden för industriella applikationer genom expansion av serviceverksamheten - 
baserad på vår förmåga att underhålla all roterande utrustning hos kunderna, såväl 
egentillverkad som främmande att vara en prioriterad leverantör av system och 
lösningar till respektive segment, särskilt Olja & Gas - baserat på det nu kompletta 
produktprogrammet att utveckla och tillverka produkter i världsklass - baserat på lägst 
livscykelkostnad. 

Citerat från Siemens Industrial Turbines hemsida. 

2.4 Historik 

Verksamheten i Finspång är sprungen ur STAL, Svenska Turbinfabriks AB Ljungström, som 

grundades 1913 efter att bröderna Birger och Fredrik Ljungström konstruerade Ljungströms-

turbinen. Tre år senare köptes bolaget av dåvarande ASEA, och 1959 gick man ihop med AB 

de Lavals Ångturbin i Nacka. De Lavals verksamhet flyttades sedan successivt till Finspång. 

Efter detta har ett flertal företagsköp ändrat bolagets namn fram till idag, men kärn-

verksamheten fokuserar fortfarande på turbintillverkningen. 

1913 Svenska Turbinfabriksaktiebolagen Ljungström (STAL) bildas 

1916 STAL köps upp av ASEA 

1944 STAL börjar utveckla gasturbiner 

1957 Svenska Turbin Aktiebolaget Ljungström bildas 

1959 AB De Lavals Ångturbin slås ihop med STAL till STAL-LAVAL 

1962 Stal-Laval Turbin AB bildas 

1984 ASEA Stal AB 

1988 ASEA går ihop med Brown Boveri & Cie till ASEA Brown Boveri (ABB), därav 

namnbytet igen. Nu till ABB STAL AB. 

1999 ABB ALSTOM POWER Sweden AB bildas 

2000 ALSTOM Power Sweden AB bildas, där Finspång och Ludvika ingår 

2003 Siemens köper Alstoms industriturbiner och bildar bolaget 

 Demag Delaval Industrial Turbomachinery AB (DDIT) 

2004 DDIT byter namn till Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) 
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3 Syfte, uppgiftsprecisering 

3.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att finna, lyfta fram och analysera de mekanismer i verksamheten som 

styr kapitalbindning. Analysen ska mynna i förbättringsförslag och rekommendationer. 

Arbetet ska kunna utgöra en grund för Siemens Industrial Turbomachinery:s arbete med att 

minska kapitalbindningen i gasturbintillverkningsverksamheten. 

3.2 Uppgiftsprecisering 

Av syftet följer att vi måste svara på följande frågor: 

• Vilka mekanismer är det som styr kapitalbindning i allmänhet, och VIA (varor i 

arbete) i synnerhet på SIT? 

• Är VIA-mätningarna tillförlitliga och är mätmetoden bra? 

• Är kapitalomsättningshastighet ett bra nyckeltal för att följa upp kapitalbindningen i 

verksamheten? 

• Hur påverkar åtgärder som outsourcing, ledtidsförkortning, prognosstyrd tillverkning 

och modularisering av komponenter kapitalbindningen? 

• Finns det ytterligare åtgärder att analysera? 

• Hur kan vi angripa och relatera uppkomna problem med en teoretisk grund? 

3.3 Avgränsningar 

Vi kommer att begränsa vår studie till den del av SIT som är förknippad med gasturbin-

verksamheten. Vi begränsar oss också till själva tillverkningen, alltså fram till ExWorks, den 

punkt då turbinen står leveransfärdig vid grinden (ej transporten, montering på site m.m.). 

Vi kommer inte att undersöka VIA och kapitalbindning hos leverantörer, förutom i de fall då 

SIT skickar material till leverantör för bearbetning. 

Vi kommer inte att undersöka hur eventuella ”förbättringsförslag” bör genomföras 

(implementeras) i detalj. 
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4 Metod/Tillvägagångssätt 

4.1 Observationer och tolkningar 

Arbnor och Bjerke (1994) beskriver hur en bra observatör besitter en väl avvägd kombination 

av engagemang och avståndstagande till det observerade. Engagemanget behövs för 

förståelseutvecklingen, och avståndstagandet i form av reflektion minskar risken för att 

observatören ska ”drunkna” i den studerade organisationen. Detta examensarbete har krav på 

viss akademisk höjd och teoretisk förankring, vilket innebär, av validitetsskäl, att externa 

källor utom studieobjektet ska konsulteras och att avgörande tolkningar utförs av författarna. 

Observationer i bokstavlig mening är inte den primära formen av datainsamling när det 

studerade (kapitalbindning) inte är en påtaglig verksamhet som utförs av aktörer (Siemens-

personalen), utan en egenhet i systemet (Siemens). Därför kan arbetsmetoden deltagande 

observation (Arbnor och Bjerke, 1994) vara ett delmoment. Vid uppföljning och 

verksamhetsutvecklande projekt hos SIT är aktörerna även observatörer, och genom att prova 

på aktörsrollen i den studerade miljön ges externa observatörer möjlighet till ytterligare 

förståelse. 

Mer konkret sker datainsamlingen till detta examensarbete på flera fronter, där tillgången på 

erforderlig data inte är lika begränsad som tillgänglig tid att urskilja relevant data. En genväg 

till relevant data är intervjuformen, där tillgänglig data mer eller mindre omedvetet bryts ner 

till en mer lättbegriplig nivå av intervjupersonen för att denna ska kunna formulera sig 

begripligt. Om validitetskravet om oberoende observation får avgöra är datainsamling i form 

av extrahering av produktionsstatistik ur exempelvis datorsystemen bättre.  
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Figur 4-1 Undersökningsprocessen (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

4.2 Felkällor i undersökningsprocessen 

Figur 4-1 visar en u-formad modell av processgången i en undersökning (källans figur avser 

egentligen en marknadsundersökning). Modellens högra ”ben” innehåller resultat- och analys-

faserna, vars hållpunkter har kopplingar till motsvarande abstraktionsnivå i planerings- och 

preciseringsfaserna. Detta examensarbete innehåller inte den allra första delen, eftersom 

beställande företag utformar uppgiften utifrån sin egen beslutssituation. Lekvall och 

Wahlbin (2001) listar en mängd möjliga felkällor i modellens olika faser. I Tabell 4-1 

återfinns ett (till detta arbete) anpassat urval av dessa. 
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Fas  Felkälla 
Precisering av 
undersökningsuppgiften 

⇒ Fel inriktning 
⇒ Fel innehåll  
⇒ Fel avgränsningar 

Val av ansats, metod och teknik 
samt planering av fältarbete och 
analys 

⇒ Olämplig ansats 
⇒ Fel i mätteknik: 

» respondentfel 
» instrumentfel 

Fältarbete och sammanställning av 
data 

⇒ Inmatningsfel 

Analys av grunddata ⇒ Felanvända statistiska metoder 
⇒ Felaktigt utförda fallbeskrivningar 

Fortsatt analys och tolkning ⇒ Analysfel: 
» Olämpliga metoder 
» Felanvändning av metoder 

⇒ Tolkningsfel: 
» Svar på fel frågor 
» Felaktiga generaliseringar 

Utarbetande av besluts-
rekommendationer 

⇒ Bristande kunskap om hela beslutssituationen 

Rapportering ⇒ Ofullständig rapport 

Tabell 4-1 Felkällor i undersökningens faser (efter Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Hanteringen av felkällor utförs enligt Lekvall & Wahlbin (2001) genom att identifiera, 

undvika och erkänna felkällorna. Mer precist innebär detta att undanröja eller minska 

inverkan av de identifierade felkällorna och sedan bedöma vilka effekter de kvarvarande felen 

har eller kan ha på undersökningens resultat. I kommande avsnitt beskrivs arbetsgången och 

hur felkällorna i varje delmoment minimeras. 

4.3 Arbetsgång 

4.3.1 Orientering och planering 
I examensarbetets första fas söker vi information om företagets uppbyggnad och verksamhet. 

Den mesta informationen fås genom möten med företrädare för olika delar av verksamheten. 

Till dessa möten har vi endast förberett ett fåtal frågor, dels för att vi vet för lite om intervju-

personens verksamhet, dels för att vi vill låta intervjupersonen prata fritt om verksamheten. 

Detta förfarande gör att de ämnen som diskuteras på mötena är de som intervjupersonen anser 

viktigast inom dennes verksamhetsområde. Efter mötena genomför vi en kort diskussion 

författarna emellan för att kontrollera att vi uppfattat informationen på samma sätt. I 

orienteringsfasen läser vi även dokument som finns tillgängliga från företaget, tidigare 

examensarbeten och ämneslitteratur. I slutet av orienteringsfasen sker den första planeringen 
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av arbetet, vilken dokumenteras i en planeringsrapport. Fel i 

inriktning och avgränsning avhjälps tidigt genom avstämning 

med uppdragsgivaren. 

4.3.2 Teoriinläsning 
När problemen och uppgifterna utkristalliserats, vill vi ta 

hjälp av litteraturen inom området. Vi söker där, förutom 

angreppssätt och lösningsmetoder, även typexempel att 

jämföra med. Vi vill även validera våra metoder genom att 

förankra dessa i gedigen teoretisk grund. Felkällorna här är 

främst tolkningsfel vilka initialt minimeras genom att 

individuella tolkningar görs och sedan diskuteras examens-

arbetarna emellan. Vår resurs från skolan, institutions hand-

ledare, kan genom sin djupare insikt i ämnesområdet blott-

lägga missuppfattningar av teoretisk karaktär. 

4.3.3 Datainsamling 
För att senare kunna göra relevanta och korrekta analyser, är 

det mycket viktigt att vi har bra data att utgå ifrån. Denna del 

börjar efter orienteringsfasen och görs delvis parallellt med 

teoriinläsningen, då vi hela tiden utvecklar och uppdaterar 

vår frågeställning.  

Lekvall och Wahlbin (2001) delar upp insamlade data i 

primärdata (data som samlas in av undersökaren för det 

aktuella ändamålet) och sekundärdata (befintlig statistik, 

tidigare gjorda undersökningar). Primärdata fås till detta 

arbete genom intervjuer av personer på nyckelposter i 

verksamheten, men kan även hämtas direkt från företagets 

olika elektroniska hjälpmedel. I det sistnämnda fallet är 

gränsen mellan primär- och sekundärdata otydlig, eftersom 

affärssystemet kan anses vara både ett medel för observation 

Figur 4-2 Flödesschema arbetsgång 
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(t.ex. ta reda på när varor anländer till lager) och en källa för befintlig statistik. Även 

intervjuerna kan ge sekundärdata då respondenten återger resultat från tidigare utredningar. 

Reliabiliteten (tillförlitligheten) för intervjudata ökar om fler personer får besvara samma 

fråga (parallelltest). För att veta att rätt frågor för syftet ställs (och därmed säkra validiteten i 

undersökningen) bör intervjupersonerna informeras om syftet i samband med frågorna 

eftersom respondenterna även är resurser med ämnesinsikt och bör få chansen att påpeka 

frågornas eventuellt bristande relevans. Denna mätmetodskontroll kallas kontroll av direkt 

upplevd validitet. (Lekvall och Wahlbin, 2001) 

4.3.4 Analys av data 
Då vi läst in oss på teorin och funnit bra data att börja kunna bygga vidare på, är det dags för 

analysdelen. Här tillämpar vi kunskaper från skolans kurser och vår nyinskaffade litteratur 

tillsammans med erfarenheter från företaget för att kunna lösa våra uppgifter. Vi skapar teser 

och diskuterar dessa med insatta personer på företaget. Det är i viktigt att vi i denna fas 

behåller vårt oberoende och inte låter oss påverkas av eventuella gamla trossatser hos 

företaget, eftersom vi ska ha ett externt, teoriförankrat perspektiv. Dock är resultat-

diskussioner med berörda parter ett bra sätt att hitta felaktigheter i ansats och datatolkningar. 

Överrensstämmelse med målbilden måste kontinuerligt kontrolleras och vi får inte vara rädda 

att göra om delmoment då vi glidit ifrån målbilden (illustreras i flödesschemat i Figur 4.1). 

För att minimera felkällorna i analysen där fallansats används rekommenderar Lekvall och 

Wahlbin (2001) att systematiskt återgå till och återbehandla redan behandlade fall så att 

inlärning och nytillkomna aspekter kan appliceras även på de tidigare fallen. Vid tvärsnitts- 

och tidsserieanalys är valet av statistiska metoder avgörande för reliabiliteten. Både fall och 

tvärsnittsansats förekommer tillsammans med tidsserieanalys i detta arbetes analysdel. 

4.3.5 Slutrapport, presentation, framläggning 
I arbetets slutskede kommer tyngdpunkten att ligga på rapporten, för att vi ska kunna 

förmedla våra slutsatser och resultat på ett bra sätt. När examensarbetet är klart kommer det 

att redovisas för våra intressenter på företaget. Presentationen på institutionen, fram-

läggningen, sker med närvaro av opponenter, vilka ger återkoppling och förbättringsförslag 

till arbetet. 
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5 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt förklaras produktionslogistiska (logistiska och produktionsekonomiska) 
begrepp som kan relateras till vårt ämne och därför är bra att känna till. Kapitlet kan 
användas som en introduktion till logistik och produktionsekonomi, eller som referens att gå 
tillbaka till då nulägesbeskrivningen och analysen läses. 

5.1 Lönsamhet 

Alla företag måste fokusera på lönsamhet för att kunna utvecklas även på lång sikt. Faktorer 

som påverkar intäkter och utgifter brukar sammanställas i ett så kallat DuPont-schema, se 

Figur 5-1, där övre halvan motsvarar posterna i ett företags resultaträkning, och den undre 

halvan balansräkningen. För denna rapport är ”rutorna” rörliga kostnader och Förråd + 

PIA4 + Lager viktigast. 

 

Figur 5-1 DuPont-schema med de vanligaste ekonomiska nyckeltalen 

                                                 
4 PIA = Produkter i arbete, se avsnitt 5.4.3, s. 42 
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Med hjälp av DuPont-schemat kan betydelsen för viktiga ekonomiska nyckeltal visas, och de 

kan enkelt beräknas. Exempelvis beräknas vinstmarginalen, vilken sätter resultatet (vinsten) i 

relation till omsättningen (försäljningsintäkterna), enligt: 

 

Kapitalomsättningshastigheten sätter kapitalbindningen i relation till försäljningen så att den 

blir jämförbar mellan olika verksamheter. Enheten är ”gånger per tidsperiod”. 

 

5.2 Logistiska begrepp 

Logistik är, enligt Lumsden (1998), synonymt med materialadministration. I detta begrepp 
ingår koordinering, planering och optimering av flöden och transporter, något som i stor 
utsträckning påverkar ett företags lönsamhet, kapitalbindning och konkurrenskraft. 

5.2.1 Den logistiska målkonflikten 
Den avvägning som ett företag måste göra mellan att ha en liten kapitalbindning, låga 

logistikkostnader och en hög leveransservice benämns den logistiska målkonflikten, illustrerad 

i Figur 5-2. De tre områdena är, enligt Lumsden (1998), starkt knutna till varandra. 

Exempelvis ger färre och större transporter lägre logistikkostnader men en ökad kapital-

bindning (i lager). Dock ökar samtidigt servicegraden, vilket förbättrar konkurrenskraften. 

Därför är det viktigt att inte stirra sig blind på hur lönsamheten kan förbättras på ett enskilt 

område, utan istället fokusera på ett helhetsperspektiv. 

I rapportens teoriavsnitt kommer vi främst att beskriva de faktorer som direkt och indirekt 

påverkar kapitalbindningen. 
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Figur 5-2 Den logistiska målkonflikten (Lumsden, 1998) 

5.2.2 Supply Chain management (SCM) 
Supply chain management (SCM) är ett relativt nytt begrepp. Det omfattar planering, 

utveckling, organisering, samordning, styrning samt kontroll av resursflöden i försörjnings-

kedjor. Begreppet utökar, enligt Mattsson (2002), definitionen på logistik. Från att tidigare 

betraktat en försörjningskedja utifrån det egna företaget och begränsat försörjningskedjan till 

egna direkta kunder och leverantörer, definierar man med supply chain management en 

försörjningskedja som samtliga inblandade aktörer från råvaruframställare till slutkonsument. 

Försörjningskedjan betraktas även ur ett helhetsperspektiv där man framhäver samverkans- 

och integrationsaspekter mellan de ingående företagen. Det är heller inte bara flödet av varor, 

utan även tjänster, som beaktas. Detta då antalet kring- och tilläggstjänster ständigt ökar och 

har blivit en naturlig del i ett materialflödessammanhang. 

5.2.3 Ledtid 
Den generella definitionen för ledtid är den totala tid som förlöper från att ett behov uppstår 

och tills behovet är tillfredsställt. En kort ledtid innebär en bättre service gentemot kund, 

vilket i slutänden genererar mer intäkter. Ledtidens längd påverkar även kapitalbindningen, se 

avsnitt 5.4.3 om PIA. 

Ledtiden delas upp i aktiv och passiv tid. Aktiv tid är tid då bearbetning, montering eller 

transport av produkter sker, eller då en order databehandlas (administrativt arbete). Passiv tid 

är tid då det inte sker några värdeadderande operationer, exempelvis då produkter ligger i 

buffert eller distributionslager, eller då en order ligger och väntar på att behandlas. Vid 

reduktion av ledtider bör främst icke värdeadderande tid elimineras. (Aronsson et al, 2004) 
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Grovt sett brukar man, enligt Olhager (2000), prata om tre olika ledtider, dels ledtid för 

utveckling av en ny produkt, ledtid för leverans samt ledtid för produktion. 

Produktutvecklingsledtiden definieras från att man identifierat behovet av en ny produkt, tills 

dess produkten lanseras på marknaden. Denna ledtid motsvaras av processen Time To Market, 

TTM. 

Leveransledtiden motsvaras av processen Time To Customer, TTC. Leveransledtiden mäts 

från att kundföretaget identifierar ett behov av en vara och fram till att varan anlänt fysiskt. De 

ingående processerna visas i Figur 5-3. 

 

Figur 5-3 Materialförsörjningsledtiden (Mattsson, 2002) 

 
Produktionsledtiden, som är den totala tiden kopplad till produktionen av en viss vara, 

benämns även genomloppstid och ses ur det tillverkande företagets perspektiv. Produktions-

ledtiden delas ofta in i förråds- eller inköpsledtid, produktionsledtid och lagerledtid. I Figur 

5-4 illustreras ett exempel på ingående aktiviteter i ett producerande företag. 

 

 

Figur 5-4 Produktionsledtid (Olhager, 2000) 
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Man brukar prata om sju huvudåtgärder för att förkorta ledtiderna (Aronsson et al, 2003). 

Dessa är: 

1. Eliminera icke värdeskapande aktiviteter 

2. Förenkla processer 

3. Integrera icke värdeskapande aktiviteter i andra moment. Exempelvis kan montören göra 

viss kvalitetsgranskning själv. 

4. Parallellisera moment som är oberoende av varandra så att de kan utföras samtidigt. 

5. Synkronisera flöden och aktiviteter så att de kan påbörjas direkt efter att föregående 

moment avslutats. På så sätt reduceras den passiva tiden. 

6. Förbered resurser som behövs för ett visst moment i förväg, så att huvudarbetet kan 

genomföras utan att flödet bromsas upp. 

7. Kommunikation – Genom en bra intern kommunikation kan olika avdelningar anpassa 

sina verksamheter till varandra. 

5.2.4 Lager 
Det finns, enligt Lumsden (1998), flera anledningar till att man bygger upp lager. Dels kan det 

löna sig att köpa in större partier av komponenter eller råmaterial då rabatter ofta ges. Ett lager 

gör också produktionen mer flexibel, till exempel då tillverkningen inte behöver stå still på 

grund av en utebliven leverans. Att tillverka stora partier åt gången ger även en lägre 

tillverkningskostnad per styck och en mindre andel ställtider. Lager kan också öka det 

levererande företagets flexibilitet genom att leveranstider minskas och leveransprecisionen 

ökas, något som ofta är en stark konkurrensfördel. 

Ett lagers täcktid definieras som den tid det innestående lagret av en viss artikel förväntas 

räcka. Täcktiden är en viktig parameter vid analys av lagervärde. En täcktid på 0 tidsenheter 

visar på kundorderstyrd artikel, eller bristartikel, medan ett stort värde på täcktiden indikerar 

för stora lagerkvantiteter. Inkuranta artiklar har inga uttag alls, och får en oändlig täcktid (∞ 

tidsenheter). 

Man måste dock alltid ifrågasätta ett lagers existensberättigande, då det är en funktion som 

binder kapital och ofta döljer problem i produktionen. Enligt den japanska produktions-

filosofin, där alla onödiga kostnader (slöseri) ska skalas bort, brukar man illustrera detta med 
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en bild, den japanska sjön (Figur 5-5), där en sänkning av havsytan visar tidigare okända 

problem. 

 

Figur 5-5 Den japanska sjön (Lumsden, 1998) 

Sammanfattat kan sägas att lager, ur det ekonomiska perspektivet, både har för- och 

nackdelar. Ett lagers vara eller icke vara samt dess storlek måste alltid anpassas efter rådande 

omständigheter, ofta genom en optimering där styrande faktorer är resursutnyttjande, 

leveransservice och genomloppstid. Det är dock viktigt med en effektiv hantering av lagret, i 

de följande avsnitten beskrivs metoder för artikelklassificering, försörjningstekniker samt 

partiformning. 

5.2.5 Lagerstyrning: Artikelklassificering 
Man delar ofta in förrådsförda artiklar i olika volymvärdesklasser. Detta som ett hjälpmedel 

vid materialstyrning, då man får en bättre överblick över de artiklar som är viktigast för 

verksamheten. Exempel på användningsområden är när man bestämmer säkerhetslager, 

säkerhetstider, kontroll och uppföljning av prognosfel samt val av tidsintervall för lager-

inventeringar (Mattsson, 2003). 

Volymvärdet på en artikel fås genom att försäljningspriset eller styckkostnaden multipliceras 

med årsförbrukningen. Klasserna som används kallas ofta A, B, C osv., och definieras inom 

olika volymvärdesintervall. Dessa intervall är det upp till varje enskilt företag att specificera, 

men oftast går man efter Paretos minoritetsprincip, som innebär att en minoritet av objekten 

svarar för en majoritet av effekten. Då det är vanligt att 20 % av artiklarna står för 80 % av 

försäljningen, benämns Paretos minoritetsprincip även 80/20-regeln. Arbetsgången för att ta 

fram en volymvärdesklassning kan ske enligt nedan: 
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1. Beräkna årsförbrukning för de artiklar som ska klassas. 

2. Tag fram volymvärdet för artiklarna genom att multiplicera årsförbrukningen med dess 

standardkostnader alternativt försäljningspriser. 

3. Beräkna det totala volymvärdet för samtliga artiklar. 

4. Beräkna varje artikels volymvärdesandel i procent. 

5. Rangordna artiklarna fallande efter volymvärdesandelen. 

6. Gruppera artiklarna i olika klasser (ex A, B, C) genom att definiera olika volymvärdes-

intervall. 

I ett exempel från Mattsson (2003) har tio olika artiklar med deras volymvärde i kronor och 

volymvärdesandel i procent visats enligt Tabell 5-1 nedan. Artiklarna är inbördes rangordnade 

efter sitt volymvärde. 

 
Artikel Volymvärde Procentandel Ack. Procentandel 

7 34 000 46,7 46,7 
1 25 000 34,3 81,0 
9 4 500 6,2 87,2 
5 3 360 4,6 91,8 
2 2 200 3,0 94,8 
6 1 950 2,7 97,5 
3 640 0,9 98,4 
4 560 0,8 99,2 
10 480 0,6 99,8 
8 120 0,3 100,0 

Totalt 72 810 100,0  

Tabell 5-1 Tio artiklars volymvärden och volymvärdeandelar (Mattsson & Jonsson, 2003) 

Lämpliga volymvärdesintervall för dessa artiklar skulle då kunna vara < 1 000 kr för klass C, 

1 000 – 10 000 kr för klass B och > 10 000 kr för klass A. Detta skulle ge en indelning enligt 

Tabell 5-2: 

 
Klass Artiklar Andel artiklar i % Andel volymvärde i % 
A 7, 1 20 81,0 
B 9, 5, 2, 6 40 16,5 
C 3, 4, 10, 8 40 2,5 

Tabell 5-2 Volymvärdesklassificering av artiklar 

Det är även vanligt att man indelar artiklar i klasser efter det årliga antalet lagerrörelser. En 

sådan klassificering underlättar, enligt Lumsden (1998), vid utformande av prognoser och val 

av optimala lagerstyrningsmetoder. Dessutom är det ett hjälpmedel vid inventering, då 

exempelvis artiklar med många rörelser behöver inventeras oftare än de som tas ut mer sällan. 
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Det är ofta inte heller tillräckligt att endast använda volymvärdesklasser, då två olika artiklar 

med mycket olika inköpskostnad och årsförbrukning kan ha exakt samma volymvärde. 

För att bättre spegla de verkliga förhållandena kan man istället vikta volymvärdet mot 

rörligheten på en artikel. Då definieras de nya klasserna enligt Tabell 5-3 eller liknande. 

Uttagsfrekvens Volymvärde 
Hög Låg 

Högt A B 
Lågt C D 

Tabell 5-3 Klassning med volymvärde viktat mot uttagsfrekvens 

5.2.6 Materialstyrning: Push och Pull 
Beroende av ett företags produktionsstrategi, kan man grovt sett kontrollera produktionen 

enligt två huvudtekniker, push och pull. Mattsson (2003) definierar begreppen som att pull 

innebär produktion och materialförsörjning på initiativ av den förbrukande aktören, medan 

push innebär att produktion och materialförsörjning initieras genom förutbestämda planer 

eller av den producerande aktören. Flödena i push- respektive pull-orienterade material-

försörjningssystem illustreras i Figur 5-6, medan karakteristiska egenskaper för de båda 

metoderna beskrivs i Figur 5-7. 

 

Figur 5-6 Illustration av push- respektive pullbaserad planering (Mattsson, 2003) 

 

 

Figur 5-7 Karakteristika för Push respektive Pull (Cox & Blackstone, 1998) 
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1) I produktion: Produktion av 
artiklar vid tidpunkter som krävs av 
en tidplan som bestämts i förväg. 
2) I materialstyrning: Lageruttag 
enligt en given tidplan eller lageruttag 
för en arbetsorder vid dess starttid-
punkt. 
3) I distribution: Ett system för 
återfyllning av distributionslager där 
återfyllningsbeslutet är centraliserat, 
vanligen till produktionsenheten eller 
en central försörjningsenhet. 
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1) I produktion: Produktion av 
artiklar endast enligt behov eller för 
att ersätta det som uppfyllt ett behov. 
2) I materialstyrning: Lageruttag 
enligt vad som behövs i de 
användande operationerna. Material 
tas inte ut förrän en signal kommer 
från mottagaren. 
3) I distribution: Ett system för 
återfyllning av distributionslager där 
återfyllningsbeslut fattas i 
distributionslagret och inte i central-
lagret eller produktionsenheten. 
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5.2.7 Produktionsfilosofi: Just-in-time (JIT) 
Just-in-time, eller JIT, är benämningen på en japansk produktionsfilosofi. Det är just en 

filosofi, och inte en strikt uppsättning regler eller fördefinierad metodik, vilken genomsyrar 

hela företaget och leder till kontinuerliga förbättringar (Lumsden, 1998). 

När tids- och kostnadsmarginalerna minskar, ökar precisionskraven på inleveranserna för att 

det producerande företaget ska kunna bibehålla sin flexibilitet. Det beställda godset får inte 

komma fyra timmar för sent eller ens en dag för tidigt, utan på avtalad tidpunkt (ofta i ett 

mindre tidsfönster). Lager är ingenting att sträva efter, utan inleveranserna bör vara små men 

frekventa. 

Enligt JIT är alla former av slöseri förkastliga, och med slöseri menas alla resurser som inte är 

absolut nödvändiga för kärnverksamheten. Verksamhetens processer ska förenklas i största 

möjliga mån, och uppkomna problem måste angripas från grunden, se Figur 5-5. Detta kräver 

också att system för övervakning av produktionen med felupptäckande funktioner 

implementeras. 

Den materialförsörjningsmetod som brukar praktiseras i JIT-orienterade verksamheter är pull-

system (se avsnitt 5.2.6), ofta med hjälp av kanban-kort. 

5.2.8 Processutveckling 
Det finns en uppsjö av metoder för att öka lönsamhet och effektivitet genom 

processutveckling. Här redovisas den kvalitetssträvande metoden Six Sigma samt den 

ordningsskapande metoden 5S: 

Six Sigma är produktionsfilosofi för att arbeta mot en hög kvalitetsnivå. Antalet fel, i 

kasserade produkter eller missnöjda kunder, måste hålla sig utanför sex standardavvikelser vid 

en normalfördelad felkurva. Det innebär färre än 3,4 fel på en miljon tillverkade enheter. Six 

Sigma härstammar från 1980-talet, och är idag ganska utspritt. Länge trodde man att Six 

Sigma var en omöjlighet att uppnå, och många nöjde sig med 3-4 sigma, men flera storföretag 

visar numera motsatsen. För processutvecklare inom Six Sigma-systemet finns utbildnings-

steg där man kan erhålla de kampsportsinpirerade ”graderna” green belt, black belt och 

master black belt. 

5S är en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatser. Beteckningen kommer från de 

japanska orden för metodens fem steg; seiri, seiton, seiso, seiketsu och shitsuke. På svenska 

motsvaras detta ungefär av sortera, systematisera, städa, standardisera och se till. 
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De fem stegen i korthet (enligt Mysigma och U.S. Environmental Protection Agency): 

1. Sortera. Saker (materiel, verktyg etc.) som är överflödiga skrotas. Saker som bedöms 

användbara, men som inte är uppenbart nödvändiga i produktionen flyttas bort och 

skrotas senare om de inte används. 

2. Systematisera. Placera de nödvändiga sakerna på praktiska, synliga platser och märk 

upp dessa platser. 

3. Städa. Rengör arbetsplatsen och utrustningen. Detta underlättar att fel på utrustningen 

upptäcks. 

4. Standardisera. Skapa regler och rutiner för 5S-arbetet tillsammans med användarna. 

5. Se till. De fyra första S:en ska pågå kontinuerligt efter varandra. Se hela tiden till att 

5S-arbetet fortsätter. 

5.2.9 Partiformning: Ekonomisk orderkvantitet 
Det finns ett flertal olika partiformningsmetoder, såsom bedömd orderkvantitet, ekonomisk 

orderkvantitet, enligt behov, bedömd behovstäckningstid m.fl. Metoderna utgår antingen från 

en given mängd per beställning, ett givet beställningsintervall, både och, eller ingetdera. 

Vid partiformning med en fast orderkvantitet används vanligast Wilsons formel (se Ekvation 

1) för att erhålla den ekonomiska orderkvantiteten, benämnd EOQ eller EOK. Formeln mini-

merar de totala särkostnaderna, samtidigt som ett jämt flöde uppnås. Många ERP-system 

använder sig av Wilsons formel för att ge beställningsunderlag. 

 

Ekvation 1 Ekonomisk orderkvantitet 

För att använda Wilsons formel i sitt standardutförande, måste man enligt Mattsson (2003) 

göra vissa antaganden; 

• Efterfrågan, D, är konstant och känd. 

• Ledtiden är konstant och känd. 

• Ordersärkostnaden, S, är konstant och känd. 

 D = efterfrågan/tidsenhet
 S = ordersärkostnad 
 I = lagerhållningskostnad/tidsenhet 
 C = artikelvärde/lagerenhet

CI
SD

EOQ
⋅
⋅⋅

=
2
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• Vid inleverans fylls alltid lagret på med hela orderkvantiteten. 

• Lagerhållningssärkostnaden per enhet och tidsenhet är konstant och känd. Den är också 

oberoende av orderkvantiteten, I * C. 

• Priset/kostnaden för den beordrade artikeln är konstant och känt. Priset är också 

oberoende av orderkvantitet och tidpunkt för inköp. 

 

 

Figur 5-8 Lagerutveckling vid användande av EOQ 

Exempel 
Ett företag använder sig av artikel A i sin produktion. Deras behov av A ligger i genomsnitt på 

270 enheter per månad. Styckpriset på A är 105 kr och den särkostnad som tillkommer varje 

order (administration, frakt m.m.) är 850 kr. Särkostnaden för lagerhållning är 20 %. Artikeln 

köps in på pallar, där varje pall rymmer 100 enheter. 

14,512
2,0105

850)10512(2
≈

⋅
⋅⋅⋅

=EOQ  

Detta ger en ekonomisk orderkvantitet på 512 enheter, vilket avrundat ger 5 pallar. 

5.3 Produktionsplanering 

I avsnittet om produktionsplanering har vi försökt att förklara de vanligaste begreppen som 
behövs för att till fullo kunna ta del av nulägesbeskrivningen. I möjligaste mån är metoder 
och definitioner skrivna ur ett perspektiv mot konstruktion och produktion mot kundorder, för 
att få avsnittet relevant gentemot SIT:s verksamhet. 

Produktionsplaneringen är i stort sett betraktad utifrån den struktur som visas i Figur 5-9, 
och avsnittet inleds med att beskriva funktionen för ett datorsystem för planering, styrning och 
uppföljning, ett så kallat affärssystem. Avsnittet fortsätter sedan med att beskriva de olika 
planeringsnivåerna, från den strategiska sälj- och verksamhetsplaneringen ned till den 
konkreta verkstadsplaneringen och materialbehovsplaneringen. 

EOQ 

Tid 

Q/D 

SS 
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Figur 5-9 Produktionsplanering (Olhager, 2000 och Persson, 2003) 

5.3.1 Affärssystem - Enterprise Resource Planning 
Ett affärssystem, eller ERP-system som de ofta benämns, är ett informationssystem som 

integreras i praktiskt taget hela företagets verksamhet. Systemens omfattning är flexibla och 

kan ofta anpassas, då de levereras i funktionsmoduler som installeras efter verksamhetens 

behov. Vanliga funktioner i ett affärssystem är inköpshantering, fakturering, produktions-

planering, materialbehovsplanering, kapacitetsplanering, dokumenthantering och löne-

hantering. Det mest centrala i ett affärssystem är dess databas (se Figur 5-10), som lagras på 

centrala servrar för att samtliga anslutna klienter ska kunna arbeta med informationen i realtid. 
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Figur 5-10 Databasen i ett affärssystem (Rudberg, 2004) 

Internationellt stora leverantörer av ERP-system är bl.a. SAP och Oracle, i Sverige har även 

Intentia och IFS betydande marknadsandelar. 

SAP är ett tyskt företag som har funnits på marknaden sedan sjuttiotalet. Med sitt ERP-system 

R/3 har de, enligt sin hemsida5, sedan lanseringen 1992 fått nästan 20 000 kunder världen 

över, och är därmed en ledande aktör. SAP framhåller att R/3 är ett mycket flexibelt system, 

där kunden enkelt kan utveckla egna funktioner och även knyta samman IT-lösningar från 

andra leverantörer. 

5.3.2 Trender och säsongsvariationer 
Vid upprättande av de planer som beskrivs i kommande avsnitt används kvalificerade 

prognoser. Prognoserna bygger på många olika faktorer, där trender och säsongsvariationer 

hör till de mest betydelsefulla parametrarna. Genom att studera historiska försäljningskurvor 

kan trender och säsongsvariationer extraheras för vidare analys. 

En trend kan beskrivas som en kurvas genomsnittliga lutning över en längre tidsperiod, dock 

tas hänsyn endast till periodens start- och slutvärde (se Figur 5-11). 

En säsongsvariation visar regelbundet återkommande förändringar. Exempel på säsongs-

betonade varor är glasspinnar och slalomskidor. I den heldragna kurvan i Figur 5-12 har 

trenden subtraherats från försäljningskurvan, vilken nu tydligt visar säsongsvariationerna: 

normalsäsong infinner sig under vår och höst, lågsäsong under vintern och högsäsong under 

sommaren. I den streckade kurvan har även säsongen subtraherats, och lämnar nu en nästan 

vågrät linje. Det som fortfarande stör är de slumpmässiga variationer som alltid förekommer. 

                                                 
5 http://www.sap.com 
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Figur 5-11 Trend 

 

 

Figur 5-12 Säsong 

5.3.3 Sälj- och Verksamhetsplanering 
Definitionen för en sälj- och verksamhetsplanering är, enligt PLAN6, ”en samlad över-

gripande plan för företagets verksamhet under det/de närmaste åren. Ofta görs den på 

produktgruppsnivå eller motsvarande och omfattar en sälj- och utleveransplan, en plan för 

lagerutveckling alternativt orderstocksutveckling, samt en plan för produktion.” 

Sälj- och verksamhetsplaneringen görs alltså på en strategisk nivå (ofta med en tidshorisont på 

2-5 år), där man inte kan planera produktionen i detalj. Därför aggregeras de tillgängliga 

resurserna i mer lätthanterliga enheter: tid redovisas som total tillgänglig tid per period, 

produktvarianter klumpas ihop till produktfamiljer och så vidare. Aggregeringen sker ofta 

månadsvis inom den närmsta tiden, och kvartalsvis längre fram. 

Syftet med sälj- och verksamhetsplaneringen är att stämma av tillgänglig kapacitet mot 

prognostiserad efterfrågan, för att kunna styra de trögrörliga resurserna. Trögrörliga resurser 

                                                 
6 PLAN är ett nätverk för logistiker, se http://www.plan.se 
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är exempelvis maskiner, anläggningar och personal, som det krävs mycket tid och kapital för 

att öka eller minska. Åtgärder som kan sättas in här är investeringar i produktionsutrustning, 

personalminskningar (eller ökningar), införande av ett extra arbetsskift eller flytt av viss 

tillverkning till leverantörer (utlego). Då sälj- och verksamhetsplaneringen beslutar om 

produktionstakten relativt försäljningsplan och ekonomiska avväganden, gör att den sätter 

begränsningarna för huvudplaneringen. 

En sälj- och verksamhetsplanering inkluderar en försäljningsplan (efterfrågeprognos), en 

produktionsplan samt en lagerplan (vid MTS7) eller en orderstockplan (vid MTO7). Dessa 

planer visas även i tabellform för en enkel och tydlig översikt. I Tabell 5-4 ges exempel på en 

sådan sälj- och verksamhetsplanering, anpassad för produktion mot kundorder. Hela 

processen visas i Figur 5-13. 

 
Period -3 -2 -1 NU 1 2 3 4 5 6 7 8 
Leveransplan 
Plan 60 60 60  60 60 60 50 50 50 50 50 
Verklig 64 77 54          
Avvikelse 4 17 -6          
Produktionsplan 
Plan 65 65 65  60 60 60 55 55 55 55 55 
Verklig 71 69 62          
Avvikelse 6 4 -3          
Orderstock 
Plan 92 87 82  90 90 90 85 80 75 65 60 
Verklig 97 90 98 90          
Avvikelse -2 11 8          

Tabell 5-4 Exempel på leveransplan och produktionsplan (Mattsson, 2003) 

 

                                                 
7 Se avsnitt 5.3.5 där kundorderpunkt behandlas 
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Figur 5-13 Planeringsprocess vid sälj- och verksamhetsplanering (fritt efter Mattsson, 2003) 

När en ny sälj- och verksamhetsplan tas fram, är det egentligen en uppdaterad och reviderad 

version av föregående plan. Den gamla planen har hittills varit gällande, och det är svårt att  

ändra strategi för den närmast kommande perioden (Figur 5-13 påvisar det cykliska mönstret i 

processen). Därför definierar man tidsgränser för planändringar liknande de i Figur 5-14, men 

självklart beror volymer och tider på förhållandena vid varje enskilt företag. 

 

Figur 5-14 Planeringstidsgränser (fritt efter Mattsson, 2003) 

5.3.4 Huvudplanering 
Huvudplanering utförs för slutprodukter och övriga produkter, exempelvis reservdelar, med 

oberoende (se avsnitt 5.3.9 Produktstruktur) behov. Indata till huvudplaneringen är 

produktionsplanen från sälj- och verksamhetsplaneringen samt information om kundorder och 

lagernivåer. (Rudberg, 2004) 

Huvudplaneringen resulterar i ett produktionsprogram (en huvudplan) som specificerar den 

planerade produktionen av konfigurerade produkter. Huvudplanering utförs ofta i en så kallad 

huvudplaneringstablå, där produktionsprogrammet stäms av gentemot kundförfrågningar och 

lovade leveranser. Minsta planeringshorisonten motsvaras av den ackumulerade ledtiden. 
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Oavsett om man tillverkar mot lager, tillverkar mot kundorder eller konstruerar och tillverkar 

mot kundorder, följer huvudplaneringen ofta fyra olika principsteg även om dessa skiljer sig 

lite från företag till företag. Metodiken är hämtad från Mattsson (2003), och är anpassad till 

konstruktion och tillverkning mot kundorder. 

1. Prognostisera framtida efterfrågan 

Man prognostiserar produkttyper i stället för produkter specificerade i detalj. Detta ger ett 

mindre och mer lättöverskådligt antal. Med produkttyp menas ett standardutförande som utgör 

grunden i en kundanpassad produkt. 

De prognoser som ligger till underlag för leveransplanerna måste sträcka sig lika långt fram i 

tiden som huvudplaneringens planeringshorisont. Därför måste hänsyn tas till trender, 

säsongsvariationer, konjunktur och dylika faktorer. 

2. Generera en preliminär leveransplan 

Beroende på graden av kundorderspecifik tillverkning, kan arbetsgången skilja sig en del 

mellan olika företag: 

1. Om inslaget av kundorderspecifik produktion är stor och nykonstruktion vanligtvis 

förekommer, kan det vara nödvändigt att planera på lika grov nivå som vid sälj- och 

verksamhetsplaneringen, eller att helt enkelt nöja sig med den planeringshorisont som 

ges av den inneliggande orderstocken. 

2. Vid mindre omfattning av kundorderstyrning tillverkas ofta produkttyperna mot lager 

– speciellt i perioder med låg orderingång – för att uppnå en så jämn produktion som 

möjligt. När en specificerad kundorder läggs, tas produkten ut från lager och anpassas 

efter kundens behov. Framtagandet av en leveransplan blir då liknande som för företag 

som tillverkar mot lager. 

3. Om graden av kundorderstyrning är mycket begränsad kan prognosen utformas så att 

den avser produkttyper, medan kundorderna avser varianter som tillverkas utifrån 

dessa typer. Detta gör att både kundorder- och prognosdelen av leveransplanen 

uttrycks som kvantiteter av produkttyper. Vid beräkningar översätts helt enkelt kund-

ordervarianten till motsvarande produkttyp. Då leveranstiderna sker med leveranstid 

måste man tillämpa prognoskonsumtion, se Figur 5-15. 
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3. Generera en preliminär huvudplan 

Då den preliminära huvudplanen genereras utgår man från den preliminära leveransplanen 

som skapades i punkt två. Då varje kundorder motsvarar en tillverkningsorder på en specifik 

produktvariant, kommer huvudplanen för den närmaste tiden att bestå av tillverkningsorder, 

och längre fram i tiden av prognostiserat behov. Utifrån huvudplanen kan ett kapacitetsbehov 

räknas fram. För kundorderunika detaljer, som är okända innan order lagts, måste man dock 

nöja sig med den grova kapacitetsplanering som sälj- och verksamhetsplaneringen utfört. Ofta 

får kapacitetsbehovsbedömningar göras på empiriska grunder, då konstruktionsarbete ofta är 

inblandat. 

4. Avstämma och fastställa de framtagna planerna 

Slutligen stämmer man av mot de gällande leverans- och produktionsplanerna från sälj- och 

verksamhetsplaneringen. Om planerna ligger utanför fastställda toleransgränser justeras de, 

för att sedan fastställas. Huvudplanen används sedan som indata till materialbehovs-

planeringen.  

 

Figur 5-15 Huvudplaneringstablå med prognoskonsumtion 

5.3.5 Kundorderpunkt 
PLAN8 har definierat kundorderpunkten som ”[…] den punkt i produktstrukturen från och 

med vilken en produkts materialsammansättning och tillverkning är kundorderbestämd. Från 

och med denna punkt är tillverkningen kundorderstyrd medan tillverkning av artiklar på 

underliggande strukturnivåer kan vara lagerinitierade”. 

Kundorderpunktens tidsmässiga placering beror, enligt Olhager (2000), av förhållandet 

mellan genomloppstiden och leveranstiden. Leveranstidens längd bestäms i stor utsträckning 

av marknadens krav, och om den underskrider genomloppstiden så kan det producerande 

företaget vänta på en kundorder innan man tillverkar någonting. Vid omvänt förhållande, då 

genomloppstiden är längre än leveranstiden, måste delar av produktionen ske i förväg, mot 

                                                 
8 PLAN är ett nätverk för logistiker, se http://www.plan.se 
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Period 1 2 3 4 5 6 

Prognos 20 20 20 20 20 20 
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prognos. Kräver kunden omedelbar leverans måste producenten tillverka helt mot lager. För 

att åskådliggöra denna situation har man infört begreppet P/L-kvot, där P/L > 1 innebär 

produktion mot prognos och P/L < 1 innebär produktion mot kundorder. 

 

dtidLeveransle
sledtidProduktion

=L
P  

 
I Figur 5-16 illustreras en situation där tillverkarens möjligheter och kundens krav inte 

överensstämmer.  

 

Figur 5-16 Situation lämplig för prognosstyrd tillverkning. 

 
I Figur 5-17 nedan är kundorderpunkten, KOP, inritad för fyra olika typfall. Den anger, enligt 

Olhager (2000), när i förädlingskedjan som en kundorder kopplas till en specifik artikel. Vid 

produktion mot lager, MTS, ligger kundorderpunkten i färdigvarulagret. Det betyder att alla 

produktionsaktiviteter baseras på efterfrågeprognoser och sker innan en kundorder inkommer. 

Att tillverka mot lager är vanligast för standardprodukter med en hög försäljningsvolym. 

Montering mot kundorder innebär ofta att producenten tillverkar varor eller standard-

moduler som varorna består av mot prognos. Ett exempel är en del datortillverkare, vars 

datorer består av standardkomponenter men inte monteras förrän kunden har specificerat 

exakt vilka prestanda eller funktioner han vill ha. 

Vid produktion mot kundorder, MTO, finns redan standardmodeller, men tillverkningen 

initieras inte förrän en kundorder kommer in. 

Konstruktion mot kundorder, ETO, innebär ofta att skräddarsydda lösningar eller 

anpassningar av befintliga produkter tas fram innan produktion startar. Även vissa råmaterial 

och halvfabrikat köps då in efter att kundorder lagts. 

 

Genomloppstid 

Kunds ledtidskrav Gap 
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Figur 5-17 Olika kundorderpunkter (Olhager, 2000) 

5.3.6 Kapacitetsplanering 
Ett företags produktionskapacitet är ett mått på dess förmåga att framställa produkter. För att 

kunna tillverka någonting krävs resurser i form av lokaler, maskiner, råmaterial och personal. 

Att ha en viss kapacitet kostar, även om den inte utnyttjas. Men det kostar även att ha brist på 

kapacitet – i tappad tillverkning och i förlängningen att kunder väljer andra leverantörer. 

Kapacitetsplanering innebär att ett företags tillgängliga kapacitet jämförs med det fram-

räknade behovet av kapacitet, i syftet att utnyttja befintliga resurser så optimalt som möjligt. 

Tillgänglig kapacitet benämns nominell kapacitet, och anges i timmar per vecka. Om en 

produktionsgrupp har två maskiner, man arbetar i tre skift och arbetstiden per skift är 7 

timmar fem dagar i veckan ger det en kapacitet på 2×3×7×5 = 210 timmar per vecka. Hade 

man kunnat utnyttja sina resurser fullt ut, dygnet runt, hade man fått den maximala 

kapaciteten, vilken i vårt fall skulle bli 2×3×8×7 = 336 timmar per vecka. 

Det är ovanligt att den nominella kapaciteten kan utnyttjas helt, då det alltid förekommer 

störningar som tekniska problem, materialbrist, sjukdom eller liknande. Vid kapacitets-

beräkningar i ERP-system brukar man därför multiplicera den nominella kapaciteten med en 

skattad faktor för att ta fram bruttokapaciteten. Om denna faktor är 0,9 betyder det att brutto-

kapaciteten för exemplet ovan blir 0,9×210 = 189 timmar per vecka. 
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Figur 5-18 Kapacitet (fritt efter Mattsson, 2002 & 2003) 

När huvudplaneraren ska fastställa en huvudplan, behöver man först se om den är genom-

förbar. Då utförs ofta en grov kapacitetsplanering, en RCCP9, vilken enligt Rudberg (2004) är 

en avstämning av huvudplanens kapacitetsbehov relativt befintlig kapacitet i nyckelresurser. 

Den grova kapacitetsplaneringen kan göras med flera alternativa metoder, och genom den ser 

man om det behöver ske en kapacitetsökning, kapacitetsminskning eller en beläggnings-

utjämning i produktionen. Rudberg (2004) nämner tre av dessa metoder som intressanta, 

beläggningsprocent, beläggningsnyckel och ledtidsfördelad beläggningsnyckel. 

5.3.7 Verkstadsplanering 
Verkstadsplaneringen sker på den mest detaljerade nivån, och omfattar verkställande samt 

uppföljning av de tillverkningsorder som skapats på högre planeringsnivåer. Tillverknings-

order skapas vid materialbehovskörningar, men är ofta även en effekt av att ett lager indikerar 

påfyllnadsbehov. 

En tillverkningsorder ska, enligt Mattsson (2003), innehålla vissa grundläggande data, 

exempelvis tidigaste starttidpunkt, senaste leveranstidpunkt och kvantitet. Att tidigarelägga 

starttidpunkten är ofta omöjlig i efterhand, då materialförsörjning och andra produktions-

resurser är planerade mot det angivna datumet. En för tidig startpunkt gör även att PIA-

kapital10 binds onödigt länge. Ett överskridande av senaste leveransdatum ger försenad 

leverans till kund om tillverkningsordern avser en slutprodukt. Avser tillverkningsordern en 

artikel längre ned i produktstrukturen kan det leda till att det uppstår en bristsituation i 

slutmontaget. 

Verkstadsplaneringens mål är att utnyttja tillgängliga resurser så effektivt som möjligt, utan 

onödiga kostnader eller förseningar. För att uppnå detta arbetar man efter principerna att inte 

                                                 
9 Från engelskans rough-cut capacity planning 
10 PIA = Produkter i arbete, se avsnitt 5.4.3, s. 42 
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släppa order som det inte finns kapacitet att utföra inom rimliga genomloppstider, att 

säkerställa att allt materialbehov tillfredsställs och att utföra order i en takt och ordning 

optimerad för deras leveranstidpunkt och kapacitetsbehov. 

Verkstadsplaneringsprocessen kan delas upp i sju delprocesser, vilka beskrivs i punktlistan 

nedan och i Figur 5-19. 

 

Figur 5-19 Verkstadsplaneringsprocessen (Mattsson, 2003) 
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1. Orderinitiering – En tillverkningsorder initieras, exempelvis från material-

planeringen. 

2. Styrning av orderutsläpp – Ordern eller delar av ordern släpps beroende på 

tillgänglig kapacitet. 

3. Materialklarering – Process som ser till att material som behövs i tillverkningen 

finns tillgängligt. 

4. Utskrift av arbetsordersats – Arbetsordern är de dokument som delges personalen i 

verkstaden. Den innehåller information om ordernummer, operationsföljder, 

standardtider, ingående material, verktygsbehov etc. 

5. Orderutsläpp – När alla förberedelser är genomförda blir ordern ”skarp”. 

6. Körplanering – För att utnyttja verkstadens resurser effektivt krävs att olika 

operationer görs i en optimerad sekvens, exempelvis via olika prioriteringsregler. 

7. Återrapportering – För att kunna följa upp verksamheten görs återrapportering. Ofta 

redovisas tillverkningstider och eventuellt uppkomna problem. 

8. Slutrapportering – Ordern klarmarkeras vid färdigställandet. 

5.3.8 Materialbehovsplanering 
Materialbehovsplanering, eller kortformen MRP från engelskans Material Requirements 

Planning, bygger på att inköp och tillverkningsorder tidsmässigt planeras efter då behov 

kommer att uppstå. Indata till materialbehovsplaneringen är huvudplanen, vilken bestämmer 

vad som ska tillverkas och i vilka kvantiteter. 

För varje huvudgrupp i ett MRP-system finns ingående artiklar med respektive kvantiteter och 

ledtider lagrade. Vid en MRP-körning av en slutprodukt eller huvudgrupp (görs i ett affärs-

system, se avsnitt 5.3.1) bryts den ned till artikelnivå efter sin produktstruktur. Systemet 

genererar automatiskt bruttobehov (och nettobehov genom att bruttobehovet jämförs med 

aktuellt lagersaldo och planerade inleveranser) av ingående artiklar enligt principen för bakåt-

planering. Tidpunkterna för ordersläppen bestäms efter varje ingående artikels ledtid och dess 

partiformningsmetod (se avsnitt 5.2.9). (Rudberg, 2004) 

En MRP-körning för en mycket komplex produkt tar tid att köra, beroende på affärssystem 

och hårdvara som används kan en fullständig körning ta flera dygn. På grund av detta kan 

man vid behov även göra körningar på enstaka huvudgrupper. 
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Planeringshorisonten för materialbehovsplanering bör vara längre än genomloppstiden (den 

ackumulerade ledtiden). Placeringen av tidsgränserna som används är beroende av genom-

loppstiden, men vanligtvis kan en order ha tre olika tillstånd. En order som är frisläppt har 

redan börjat produceras i verkstaden, alternativt är beställning till leverantör redan lagd. 

Denna order är helt frusen. En order som ligger mellan frisläppningstidsgränsen och 

planeringstidsgränsen är halvfrusen och kan bara justeras vissa procent upp eller ned. Order 

efter planeringstidsgränsen är flytande och kan fritt ändras. (Mattsson, 2003) 

 

 

Figur 5-20 Planeringstidsgränser och tidsfönster (Mattsson, 2003) 

För att undvika brist i produktionen använder man vissa buffertmetoder i materialplaneringen. 

Det är vanligt att man har säkerhetslager (ett fysiskt nödlager), säkerhetsledtid (planerar in 

färdigställande av order för tidigt), tillverkar större kvantiteter än man har beställningar på 

eller dimensionerar produktionssystemet så att viss överkapacitet (slack) existerar. (Rudberg, 

2004) 

Figur 5-21 hämtad från Olhager (2000), ger en bra och lättöverskådlig bild över material-

behovsplaneringen. 

tid 

Frusen Halvfrusen Flytande 

Planerings- 
tidsgräns 

Frisläppnings- 
tidsgräns 

Dagens 
datum 



TEORETISK REFERENSRAM 

39 

 

Figur 5-21 Informationsflöde kring materialbehovsplanen (Olhager, 2000) 

5.3.9 Produktstruktur 
En produktstruktur visar produktens ingående beståndsdelar. Överst är alltid strukturens slut-

produkt. En grund och bred produktstruktur visar ren montering, medan en djup och smal 

struktur visar sekventiell bearbetning av råmaterial. En djup och bred struktur visar alltså på 

en hög komplexitetsgrad. (Olhager, 2000) 

Vid riktigt komplexa produkter grupperar man ofta ingående komponenter i egna produkt-

strukturer, så kallade huvudgrupper (HG). Detta är även smart i de fall samma huvudgrupp 

ingår i flera slutprodukter. Då kan även slutprodukten visas i form av ingående huvudgrupper, 

en så kallad huvudgruppsstruktur. 
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Figur 5-22 Produktstruktur eller huvudgruppsstruktur 

Artikeln överst i en produktstruktur har alltid oberoende behov, då den tillverkas efter 

marknadens efterfrågan. De ingående komponenterna har dock beroende behov, då det ingår 

ett bestämt antal av dem i slutprodukten. I Figur 5-23 visas ett sådant exempel, där det ingår 

två st. av artikel B, tre st. av artikel C och sex st. av råmaterial D i varje slutprodukt A. 

 

Figur 5-23 Beroende behov 

5.4 Kapitalbindning 

I alla verksamheter är det önskvärt att inte binda mer kapital än nödvändigt – att ha en låg 
kapitalbindning. Anledningen till att det ”kostar” att ha kapital bundet är att den som står för 
kapitalet, investeraren, går miste om andra möjligheter att göra vinster på kapitalet, vilket i 
praktiken uttrycks i form av räntekostnader. Onödig kapitalbindning är ofta nära kopplad till 
andra former av slöseri, för höga lagernivåer är till exempel slöseri med både lageryta och 
kapital. Att binda kapital i sin verksamhet kan även jämföras med spekulation, eftersom 
kapitalets realisation i intäkter inte är självklar. Ur DuPont-schemat, se Figur 5-1, kan en 
direkt koppling mellan lönsamhet och kapitalomsättningshastighet visas enligt Ekvation 2. 
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5.4.1 Kapitalkostnader och lönsamhet 
Olhager (2000) beskriver kostnaden för kapitalbindning som ytan under en kurva som 

representerar kapitalbindningen över en tidsaxel. Med andra ord är kapitalkostnaden i en 

verksamhet både proportionell mod det bundna kapitalet och proportionell mot den tid 

kapitalet är bundet. Kapitalbindningen är också avgörande för lönsamheten, vilket illustreras i 

Figur 5-24.  

 

Figur 5-24 Logistik och lönsamhet (Björnland et al, 2003) 

5.4.2 Lageromsättningshastighet 
Lageromsättningshastigheten, LOH, är ett nyckeltal som anger antalet gånger per år som 

lagret genomsnittligen ”byts ut”. LOH fås som en kvot där antingen årsförbrukning (D i st) 

och medellagernivå (MLN) eller förbrukningsvärde (D i kr) och medellagervärde (MLV) 

ingår. LOH exemplifieras i Tabell 5-5. 
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Kapital- 
bindning 

Omsättnings- 
värde 

Omsättnings- 
hastighet Ledtid 

 

(Mkr) (Mkr) (ggr/år) (dagar) 
Råmaterialförråd 0,6 12 20 12 
Produkter-i-arbete 1,6 16 10 24 
Färdigvarulager 1,0 20 20 12 
Totalt 3,2 - 5 48 

Tabell 5-5 Lageromsättningshastighet 

5.4.3 Produkter i arbete (PIA) 
Varor som befinner sig i produktionen (bearbetas eller ligger och väntar mellan två 

bearbetningar) räknas inte som lager, så för att kunna identifiera den kapitalbindning som 

dessa utgör använder man sig av termen produkter i arbete, PIA (Aronsson et al, 2003). Ett 

annat namn för PIA är processlager. 

Medel-PIA-nivån (MPIAN) för en viss produkt i ett visst produktionsskede beräknas med 

Littles lag, där efterfrågan, D (antal/tidsenhet), multipliceras med genomloppstiden, GLT, för 

detta produktionsavsnitt: 

GLTDMPIAN ×=  

Värt att notera är att efterfrågan och genomloppstid måste anges i samma tidsenhet. Även 

medelPIAvärdet (MPIAV) är viktigt att titta på, och det beräknas genom 

MPIANpMPIAV m ⋅= , 

där pm betecknar medelproduktvärdet. Då all bearbetning av en produkt ökar dess värde (se 

Figur 5-25), tar man fram ett medelproduktvärde, som förenklat kan ses som medelvärdet de 

ingående komponenterna (exempelvis råmaterial) och de bearbetade komponenterna enligt: 

2
utin

m
pp

p
+

=  

 

Figur 5-25 Ackumulering av PIA 
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5.4.4 Standardisering och modularisering 
Produktstandardisering innebär enighet gällande material, mått, kvalitet och konstruktion. 

Olhager (2000) anser att standardisering på slutproduktnivå innebär en begränsning av 

kundens valmöjligheter, men att målet med standardisering på artikelnivå är att erbjuda 

många slutprodukter utifrån få köpkomponenter. Begreppet artikelnivå avser här artiklar ur 

producentens perspektiv; råmaterial och ingående komponenter. Med standardiserade artiklar 

minskar producenten konstruktionsarbetet, om lämplig artikel redan tagits fram. Kunden kan 

få lägre inköpspriser, då fler enheter av samma artikel köps in. 

I modulariserad tillverkning använder man samma artikelgrupper till flera slutprodukter. 

Standardiseringen sker här på mellannivå så att moduler skapas från artiklar (köpkomponenter 

eller råmaterial) och slutprodukter skapas från dessa moduler. Modularisering gör att slut-

produkten blir variantspecifik senare i tiden. Olhager (2000) särskiljer tre särfall av moduler; 

basmoduler, variantmoduler och kundmoduler. Den förstnämnda finns i alla artiklar, variant-

modulen ger valmöjligheter och kundmodulen gör att skräddarsydda lösningar kan erbjudas. 

En slutprodukt kan då till exempel bestå av Basmodul + Variantmodul A2 för ett av de 

vanligare utförandena alternativt Basmodul + Kundmodul S394 för en skräddarsydd 

slutprodukt. 

Andra möjliga effekter av modularisering kan vara förenklat inköp, pressade inköpspriser, 

minskad kapitalbindning och bättre utnyttjande av lager och produktion. Då färre halvfabrikat 

lagerförs kan modularisering även ge ökad flexibilitet. 

5.5 Projektmetodik 

Standarden SS-ISO 10006, med titeln Kvalitetsledning – Riktlinjer för kvalitet i projekt-

ledning, ger följande definition på ett projekt. 

”3.1 projekt unik process, bestående av ett antal samordnade och styrda aktiviteter 

med start- och slutdatum, initierad för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, 

inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser.” 

Nyckelordet i citatet är unik, men Ottosson (1999) ger exempel på unika uppdrag som snarare 

bör ses som processer än som projekt, eftersom uppdraget inte innebär någon större utmaning. 

Ett exempel är då en symfoniorkester tillfälligtvis ska framträda utomhus. Wenell (2001) 

pekar, förutom på unikheten hos ett projekt, även på det stora samordningsbehovet som en 

karaktäristisk egenskap hos projekt (Figur 5-26). 
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Figur 5-26 Projektformens tillämplighetsområde (Fritt efter Wenell, 2001) 

När man valt att jobba i projektform, finns det många olika projektmodeller att tillgå. 

Gemensamt för alla projektformer är att det finns en uttalad projektledare som ansvarar för 

samordning och kontakter med uppdragsgivaren. Normalt är projektledaren inte projekt-

medlemmarnas chef och projektmedlemmarna representerar ofta skilda delar av 

verksamheten, för att bidra med kompetens inom just sitt eget område. 

Processynen är applicerbar där verksamheten saknar unikhet och sannolikheten att oväntade 

problem uppstår är låg. Ottosson (1999) skriver att det som för en beställare är ett unikt 

projekt kan ur utförarens synvinkel mycket väl vara en process. 
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6 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen sammanfattar mekanismer, verksamheter och funktioner som till-
sammans med den teoretiska referensramen i föregående kapitel utgör den grund som analys-
arbetet byggs utifrån. Faktauppgifter i avsnittet härstammar, om ej annat anges, från 
information på SIT:s intranät samt personliga möten med medarbetare. Ofta är 
faktauppgifterna sammanvägningar av flera muntliga och skriftliga uppgifter. 

6.1 Organisatoriska effekter på verksamheten 

6.1.1 Affärsområden 
I industrigruppen PG I ingår Finspångsenheten bland ett tiotal andra produktionsenheter på 

lika många orter. Juridiskt bildar Finspångsenheten ett eget bolag (SIT AB, helägt av 

nederländska SIT NV som i sin tur ägs av Siemens AG), medan andra produktionsenheter kan 

ingå i helt andra bolagsstrukturer. Operativt är dock PG I:s affärsområden11 (I1, I2, o.s.v.) 

överordnade lokala produktionsenheter och bolag. Figur 6-1 visar vilka affärsområden som 

finns representerade på de olika produktionsenheterna inom PG I. 

 

Figur 6-1 Affärsområden och produktionsenheter 

                                                 
11 Organisatoriskt benämns affärsområdena även subdivisioner. Inom företaget används ofta också beteckningen 
GZ från ty. Geschäftzweig. 
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I Finspång innebar inträdet i Siemenskoncernen och därigenom uppdelningen på affärs-

områden vissa organisatoriska förändringar. Exempelvis var nuvarande I4 och I6 i Finspång 

tidigare en samredovisad enhet, medan de idag är skilda avdelningar såväl operativt som 

redovisningsmässigt. Att hitta ett bra sätt att dela upp kostnader sinsemellan har varit svårt, 

eftersom verksamheterna är nära sammanbundna. Ett leveransprojekt hos I6 (ett olja- och gas-

projekt) innebär nämligen att I4 producerar en (eller flera) gasturbin(er). Uppdelningen mellan 

I4 och I5 är mer etablerad, då dessa avdelningar traditionellt varit åtskiljda eftersom både gas- 

och ångturbiner (från I4 respektive I2) kan ingå i ett anläggningsprojekt. I Figur 6-2 samman-

fattas affärsområdenas intern- och kundleveranser. 

 

Figur 6-2 Intern- och externleveranser i Finspång 

6.1.2 Kostnadsuppdelning mellan affärsområden 
I teorin är uppdelningen av kostnaderna mellan affärsområdena enkel: Affärsområdet bär sina 

egna omkostnader och internleveranser debiteras enligt dess upparbetade värde. I4 är gas-

turbinleverantör i I4:s egna projekt och i I5- och I6-projekt. 

I ett I4-projekt behövs ingen kostnadsuppdelning, eftersom inget annat GZ är inblandat. I ett 

I5-projekt upprättas en överenskommelse mellan I4 och I5 som fastställer överlämningspriset 

(kostnadsersättningen). I I5-projektet ingår alltså turbinen från I4 som en ingående komponent 

och kostnadsförs därefter. Gränsen för ansvar och risker är tydligt placerad vid överlämnings-

tillfället (I4:s ExWorks). 
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I6-projektens kostnadsuppdelning styrs av ett dokument (Kostnadsansvar för huvudgrupper 

mellan I4 och I6 vid turbinleverans, anvisning) där ansvarigt GZ för varje huvudgrupp listas. 

Principerna är att material, konstruktion och produktion för kärnturbinen kostnadsförs på I4. 

Material- och produktionskostnader för kringsystemen debiteras I4, medan konstruktions-

kostnader för kringsystemen debiteras I6. Ett nytt dokument för kostnadsuppdelning är under 

upprättande, då det nu gällande dokumentet endast är ett ofullständigt provisorium. 

6.1.3 Avdelningarna GP och GT 
Inom den lokala operativa organisationen används hierarkiska bokstavskombinationer som 

avdelningsbeteckningar. Affärsområdet I4:s verksamhet i Finspång utförs av gasturbin-

divisionen, G. I Figur 6-3 visas ett urval av G:s organisation, med avdelningarna GP och GT 

markerade. Avdelningarnas namn är ”Leverans GT / Engineering & Packaging” respektive 

”Produktion / Production”, men som minnesregel kan förkortningarna uttydas ”Gasturbin 

Pack” respektive ”Gasturbin Tillverkning”. 

Lokalt är avdelningarna GP och GT underställda gasturbinsdivisionen och därmed ”syskon” i 

organisationen, medan de i koncernens organisation tillhör olika produktionsenhetsöver-

spännande I4-sektorer (I44 konstruktion respektive I45 produktion).  
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Figur 6-3 Gasturbinsdivisionens organisation 

Avdelningen GT ansvarar för tillverkningen av kärnenheten i gasturbinen som kallas GG/KT 

efter dess två huvudkomponenter; gasgeneratorn och kraftturbinen. Verksamheten omfattar 

såväl tillverkning av komponenter från råmaterial som montage av färdiga komponenter från 

leverantörer eller egen tillverkning. Tillverkning sker både före och efter kundorderpunkten 

(KOP) och ingående detaljer kan vara kundspecifika efter KOP. GT:s logistikenhet ansvarar 

för företagets förråd (se avsnitt 6.3) och tillverkningsplanering (avsnitt 6.5.3). 

De yttre kringsystem och -utrustning som krävs för att turbinen ska fungera är avdelningen 

GP:s ansvar. Exempel på kringutrustning är smörjoljesystem, utväxling och kontrollrum. 

Avdelningen konstruerar och monterar, men tillverkar inte komponenter själv. All verksamhet 

bedrivs i projektform och sker efter kundorderpunkten. Detta arbetes fokus gör att under-

avdelningen GPL med logistik- och projektfunktionerna samt underavdelningen GPP med 

planeringsfunktionerna kommer att framhävas oftare än de övriga underavdelningarna. Det är 

(chefen för) avdelningen GPL som är initiativtagare till examensarbetet. 
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6.2 Ett tillverkningsprojekt 

6.2.1 En gasturbin 
I Figur 6-4 visas en principskiss över en gasturbin av modell SGT-600 (GT10B). Siffrorna 1-6 

markerar de intressanta delar som finns förklarade i punktlistan nedan. 

 

Figur 6-4 Kärnturbinens beståndsdelar 

 
1. Vid inloppet sugs luft in. 

2. Skovlarna i kompressorhuset komprimerar luften och driver upp luftens temperatur. 

3. Insprutningsmunstyckena sprutar in drivmedlet (gasen) i brännkammaren där den 

blandas med den heta och trycksatta luften. 

4. I brännkammaren antänds gasen och trycket ökar ytterligare. 

5. Skovlarna i turbinhuset omsätter gastrycket till rotationskraft. 

6. Den förbrukade gas/luftblandningen lämnar turbinens utlopp. Avgaserna är mycket 

varma och kan användas till kombicykelapplikationer då avgaserna leds till en ång-

turbin, eller reheat-applikationer där en värmeväxlare tillkopplas. 

En gasturbin av modell SGT-600 består i runda tal av 30 000 artiklar. Dessa är uppdelade på 

40 huvudgrupper för kärnturbinen och 30 huvudgrupper för kringsystemen. Det verkliga 

antalet artikelnummer för huvudgrupperna är dock fler, det är vanligt med 2-4 varianter av en 

huvudgrupp. Detta beror på gasturbinernas olika utförandetyper (PG, MD, Ma) och andra 

kundanpassningar samt att nya, moderniserade, varianter hinner tas fram under en gasturbin-
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modells långa livscykel. Strukturen på en huvudgrupp finns beskriven i teoriavsnittet 5.3.9 

Produktstruktur (s.39). 

6.2.2 Projektorganisation 
Tillverkningen av gasturbiner sker i projektform på grund av de långa ledtiderna och att varje 

turbin kan betraktas som unik. Kundkravet på leveransledtid är vanligtvis 10-14 månader, 

vilket motsvarar den tid det tar för kunden att blir klar med sina förberedelser. För 

beredelserna innefattar exempelvis gjutning av fundament, uppförande av kraftverksbyggnad 

samt dragning av infrastruktur som vägar och kraftledningar. Då den totala genomloppstiden 

för en komplett gasturbin är större än dessa 10-14 månader, kräver situationen att en 

förtillverkning av själva kärnturbinen påbörjas mot prognos. 

En projektgrupp har två projektledare, en extern och en intern. Formellt är externprojekt-

ledaren projektets huvudprojektledare. Den externa projektledaren kallas även kommersiell 

projektledare, och sköter projektets kontakt med kund, samt samordnar kontakter med andra 

entreprenörer och näringsidkare vars kompetens behövs under vissa stadier av projektets 

utförande. Den interna projektledaren styr de inre funktionerna och ansvarar för de delar av 

projektet som sker inom företaget, främst inleveranser och montering. 

Under sig har de ett flertal delprojektledare, vilka tillför kompetens inom sina respektive 

specialområden. Delprojektledarroller inom mekanisk konstruktion, el-konstruktion, turbin-

konstruktion, tillverkning (verkstaden), projektkvalitet, spedition, montering och driftsättning 

på site samt inköp (endast i stora eller kritiska projekt) finns definierade. 

6.2.3 Tillverkningsstart av kärnturbin 
Den tidpunkt då GT initierar tillverkning, reserverar slottar och beordrar materialbeställningar 

för kärnturbinen benämns T-utsläpp (se Figur 6-5). Vid T-utsläppet skapas också ett unikt B-

nummer (beställningsnummer) och ett slagord som knyts till turbinen. Ur B-numret kan man 

utläsa turbinmodell samt om den tillhör exempelvis I4. Slagordet relaterar oftast till den plats 

dit turbinen ska levereras, exempelvis Rya 2 (där 2:an anger att det är den andra turbinen som 

levereras till Rya). Om leveransplatsen ännu inte är känd saknar B-numret tillfälligtvis 

slagord. Den materialförsörjningsstrategi som används är projekt-MRP, där artiklar köps in 

eller tillverkas mot ett specifikt B-nummer. Då de kundspecifika detaljerna sällan är kända i 

det här stadiet, utför man endast den kundoberoende delen av tillverkningen. Tillverkning av 

kärnturbinen sker på Siemens industriområde i Finspång i Ljungströmska verkstaden (rotor) 

och Laval-verkstaden (stator samt montage). Inför tillverkningen görs en beläggningskörning, 
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d.v.s. en automatisk matchning av uppdragets behov mot tillgängliga resurser. I samband med 

detta tas beslut om utläggning av uppgifter på entreprenad, s.k. legobeslut. Resursplaneringen 

utförs i affärssystemet SAP R/3 (benämns hädanefter R/3). 

 
 

Figur 6-5 Ganttschema med exempel på ledtider för SGT-600 

6.2.4 Tillverkning av pack 
C-utsläppet motsvarar den tidpunkt då en kundorder senast måste knytas till projektet, alltså 

kundorderpunkten (se avsnitt 5.3.5 s.32). Eftersom produktionsledtiden är längre än kund-

ledtiden (P/L-kvot betydligt större än 1) är verksamheten, med terminologi hämtat ur Figur 

5-17 (s.34), ett mellanting mellan produktion mot kundorder och montering mot kundorder. 
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Kundens krav och önskemål finns definierade i ”krysslistan”, en del av säljverktyget Procon 

som innehåller tillgängliga funktioner, vilken gås igenom för att bedöma leveransomfattning 

och standardiseringsnivå. Delprojektledarna går igenom och kommenterar relevanta delar 

(krysslista, kalkyl, kundspecifikationer, tidsplan) av kundkontraktet för att förstå leverans-

omfattningen. Kvalitetsansvarig delprojektledare identifierar lokala regelverk för det land där 

gasturbinanläggningen ska tas i drift samt gör en granskning av de rekommenderade 

leverantörerna utifrån dessa regler. Konstruktionsavdelningen konsulteras för att skapa 

eventuella kundunika lösningar. 

GP får en beställningsavi på en komplett turbin, och beordrar därmed tillverkning av en pack. 

Packen monteras i Norrmalmsverkstaden i Finspång och består av skid (stomme/ram), kyl- 

och smörjsystem samt övrigt utrustning som byggs kring kärnturbinen. Då kärnturbinen inte 

är färdigtillverkad vid denna tidpunkt (den levereras till GP ungefär halvvägs in i slut-

montaget) används en ”dummy”, en attrapp, att bygga packen kring. Om förhandlingarna med 

kund inte är klara ännu, eller om det inte alls finns någon kund vid tidpunkten för C-utsläppet, 

måste man besluta om projektet ska fortsätta på spekulation12, eller om det ska ”rullas” (se 

6.5.3 Verkstadsplanering). 

6.2.5 Kundspecifik tillverkning av kärnturbin 
Kort efter C-utsläppet får GT detaljer om kundordern, och beordrar tillverkning av det kund-

specifika på kärnturbinen. Denna planeringspunkt, då kärnturbinen blir variantspecifik, kallar 

GT för M-utsläpp. M-utsläppet är alltså den senaste tidpunkt som en kund måste knytas till en 

viss kärnturbin. 

Vid T-klar påbörjas monteringen av kärnturbinen. Flera kritiska tester görs, bland annat rotor-

balansering, innan GT lämnar över sin produkt till GP. 

6.2.6 Färdigställande 
Då GP färdigställt slutmontaget väntar det stationära provet, då turbinen testkörs. Det är inte 

ovanligt att kunden vill bevittna detta. Sedan packas den för transport och man väntar den 

marginal på två veckor som ligger som en säkerhet mot oanade händelser i slutskedet. Då 

turbinen står leveransklar ”vid grindarna” infaller slutligen ExWorks. ExWorks är främst 

utgångspunkt för den interna planeringen, kundkontraktet utgår ofta från andra milstolpar (till 

exempel då turbinen är lastad på ett fartyg). 
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6.2.7 Kapitalbindning i och utanför projekt 
Eftersom gasturbintillverkningen sker i projektform återfinns det bundna kapitalet för gas-

turbindivisionen mestadels i leveransprojekten. Man kan till exempel inte tala om något 

färdigvarulager – en färdigställd produkt med försenad utleverans innebär istället att leverans-

projektet för denna står still. Kärnturbintillverkningen har ett traditionellt lager för råmaterial 

och komponenter, men majoriteten av ingående komponenter placeras i projektlager (se 

avsnitt 6.3 om tillverkningens förråd). Av ett projekts bundna kapital räknas material-

kostnader som absorberats i montage och tillverkning till projektets upparbetade värde. 

Åtgärder som syftar till att minska kapitalbindningen kan därför delas upp i två grupper; 

åtgärder för att minska kapitalbindningen i projekten och åtgärder för att minska kapital-

bindningen utanför projekten. Exempel på det förstnämnda kan vara att minska ledtider eller 

att införa just-in-time-leveranser (se avsnitt 5.2.7 s.23), medan exempel på det sistnämnda kan 

vara optimering av lagernivåer hos förrådet eller att påverka resursutnyttjandegraden hos 

projektgemensamma funktioner. 

6.3 Förrådet 

Jämfört med en ”ordinär” tillverkningsindustri förrådsför SIT en mycket liten andel av 

artiklarna, endast ca 10 %. Rent generellt beställer varje projekt de komponenter de behöver 

direkt från tillverkningen eller leverantören. Förrådet får indikationer från affärssystemet om 

att en artikel kan vara lämplig att förrådsföra, faktorer som påverkar detta är bl.a. inköps-

kostnad och förbrukningstakt. 

Förrådet tillhandahåller dels rena buffertartiklar, men även artiklar knutna till specifika 

projektnummer (B-nr). Dessa artiklar räknas till projektets lager, men fysiskt ligger de i 

förrådet. Det är nästan uteslutande artiklar till kärnturbinen som förrådsförs, material till slut-

montaget fraktas direkt till Norrmalmsverkstaden. 

För att hålla en hög saldonoggrannhet inventeras förrådet kontinuerligt, så att varje artikel blir 

inventerad minst en gång per år. 

Informationen om förrådet är hämtad från samtal med Hans Bergsten (GTDP), samt från 

interna dokument på intranätet under avdelningarna GTDP och GTDW. 

                                                                                                                                                         
12 Tillverkning på spekulation innebär att varan inte är beställd, men ändå tillverkas för att möta ett 
prognostiserat behov 
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6.3.1 Uppföljningsparametrar 
Uppföljning på de förrådsförda artiklarna görs för att få signaler om alltför höga eller låga 

lagernivåer. Data till analysen fås från nedanstående nyckeltal i R/3: 

• Genomsnittsvärde på en inleverans 

• Täcktid för en genomsnittlig inleverans 

• Täcktid för lager vid inleverans 

• Genomsnittligt lagervärde vid inleverans 

• Genomsnittligt lager vid inleverans 

• 







=

agerSäkerhetsl
inleverans lager vidligt Genomsnitt rn Lagerfakto  

• Värdet av sista förbrukningen 

• Antal dagar utan förbrukning 

Med hjälp av nyckeltalen kan buffertar och orderkvantiteter följas upp, och hyllvärmarartiklar 

eller inkuranta artiklar upptäckas. 

6.3.2 Inkurans 
Ungefär två gånger per år görs en inkuransbedömning av de lagerförda artiklarna. Med 

inkurans menas oftast att artikeln inte längre används i produktionen, eller att den har ersatts 

av en modifierad variant. Ett stort värde på ”antal dagar utan förbrukning” fungerar som en 

varningsflagga som leder till att en artikel tas med i inkuransbedömningen. 

6.3.3 Klassificering 
För att underlätta vid uppföljningar delar man in artiklarna i A-, B- och C-kategorier, se 

Tabell 6-1. Indelningen görs efter förbrukningsvärdet, och A-artiklarna står för 74 %, B-

artiklarna för 16 % och C-artiklarna för 10 %. Av det totala antalet artiklar är ungefär 5 % 

klassade som A, 15 % som B och 80 % som C. 

 A B C 
Andel av tot. antal (%) 5 15 80 
Andel av förbr.värde (%) 74 16 10 
Mål för LOH 6 4 2 

Tabell 6-1 Artikelklassificering i förrådet 
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6.3.4 Lageromsättningshastighet 
Lageromsättningshastigheten, LOH, beräknas kontinuerligt med rullande medelvärde om 3, 6 

och 12 månader. Målet är att den ska ligga på ungefär 6 ggr/år för A-artiklarna, 4 ggr/år för B-

artiklarna och 2 ggr/år för C-artiklarna. 

6.3.5 Orderstorlek 
För att inte binda mycket kapital i alltför stora lager, följer man upp orderkvantiteterna på de 

förrådsförda artiklarna. 

Orderkvantiteterna bestäms genom att en sammanvägning av inköpspris, ledtid, behov 

(historiskt och prognostiserat) görs, oftast genom olika varianter av Wilsons formel för 

beräkning av ekonomisk orderkvantitet (EOQ, se avsnitt 5.2.9 s.24). 

Med parametrarna från R/3 jämför man även ”värdet på en genomsnittlig inleverans” med 

”täcktiden för en genomsnittlig inleverans”. Ett proportionellt sett stort värde på ”täcktiden för 

en genomsnittlig inleverans” är en indikator på att orderkvantiteten bör justeras nedåt, 

speciellt om det rör sig om en artikel med ett högt inleveransvärde. 

6.3.6 Säkerhetslager 
Säkerhetslager finns då kostnaden för brist ofta är mångdubbelt större än lagerhållnings-

kostnaden. Säkerhetslagrets storlek bestäms av Ekvation 3, som ibland även används i en 

form där ledtiden inte beaktas. 

AvvikelsePrognos
iodPrognosper

LedtidaktorSäkerhetsfSL ×××=  

Ekvation 3 Säkerhetslager 

Säkerhetslagret ska täcka oplanerade händelser såsom kassationer, oplanerade uttag (då 

tillgången är mindre än efterfrågan) samt enstaka tillfällen då leveransprecisionen varit dålig. 

Säkerhetslagret ska däremot inte täcka ”Force Majeure”-situationer (som bränder, olyckor 

etc.), sena reservationer p.g.a. dålig planering, återkommande dålig leveransprecision eller 

beläggningsutjämning i produktionen. 

Generellt ska inte A-klassificerade artiklar ha något säkerhetslager, såvida det inte rör sig om 

råmaterial. 

Vid uppföljning av säkerhetslager jämförs ”genomsnittligt lager vid inleverans” med 

”lagerfaktorn”. Lagerfaktorn är idealt lika med ett. Ett värde betydligt större än ett indikerar 
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att säkerhetslagret är alltför stort och i den omvända situationen riskerar man istället att få 

brist. 

Även det ingående lagret vid inleverans kontrolleras. Nyckeltalen ”täckningen av lagret vid 

inleverans” och ”genomsnittliga lagervärdet vid inleverans” jämförs. Ett högt värde på 

”täckningen av lagret vid inleverans” kan då indikera att säkerhetslagret satts för högt. 

Orsaker till detta är ofta att säkerhetslagret justerats upp manuellt i efterhand, eller att en 

felaktig ledtid ligger till grund för Ekvation 3. 

6.4 Ekonomiska nyckeltal 

6.4.1 Mätetalet VIA 
Varor i arbete, VIA, är Siemens benämning på det som i produktionsekonomisk litteratur 

kallas produkter i arbete, PIA (se stycke 5.4.3 för definition). Hos Siemens används 

benämningen oftast i överförd betydelse, där VIA snarare betecknar det upparbetade värdet av 

(VIA-)varorna än varorna själva. På samma sätt används beteckningen i denna rapport.  

Den månatliga VIA-mätningen för verksamheten hos G utförs manuellt av personal hos GPL. 

De verktyg som används är företagets affärssystem (R/3) för extrahering av data och kalkyl-

blad (t.ex. MS Excel) för ytterligare urval, uppdelningar och presentation. De data som 

extraherats ur R/3 innehåller all projektbunden VIA som tillhör gasturbintillverkningens 

resultatenhet uppdelat på projektnummer. För ytterligare urval och uppdelning används 

information från flera källor: 

• Projektnumren ger information om affärsområde och om projektet inkluderar pack. 

• GT skickar en lista över avdelningens nyuppstartade kärnturbiner 

• Tidigare VIA-mätningar ger kompletterande information där ny information saknas 

Resultatet ska presentera VIA för I4 uppdelat på nyförsäljning, förtillverkning och överblivet 

material. Om informationskällorna ovan inte ger konsistenta uppgifter om något eller några 

projekt, måste VIA-mätaren ta beslut om hur dessa projekts VIA ska redovisas. Ett sådant 

beslut utgår från syftet med mätningen och baseras på erfarenhet eller konsultering av interna 

källor. 

Sälj- och verksamhetsplaneringsgruppen (S&OP) gör en VIA-prognos varje månad genom att 

kombinera upparbetningskurvor med aktuell leveransplan. De upparbetningskurvor som 
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används här är en teoretisk kurva per maskintyp som utgår från de kostnader som specificeras 

i säljverktyget Procon. 

6.4.2 Kapitalomsättningshastighet 
För att sätta kapitalbindningen i relation till produktionsvolymen kan kapitalomsättnings-

hastigheten mätas. I teorin är KOH definierad som omsättningen eller försäljningen dividerad 

med det uppbundna kapitalet. 

 

Figur 6-6 Definitioner på KOH13 

                                                 
13 Källa: Ekvationerna är hämtade ur Siemens informationsmaterial. 
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Det värde som används i KOH-ekvationens täljare (se ekvationerna i Figur 6-6) är värdet av 

kommande 12 månaders produktion, vilket uppskattas med hjälp av leveransplanen. Värt att 

notera här är att 12 månader motsvarar ungefär en kundledtid för en gasturbin (se kapitel 6.2.2 

för utförligare information om G:s ledtider). I nämnaren, som uppbundet kapital, används 

endast sådant bundet kapital som är kopplat till projekt som är upptagna i leveransplanen. Den 

sammanlagda försäljningen för GT och GP är normalt högre än G:s försäljning på grund av 

internförsäljningen; detta förhållande illustreras i Figur 6-7. Internförsäljningen samt den stora 

tidsförskjutningen från GT:s leverans till GP:s leverans kan också medföra att G:s KOH 

minskar trots att både GT och GP redovisar ökad kapitalomsättning under samma period och 

vice versa.  

 

Figur 6-7 Illustration av internleveranser14 

                                                 
14 Källa: Baserad på figur i Siemens informationsmaterial. 
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6.4.3 Upparbetningskurvor för projekt 
På samma sätt som en produkt tillskrivs en upparbetningskurva, så kan även ett leverans-

projekts framskridande beskrivas med en kurva. Ett exempel på en sådan kurva visas i Figur 

6-8, där den vågräta axeln symboliserar tiden, medan den lodräta kan ange produktvärde, 

projektkostnader eller, om axeln graderas i procent, färdigställandegrad. 

Faktiska (projektspecifika) upparbetningskurvor kan tas fram genom att summera de 

kostnader som har påförts projektet inom lämpliga tidsintervall.  

 

Figur 6-8 Kapitalbindningskurvor15 

6.4.4 Färdigställandegrad och US GAAP 
Hela Siemenskoncernen använder, från och med räkenskapsåret 2005, redovisnings-

principerna som beskrivs av US GAAP (United States Generally Accepted Accounting 

Principles). I dessa principer ingår även instruktioner hur projekts färdigställandegrad ska 

beräknas. Måttet på färdigställandet kallas Percent of Completion (PoC) och definieras enligt 

Ekvation 4. För kapitalbindningsanalysen är PoC-avräkningen intressant eftersom den 

erbjuder ett standardiserat sätt att mäta färdigställandegraden och eftersom den syftar till att 

synliggöra verkliga projektframsteg framför finansiella teknikaliteter. 

                                                 
15 Källa: Teoretisk data från G:s styrekonom, empirisk från GTDP. 
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100)(
×=

adtotalkostnberäknad
hittillskostnderfaktiskaPoC  

Ekvation 4 Definition av färdigställandegrad 

 
Faktiska kostnader inbegriper hittills uppkomna kostnader som kan anses vara relevanta för 

projektets framskridande och ingår i en värdeadderande operation (progressrelevanta). Även 

kostnader som inte har inkommit ännu, men som ändå bör vara med för att återge projektets 

framskridande räknas med genom att en sådan kostnad bokas i förskott på projektet som en 

förhandsbokad kostnad. En ovannämnd situation uppstår till exempel då en vara levererats, 

men leverantörens faktura är försenad. 

Kostnader som tillhör projektet, men inte är progressrelevanta delas upp på NYP- och NPR-

kostnader. NYP-kostnader (förkortning från engelska: not yet progress relevant) är kostnader 

som just nu inte kan anses vara progressrelevanta, men kan bli det senare. Exempel är 

försäkringspremier och vissa förhandsbetalningar till leverantörer. När kostnaden sedan anses 

progressrelevant, bokas den över från NYP-kontot till huvudprojektet. 

NPR-kostnader (förkortning från engelska: never progress relevant) är kostnader som inte kan 

anses vara progressrelevanta och inte heller kan bli det. Exempel på NPR-kostnader är 

produktutvecklingskostnader, valutaeffekter och försäljningskostnader. 

När dessa kostnadsjusteringar utförts bör, beroende på kostnadsklassificeringens utförande-

kvalitet, den framräknade färdigställandegraden bättre motsvara de verkliga förhållandena. En 

mer utvecklad variant av PoC-ekvationen visas i Ekvation 5. Beräknad totalkostnad 

uppdateras kontinuerligt under projektet, varför färdigställandegraden PoC enligt definitionen 

kan sjunka. 

100
nadtotalkostberäknad

NPRNYPkostnader kadeförhandsbo  hittillskostnader PoC ×
−−+

=  

Ekvation 5 Utvecklad definition av färdigställandegrad 

 

6.5 Planering 

6.5.1 Sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen 
Sälj- och verksamhetsplanering (SVP), populärt betecknad S&OP efter engelskans sales & 

operations planning, är ett nytt koncept för planeringsprocessen hos SIT. SVP började införas 
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2004 för att komma till rätta med problem som fanns inbyggda i det tidigare systemet med 

många planer med olika mål. Huvudsyftet med SVP är förvisso att skapa en enda överens-

kommen plan, men denna enda plan måste existera i flera detaljnivåer och i flera nivåer av 

realisation. Detaljnivåerna har skillnader i planeringshorisont och tidsupplösning, alltifrån 

strategisk planering med minsta tidsintervall i storleksordningen kvartal och större, till rent 

genomförande, där dygnets timmar är planerade. Sälj- och verksamhetsplaneringens främsta 

dokument, huvudplanen, ligger på den taktiska nivån, med månader som minsta tidsenhet. 

6.5.2 Huvudplanering 
Huvudplanen, även kallad leveransplanen, är det grundläggande planeringsdokumentet för 

produktionen. I dokumentet kopplas en kärnturbins B-nr till kundprojektets B-nr och tid-

punkterna (veckonumren) för milstolparna ExWorks, slutmontage, packning samt stationärt 

prov fastställs. I huvudplanen ingår också en grovhuggen kapacitetsplanering där kapacitets-

moduler kallade slottar fylls med projekt. Varje månad har ett antal slottar som bestäms av 

förmodad maxkapacitet. De planerade projekten placeras i en slot för den månad projektet når 

sin ExWorks-tidpunkt. Varje slot kan bara innehålla ett projekt (en turbin). 

6.5.3 Verkstadsplanering 
Tillverkningsplanen skapas av GT:s planeringsgrupp utifrån huvudplanen och fastställer de 

verkstadsspecifika milstolparna. Tillverkningsplanen utgår från den tidpunkt i huvudplanen då 

en kärnturbin ska vara färdig och en högerplanering sker utifrån kapacitet och resurser hos 

verkstaden. Tidpunkt för T- och M-utsläpp (se avsnitt 6.6.3 och Figur 6-5) samt montage-

tidpunkt för kärnturbin fastställs. 

Normalt börjar montering två veckor efter T-klar. Regler för flyttning efter att T-utsläpp skett 

visas i Figur 6-9, vid större ändringar krävs ledningsbeslut. Figuren avläses så att ”om T-klar 

infaller inom 6-12 månader och det finns en kundorder till projektet så är ordern frusen”. 
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Figur 6-9 Tidsgränser i verkstadsplaneringen 

De långa ledtiderna kräver långsiktig planering, något som resulterar i en ganska trögrörlig 

verksamhet. För att ändå uppnå viss flexibilitet i produktionen tillverkar man och lagerhåller 

så kallade flexsatser. Flexsatserna innehåller allt som behövs för att starta upp tillverkningen 

av en viss kärnturbin, och eliminerar därmed den långa inköpsledtiden. På grund av den höga 

beläggningen i verkstaden är det inte möjligt att använda flexsatserna till att tillfälligt öka 

produktionsvolymen, utan de kan istället med fördel användas för att exempelvis tillverka en 

SGT-600 istället för en SGT-500 där projektet avbröts efter T-utsläppet. Utan flexsatserna 

skulle man i ett sådant läge stå med en tom slot (outnyttjade produktionsresurser). Då resurs-

behoven för olika gasturbintyper inte helt överensstämmer krävs dock smärre justeringar i 

verkstadsplaneringen. 

Då ett tillverkningsprojekt måste flyttas framåt i tiden, till exempel då kundorder inte 

inkommit som planerat, görs en så kallad rullning som illustreras i Figur 6-10. Mindre tids-

justeringar, till exempel ett par veckors senareläggning av montage noteras i tillverkningsplan 

och huvudplan, men behöver oftast inte innebära att projektet rullas. 
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Figur 6-10 Så kallad rullning i tillverkningsplanen 

6.5.4 Utlego 
Artiklar som inte tillverkas i egen verkstad kan delas in i rena inköpsartiklar, utlego samt 

strategiskt utlego. Inköpsartiklar är ofta av industristandard, medan utlegoartiklar tillverkas 

efter egen konstruktion. Vid utlego förses ofta leverantören med exempelvis tillverknings-

ämnen från egna förråd, dock försöker SIT att undvika ”delat ansvar”, där exempelvis SIT står 

för en viss bearbetning och en leverantör för en annan på samma artikel, då det försvårar vid 

fel. Ungefär en tredjedel av tillverkningen sker mot utlego. 

För att identifiera de artiklar som är mest lämpade för utlego har en omfattande klassificering 

gjorts, där komplexitetsgrad, utlegokostnad och kostnad för egen tillverkning finns 

specificerad. För att fullt ut utnyttja de avancerade och dyra maskiner företaget besitter, 

prioriteras de enkla artiklarna för utlego då man vill göra så kvalificerat arbete som möjligt 

hemma. 

Oftast är det beläggningen i de egna verkstäderna som styr utlegobesluten. Idag nyttjas 

befintliga resurser sex dagar i veckan med fem skift, och det finns därför inte mycket 
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utrymme för ytterligare ökning av kapaciteten. Kontinuerligt görs därför beläggnings-

körningar, vilka ger underlag till antalet timmar i nästa period som måste läggas på utlego. 

Det är sedan inköpsavdelningen som gör upphandlingar med leverantörer och skriver avtal, 

där anbud från flera tänkbara leverantörer jämförs. Ibland kan dock oväntade problem uppstå i 

viktiga flaskhalsar, varvid snabba oplanerade utlegobeslut måste tas. Då prioriteras inte priset, 

utan leverantörens flexibilitet och leveranstid. Det är dock består bara någon enstaka procent 

av utlegot som är oplanerat i GTC16-verkstaden, medan GTS har en något större andel. 

Vanliga utlegoartiklar är artiklar som normalt kan tillverkas i egen verkstad, men läggs på 

legotillverkare om kapacitet saknas. Undantaget är de strategiska utlegoartiklarna, vilka redan 

i konstruktionsstadiet planerades för utlego, och på dessa sker aldrig någon egen tillverkning. 

Vid tillverkning i egen verkstad registreras kostnader löpande i R/3. Vid utlego erhålls dock 

en faktura vid leverans, vilken i sin tur har en betalningsfrist på 30-60 dagar. Det gör att 

kostnader rent administrativt sett uppstår senare i tiden vid utlego. 

6.6 Pågående och planerade åtgärder 

6.6.1 Ledtidsprojekt 
Idag gäller ca tolv månaders ledtid mot kund (beställningsavi till ExWorks, se Figur 6-11), 

nästan oavsett vilken lösning kunden önskar. Detta gör att man har god planeringsmarginal 

vid köp av en till stor del standardiserad maskin, medan det knappt finns någon säkerhets-

marginal i de fall kunden beställt en komplex maskin med flera speciallösningar. Problemen 

börjar bli mer och mer synliga idag, när en kraftig produktionsökning har inletts och det blir 

mer intern konkurrens om produktionsresurserna. 

För att öka flexibiliteten startade man våren 2004 ett ledtidsprojekt, med mål att i tre steg 

successivt minska ledtiden, för en maskin med hög standardiseringsgrad tills den halverats. I 

de fall leveransprojektet kräver omfattande kundanpassningar, som till exempel anpassning 

för externt gasbränsle eller flytande bränsle, kommer ledtiden att vara lika lång som den är 

idag. 

                                                 
16 Se Figur 6-3 för förklaring av avdelningsnamn 
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Figur 6-11 Ledtidsprojektets omfattning17 

 
En presentation om ledtidsprojektet nämner följande ledtidsminskande åtgärder: 

• Pågående processutvecklingsprojekt i slutmontaget 

• Modulariseringsprojektet (se avsnitt 6.6.2) 

• Produktstrukturer, konfigurering 

• Fler preliminära beställningar 

• Uppdelning av ledtider i ledtidsklasser 

• Reducera ”strultid” och passiv tid 

6.6.2 Modulariseringsprojekt 
I samband med den kommande volymökningen anses det önskvärt att öka standardiserings-

graden för gasturbinens kringutrustning. Detta genomförs i ett modulariseringsprojekt där 

konstruktörerna försöker minska antalet modeller av ett visst hjälpsystem. Smörjoljesystemet 

ska till exempel finnas i två varianter; en gemensam variant för turbintyperna SGT-500, SGT-

600 och SGT-700, samt en variant för SGT-800. I dagsläget finns åtminstone en variant per 

turbintyp. I andra fall handlar det om att olika varianter av ett hjälpsystem ska ha fler gemen-

samma komponenter.  

Den nuvarande variantspridningen beror på att hjälpsystemen anpassats och optimerats för 

varje turbintyp och/eller användningsområde, så att överkapacitet undvikits. I vissa fall har 

tekniska framsteg sedan ursprungskonfigurationen gjort det möjligt att standardisera 

                                                 
17 Figuren är en principskiss och visar ej proportionella ledtider 
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komponenter, medan i andra fall det numera tillåts överkapacitet för de kombinationer som 

inte är dimensionerande. Tanken är att överkapaciteten i dessa hjälpsystem ska uppvägas av 

de positiva effekter som uppstår vid modularisering. 

Genom att antalet varianter minskas ökas inköpsvolymerna och antalet inblandade 

leverantörer minskar. Detta förväntas leda till minskade anskaffningskostnader, kortare 

anskaffningsledtider och högre leveranssäkerhet. En annan fördel som har identifierats är 

ökade möjligheter till förrådsförning av komponenter eftersom risken minskas när fler 

leveransprojekt kan använda de lagerhållna varorna. 

Modulariseringsprojektet är en viktig förutsättning för ledtidsförkortningen (se ledtids-

projektet som beskrivs i avsnitt 6.6). Modulariseringsprojektet kommer endast att innefatta 

dagens standardtillval – de projekt där hjälpsystemen specialkonstrueras mot kundönskemål 

kommer inte påverkas av projektet. 

6.6.3 Projekt för övergång till prognosstyrd tillverkning 
Tillverkning av kärnturbinen sker alltid på spekulation innan kundorderpunkten, men det finns 

två sätt att styra tillverkningen; tillverkning mot prognos och tillverkning mot spekulations-

projekt. I det första fallet beställs och tillverkas komponenter mot förråd enligt prognos, vilket 

resulterar i färdiga komponenter som kan användas i valfritt projekt. I det andra fallet, då 

tillverkningen är projektstyrd, är komponenterna låsta till sitt projekt redan då de beställs. 

New planning concept (NPC) infördes hos SIT hösten 1999. I begreppet inryms en övergång 

till prognosbaserad tillverkning. Idag är det endast ett HG som tillverkas på prognos. Det är 

rotorns HG, det som har den djupaste produktstrukturen och den längsta ledtiden. Prognos-

styrningen av detta HG kan ses som ett pilotprojekt, men det har också, på grund av ovan-

nämnda egenskaper, varit det mest problematiska HG:t. Fler HG:n ska bli prognosstyrda 

framöver, men det finns hinder som måste elimineras först, till exempel bristfällig individ-

hantering. 

6.6.4 Verktyg för lagerstyrning 
En förstudie görs i syfte att ge förslag på ett system för att automatisera styrning och upp-

följning av lagret, ett omständligt arbete som idag till stor del sker manuellt. 

Systemet bör kunna arbeta mot det befintliga affärssystemet R/3, eller vara ett påbyggnads-

program (add-on) till detta. Under förstudien har bl.a. nedanstående önskemål arbetats fram 

på vad ett sådant analysprogram bör kunna visa och styra: 
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• Hur ofta det blir brist i lagret (alternativt hur ofta säkerhetslagret används) 
• Lageromsättningshastighet 
• Över/underlager 
• Lagersaldo ställt mot förbrukning 
• Analys av frekventa inköp samt frekvent tillverkning 
• Förrådsföring - uppsättning av parametrar 
• Ledtidskritiska eller långa ledtider 
• Bastarder18 
• Oplanerad förbrukning 
• Kassationer 
• ”Vilda” (oplanerade) utplock innanför återanskaffningstiden 
• Uppdelning och klassificering i grupper 
• Kritiska linjen 
• A,B,C -styrning 
• Automatiskt se trender och styra efter dessa i programmet 
• Analys om vad som bör förrådsföras 

 
 

                                                 
18 Bastarder är artiklar som själva inte är förrådsförda, men där en eller flera artiklar på överliggande nivåer är 
förrådsförda. Detta medför idag att bastarder inte är projektbundna trots att de saknar de förrådsparametrar som 
säkerställer tillgången på artikeln (säkerhetslager etc.), vilket ökar risken för brist vid behovstidpunkten. 





ANALYS 

69 

7 Analys 

Analyskapitlet inleds med ett stycke där mekanismer som styr kapitalbindningen på SIT 
sammanfattas, och fortsätter med analys av kapitalomsättningshastigheten, VIA, upp-
arbetningskurvor samt kostnadsföring. Som avlutning diskuteras möjliga effekter av de 
åtgärder som är under genomförande, samt ges förslag på nya åtgärder. 

7.1 Mekanismer som styr kapitalbindning 

Stycket sammanfattar de mekanismer som styr kapitalbindningen på SIT och bygger delvis på 
stolparna i ett Ishikawadiagram (fiskbensdiagram) som sattes ihop under en workshop med 
fokus på kapitalbindning år 2003. Uppföljningsarbetet av workshopen rann lite ut i sanden, 
men flera viktiga punkter lever vidare som egna projekt, exempelvis S&OP-projektet och 
ledtidsprojektet. 

7.1.1 Sälj- och verksamhetsplanering 
För att hålla en ”optimal” VIA-nivå krävs bra planering, utförd av planerare med kunskap om, 

och fokus på, kapitalbindning. Till exempel ökar kapitaluppbyggnaden vid felaktiga 

planeringsstrategier, främst då stora buffertar av material och tid skapas. Det ledtidsprojekt 

som körs på GP försöker att identifiera dessa tidsbuffertar, som består av säkerhetsmarginaler 

och annan ”luft” (se avsnitt 7.1.7). 

På grund av verksamhetens beskaffenhet, är det mycket svårt att skapa bra försäljnings-

prognoser. Efterfrågan är ojämnt fördelad över tiden och världsmarknaden för industriella 

gasturbiner är svår att bedöma. Nästan varje säljprojekt innehåller dessutom avvikelser från 

standardmodeller, vilket i kombination med ett för litet statistiskt underlag försämrar prognos-

möjligheterna. 

Att SIT började med en sälj- och verksamhetsplanering var en nödvändighet, då det i princip 

är omöjligt att behålla ett gemensamt fokus utan en övergripande planering. Det är viktigt att 

affärssystemet (R/3) används i den utsträckning det ska, då data i R/3 omedelbart är 

tillgänglig för alla inblandade. Detta minskar därmed risken för felaktiga beslut på grund av 

otillräcklig information. 

7.1.2 Tillverkningsplanering 
Verkstadsplaneringen är en komplex process, som har en stor mängd faktorer att ta hänsyn 

till. Dessa förutsättningar ändras dessutom efterhand, och detta ofta med kort varsel. Sådana 

justeringar leder inte sällan till långa köer i produktionen, något som inverkar negativt på 

kapitalbindningen. 
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I verkstaden är det önskvärt att uppnå en så hög beläggning som möjligt, en strävan som 

måste ställas mot målet med en låg kapitalbindning. För att bibehålla en hög beläggningsgrad 

även vid omplaneringar krävs en flexibel produktion med processlager. 

Om de grunddata över ledtider som finns i R/3, och därmed styr planering och produktion, 

innehåller brister eller är dåligt uppdaterad kan det leda till att artiklar inkommer vid fel 

tidpunkter och antingen får ligga i lager onödigt länge eller hindrar något produktionsmoment. 

Planeringen kan även störas av att prioriteringar görs utanför R/3 i produktionen. 

7.1.3 Underleverantörer 
De vanligaste bristerna vid kontakt med underleverantörer är att den beställning som görs är 

felaktig, att leverantören inte kan leverera på avtalad tid (för sena eller för tidiga inleveranser) 

eller att planeringen av underleverantörsleveranser är bristfällig (beställning görs exempelvis 

för sent). Ett sätt att motarbeta problem med artikelinköp är att införa en underleverantörs-

strategi med tydliga riktlinjer. 

7.1.4 Outsourcing, utlego 
De artiklar som legotillverkas av externa företag (så kallad utlego, se avsnitt 6.5.4, sidan 63) 

är främst de allra enklaste detaljerna. Inköpspriset för dessa blir ofta lägre än kostnaden för 

egen tillverkning eftersom de anlitade företagen är mer anpassade för enklare tillverkning. 

Huruvida ett lägre pris innebär en reell besparing beror på hur de extra kostnader som uppstår 

värderas. Vissa anser att ett prispålägg på 7 procent gör utlegot jämförbart med egen 

tillverkning, medan andra anser att ett pålägg på 20-30 procent bättre motsvarar de verkliga 

förhållandena.  

Ur kapitalbindningssynvinkel bör även tidsaspekten beaktas, då kostnaden för en artikel på 

utlego uppstår först vid mottagandet av densamma, medan i egen tillverkning uppstår 

kostnaderna kontinuerligt. Man räknar i verkstäderna med en produktivitetshöjning då utlegot 

ökar på grund av att färre artiklar ger effektivare tillverkning. Med detta i åtanke har 

verkstäderna planerats med en viss överbeläggning jämfört med den nuvarande bedömda 

kapaciteten vid utlegobeslutet för 2005. 

Avsnitt 6.5.3 beskriver hur utlegobesluten framför allt baseras på beläggning För att även få 

fokus på kostnader och kapitalbindning bör SIT:  

• fastställa ett prispålägg för utlego. Detta bör utformas så att det lägre priset av utlego 

eller egen tillverkning motsvarar det verkligt mest ekonomiska alternativet. 
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• kvantifiera skillnaderna i kapitalbindning genom att räkna med, förutom prisskillnaden 

enligt ovan, skillnaden mellan tidpunkterna för kostnadsföring. 

Det finns även en betydande skillnad i informationsflödena mellan utlego och egen 

tillverkning. Inköpsavdelningen sköter kontakterna med det anlitade företaget, vilket omöjlig-

gör den omedelbara kontroll som verkstäderna har över sin egen tillverkning. 

7.1.5 Spekulationsbeställning 
Att starta projekt på spekulation är ett måste för företaget, eftersom de flesta kunder inte 

accepterar en leveranstid lika lång som SIT:s genomloppstid. Konkurrensen är hård vid 

försäljning, och ibland faller man på målsnöret. Medan ett projekt fortfarande är på 

spekulationsstadiet är det viktigt att turbinen i så liten mån som möjligt är kundanpassad, då 

den vid utebliven affär kan komma att användas i en annorlunda konfiguration. 

Om det saknas kund vid ordertidpunkten (C-utsläppet), måste det beslutas ifall tillverkningen 

ska fortsätta eller läggas på is. Det beslutet beror av flera faktorer. Om efterfrågan av turbin-

modellen är ökande fortsätter produktionen, vid omvända situationen är det dock troligt att ett 

uppehåll görs. Detsamma gäller tillgänglig kapacitet, är beläggningen för tillfället låg i 

produktionen är det större sannolikhet att tillverkningen fortsätter än om beläggningen är hög.  

Det finns en hel del materiel som står osålt. Spekulationerna har i dessa fall gått långt, d.v.s. 

materielen är inte helt generell vilket man försöker uppnå vid spekulation utan innehåller en 

hel del kundspecifikt. Ett tydligt exempel på sådan spekulation är inköpen som gjordes under 

elkrisen i Kalifornien under 2000-talets första år, då en stor mängd materiel förblev osåld. 

Denna utrustning var anpassad för elnätsfrekvensen 60 Hz, vilket gjorde utrustningen svårsåld 

på andra marknader än den japanska och nordamerikanska. Det har även hänt att 

spekulationen fortgått ända fram till slutmontage och sedan avbrutits. 

Vid nya försäljningar försöker man att använda så mycket som möjligt av det osålda 

spekulationsmaterialet, men efter en tid finns risken att många artiklar blir inkuranta då 

turbinerna hela tiden vidareutvecklas och nya tekniska lösningar implementeras. Då är ibland 

enda lösningen att skrota artiklarna. Efter en stor kraftansamling har man dock lyckats sänka 

det bundna kapitalet i osålda artiklar. Avsnitt 7.1.6 behandlar närmare hur överblivet material 

från avslutade eller avbrutna projekt behandlas. 
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7.1.6 Projektavslut och överblivet material 
Under ett leveransprojekts gång sker projektavslut i R/3 vid två olika tidpunkter. Den första 

tidpunkten infaller en månad (kommer att flyttas till 2 veckor) från ExWorks och avser alla 

projektelement som ingår i den interna turbinleveransen. Det andra projektavslutet görs i 

samband med projektets slutrapport (vanligtvis inom åtta månader från ExWorks), och avser 

de projektelement som inte längre är aktiva. Efter utförda projektavslut meddelas 

redovisningsavdelningen, vilka stänger projektet. 

 

Figur 7-1 Överblivet material från projekt 

Vid projektavslutet tas alla ej levererade inköpsbeställningar och ej avslutade produktions-

order bort, och kvarvarande material tas om hand. Det kvarvarande måste sedan via olika 

funktioner i R/3 klassificeras. En artikel klassas ”aktiv” om det finns ett kommande behov på 

den. Överblivna aktiva artiklar överförs till ett nytt B-nummer, och projektet krediteras dess 

värde. Artiklar som normalt är förrådsförda återförs till förrådet, och även här krediteras 

förrådet, se Figur 7-1. 

En del av de överblivna artiklarna är dock varken normalt förrådsförda eller har ett kommande 

behov. Sådana artiklar skrotas om deras kostnad understiger 5000 SEK, där kostnaden 

beräknas genom att artikelns styckpris multipliceras med dess antal. Överstiger kostnaden 

5000 SEK, placeras de dock i LAFT, som står för ”lager fritt tillgängligt”. Från GT rör det sig 

nästan uteslutande om artiklar från gasgeneratorn, då kraftturbinen är uppbyggd av standard-

artiklar som det vanligtvis finns ett behov på. Artiklar som härrör från packen kopplas till ett 

specifikt B-nummer, knutet till I4, I5 eller I6, för att det ska vara möjligt att spåra dess 

ursprung och därmed kunna debitera rätt GZ vid exempelvis skrotning. Ett sådant B-nummer 

är uppbyggt enligt: B(GZ)-B(projekt)-HG. 

PROJEKT LAFT 

Skrot 

 
Försäljning 
nytt projekt 



ANALYS 

73 

Artiklarna i LAFT matchas varje morgon mot en materialbehovslista, och vid träff ändras 

aktuell beställning till att istället omfatta LAFT-artikeln. Om ett nytt projekt tar ut en artikel 

ur LAFT krediteras det ursprungliga projektet. Fyra gånger om året gås materialet i LAFT 

igenom, och på artiklar som varit förda i LAFT i minst sex månader görs en skrotnings-

bedömning. Med hjälp av punktlistan under Figur 7-2 sammanfattas avsnittet om LAFT. 

 

 Figur 7-2 Illustration av LAFT 

 
1. Om behov av överbliven artikel finns i ett annat projekt, så ”säljs” artikeln till detta. 
2. Är artikeln förrådsförd återköps den till lager. 
3. Om ingen omedelbar överflyttning kan ske läggs artikeln på LAFT. Ingen ersättning 

till projektet utgår. 
4. Från LAFT kan nya projekt ”köpa” artiklar. 
5. Om en artikel på LAFT bedöms inkurant skrotas denna. Ingen ersättning utgår till 

projektet. 
 
LAFT infördes då man såg stora nackdelar med det gamla systemet, ett lager med överblivet 

material vilka projekten fick betalt för. Då ett nytt projekt plockade ut en artikel ur lagret 

krediterades i sin tur förrådet. Det systemet ledde till att projekten inte själva fick ta det 
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underskott de själva skapat, något som inte uppmuntrade till sparsamhet eller satte en minskad 

kapitalbindning i fokus. 

Orsaker till att artiklar placeras i LAFT kan vara ändringar på grund av nya myndighetskrav, 

sena kundkrav eller konstruktionsändringar. 

För en konstruktör innebär det ofta merarbete att försöka passa in en detalj från LAFT i sin 

konstruktion. Många gånger är det inte heller ekonomiskt försvarbart att göra de anpassningar 

som krävs. För att skapa incitament hos konstruktörerna till återanvändning kan varorna i 

LAFT vara ”rabatterade”, dvs. prissättas till en andel av det listade värdet efter en procentsats. 

Om denna procentsats till exempel är 75 % och LAFT-artikeln är värd 1 Mkr innebär det att 

konstruktören vid användning av detaljer från LAFT kan tillåta extra anpassningskostnader på 

upp till 250 000 kr utan att fördyra konstruktionen. Projektet som kvarlämnat artikeln ersätts 

då med 750 000 kr, en summa som gått förlorad om artikeln skrotats. 

7.1.7 Ledtider 
Leveransprojektens totala ledtid anses vara för lång, och den största delen av dess löptid 

består av anskaffningsledtider. Vid T-utsläppet beordras de kundoberoende huvudgrupperna, 

och vid M- och C-utsläppen de kundspecifika. Det egentliga montaget sker dock inte förrän 

ännu senare. 

Ledtiderna för anskaffningar är till synes rejält tilltagna. Att det finns luft i ledtiderna kan bero 

på en brist på tillit; varje enhet lägger till en marginal för att säkerställa att artiklarna verkligen 

finns när de behövs. Inköpsledtiderna, för att ta ett exempel, beror av externa faktorer som 

efterfrågan av råvaror på världsmarknaden eller leverantörens aktuella beläggningsgrad. De 

tidsparametrar som utgör den totala inköps- eller tillverkningsledtiden (se Figur 7-3 och Figur 

7-4) är specificerade i materialdatabasen för varje artikel Genom att låta den artikelansvarige 

få återkoppling även då leveranserna kommer för tidigt ges möjlighet att kontinuerligt 

identifiera och justera ned för långa säkerhetstider. 

Figur 7-319 visar de ingående delprocesserna i materialförsörjningsledtiden (jämför teori-

avsnittets Figur 5-3 på s.18) från att ett planerat behov identifierats (vilket förhoppningsvis 

sker till vänster om öppningstidpunkten) och till leverans. Processerna är högerjusterade mot 

behovstidpunkten, dock med en säkerhetsmarginal för att i möjligaste mån garantera tillgång 

vid behovsdatum. 

Säkerhetsmarginalens storlek sätts allmänt till en schablontid om fem dygn, men kan ändras 

efter behov för varje enskild artikel. Det bör utarbetas riktlinjer för ändring av säkerhets-
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marginalernas storlek, så att samma kriterier används konsekvent. Det kriterium som bör väga 

tyngst är leveranssäkerheten, där historiska data för varje leverantörs rättidighet ligger till 

grund för bedömningen. Många artiklar skulle antagligen klara sig med något eller ett par 

dygns säkerhetsmarginal, medan vissa kräver en större marginal än den generella, och här 

torde det därför finnas en stor potential till minskade ledtider. 

 

Figur 7-3 Inköpsledtid 

Den totala tillverkningsledtiden visas i Figur 7-419, medan en mer detaljerad vy över order-

ledtiden, från orderstarttidpunkt till sluttidpunkt, ges i Figur 7-5. 

 

Figur 7-4 Tillverkningsledtid 

När det gäller ledtider hos leverantörer är det viktigt med en hög interaktionsgrad, så att den 

andra parten aldrig blir överraskad. Kunden kan exempelvis införa dubbel beställningspunkt 

som materialanskaffningsmetod, vilket förvarnar leverantören om kommande order. 

Leverantören i sig bör i god tid underrätta sin kund om aktuella leveranstider och eventuella 

förseningar, så att kunden hinner vidta åtgärder. Sådant beteende kan även tvingas fram 

genom nya avtal som berättigar till straffavgifter vid förseningar och liknande. 

                                                 
19 Figur 7-3 och Figur 7-4 är baserade på en GTDP-presentation från 2003 (intranätet). 
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Figur 7-5 Orderledtid i tillverkningen (Siemens/GTDP 2003) 

Figur 7-5 visar vad orderledtiden i Figur 7-4 består av. Säkerhetstiden är i tillverkningsfallet 

tidsmässigt placerad före godsmottagningen, medan den i inköpsfallet är allra sist i total-

ledtiden. Bufferttiden före operationerna möjliggör omplaneringar av kapacitetsskäl. Det är 

positivt ur kapitalbindningssynpunkt att bufferten är placerad före operationerna, så att 

operationerna sker så nära behovstidpunkten som möjligt när kapaciteten tillåter detta. 

Flera gånger har SIT initierat projekt för att minska ledtiderna. Det ledtidsprojekt som pågår 

just nu har en kortad genomloppstid från C-utsläpp till ExWorks som mål, i en första etapp 

med drygt 12 %, och sedan successivt ned till en halvering av tiden. Mer om detta projekt 

finns i avsnitt 7.4.3. GP även två olika 5S-projekt samt ett Black Belt-projekt (se avsnitt 5.2.8 

Processutveckling, s.23) med mål att skära bort tid i slutmontaget. 

7.1.8 Förråd 
Förrådet, med tusentals artiklar, är en plats där mycket kapital kan bindas helt i onödan. En 

hög saldonoggrannhet, effektiv inkuranshantering och bra planering och hantering av material 

är mycket viktigt för att identifiera denna kapitalbindning. Det är därför nödvändigt att ett 

datoriserat verktyg för lagerstyrning och lageranalys implementeras, då det är svårt att uppnå 

en ”optimal” hantering när arbetet sköts manuellt. Ett lagerstyrningsverktyg skulle dessutom 

kontinuerligt kunna upptäcka inkurant material, vilket annars både tar plats och binder kapital. 

Dock kan onödig kapitalbindning ändå uppstå då underlag för köp och konstruktion ibland 

innehåller felaktigheter. För att optimalt utnyttja förrådet, och även förkorta ledtider och 

20 

Bufferttid 
före produktion 

Säkerhetstid 
efter produktion 

Ledtid för operation 

Produktiv tid Ej produktiv 

tid 

Ej produktiv tid 

Väntetid 

Operation 
II 

Order 
starttidp. 

Produktions-
tidplan slut 

Order 
sluttidp. 

Produktions-
tidplan start 

Uppsättning Bearbetning Demontering Liggtid Transport 

Operation 
I 

Operation 
III 



ANALYS 

77 

minska kapitalbindning, bör olika avdelningar och projekt i större utsträckning köpa artiklar 

mellan sig, så kallad ”cross selling”. 

7.1.9 Kompetens 
Det krävs att all personal är medveten om hur en hög grad av kapitalbindning påverkar 

företagets ekonomi och vilka mekanismer det är som binder kapital. Utan denna insikt är det 

dessutom svårt att motivera anställda till att överge invanda mönster mot någonting som 

kanske känns mer omständligt när de inte ser nyttan med det. 

7.1.10 Processer och rutiner 
Inom SIT:s tillverkande verksamhet kan återkommande arbetsmoment delas upp på del-

moment i tillverkningsprojekt och återkommande projektöverspännande aktiviteter. Dessa två 

verksamhetstyper benämns här för enkelhetens skull processer respektive rutiner. Projekt som 

inte är tillverkningsprojekt, till exempel utvecklingsprojekt, faller utanför ramen för detta 

arbete och behandlas inte här. 

Optimering av processerna är ett prioriterat område för all tillverkningsindustri, men kräver en 

genuin processförståelse hos all personal, speciellt i nyckelbefattningar. Klara och fasta 

processinstruktioner behövs för att skapa ordning och reda och få en tillfredsställande 

effektivitetsgrad. I processinstruktionerna ska det även tydligt framgå vem som har det 

yttersta ansvaret för varje delprocess. 

I dagsläget har man speciellt problem med processerna vid avslutande av projekt, det tar helt 

enkelt för lång tid att avsluta projekten. Administrativt ligger projekten fortfarande öppna och 

innehåller oavslutade poster, trots att leveransdatum kan ligga en bra bit tillbaka i tiden. Även 

ändringshanteringen anses ostyrd, och behöver styras av en definierad process. 

Affärssystemet hos SIT, R/3, är avsett att täcka de flesta informationstekniska behoven på 

företaget, se avsnitt 5.3.1 (s.26). Genom att använda R/3 i så stor utsträckning som möjligt 

underlättas informationsdelning och uppdatering, eftersom all data lagras centralt. Sam-

lokaliseringen av data innebär också en minimering av överförings- och konverteringsfel. 

Att skapa egna beräknings- och analysmetoder i R/3 kräver dock en del programmerings-

kunskaper, varför enstaka analyser ofta utförs i ett annat system, till exempel ett lokalt 

kalkylblad. När en kalkylbladsbaserad analys utförs upprepade gånger och blir till en rutin 

uppdagas nackdelarna med att använda sidosystem för informationsbehandling. Förutom att 
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arbetet ofta blir tidskrävande uppstår nackdelar såsom att data i dessa blir inaktuella och 

svårare att dela med berörda personer (tillgängligheten blir sämre).  

Användningen av R/3 hos SIT är mycket utbredd, men vissa rutinuppgifter utförs ändå i sido-

system, till exempel VIA-mätningarna (avsnitt 6.4.1, s.56) Det bör införas riktlinjer hos SIT 

som anger när och hur en analys, beräkning, etc. i ett sidosystem bör infogas som modul i R/3. 

Sidosystem bör endast användas då R/3 inte förväntas klara uppgiften (jmf. avsnitt 6.6.4 

Verktyg för lagerstyrning på s. 66) eller då uppgiften som utförs i sidosystemet är av enstaka 

karaktär. 

Som exempel på rutiner i sidosystem kan huvudplanerarens VIA-prognoser tas (dessa är 

beskrivna i avsnitt 7.3.4). Detta gjordes tidigare genom att huvudplanerna klistrades in i ett 

kalkylark med upparbetningskurvor och Procon-värden inlagda. Det var ett helt manuellt 

arbete, och med tiden växte kalkylarket och blev med en filstorlek på över 50 megabyte 

nästintill ohanterligt, även med dagens snabba arbetsstationer. Idag utförs dessa VIA-

prognoser direkt via ett formulär i R/3, efter att det upptäcktes att funktionen för den grova 

kapacitetsplaneringen kunde nyttjas för syftet (kapacitetsplanering beskrivs i avsnitt 5.3.6 på 

s.34). 

7.1.11 Produkt 
Företagets slutprodukter, turbinerna, binder mycket ”onödigt” kapital under tillverkningens 

gång. Orsaker till detta är, vilket tidigare nämnts, brist på modularisering (olika, men 

liknande, lösningar till olika turbinmodeller, se mer i avsnitt 6.6.2) och låg standardiserings-

grad på ingående komponenter. Men det finns även brister i produktstrukturerna, dubbel-

registreringar av artiklar samt höga pålägg (NCC/PP20 och AFFO21). 

Dubbelregistrering innebär att (i princip) identiska artiklar kan vara registrerade på olika 

artikelnummer. Det kan till exempel inträffa när en artikel har konstruerats för ett projekt som 

sedan avbrutits. Artikeln läggs då på ett fritt tillgängligt lager (se avsnitt 7.1.6), men i och med 

att den då är registrerad på projektets B-nummer blir den svår att finna för ett nytt projekt som 

söker en artikel med samma specifikationer. Att en artikel är dubbelregistrerad eller svår att 

hitta i registren på grund av bristande klassificering, gör att produkter som eventuellt finns 

tillgängliga riskerar att nybeställas i onödan. 

                                                 
20 Pålägg för att täcka upp alla produktrelaterade kostnader (t.ex. fel och garanti). 
21 AFFO är affärsomkostnader , alltså (indirekta) kostnader för administration, ledning, marknadsföring och 
försäljning. 
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Produktkostnaderna är till stor del beroende av världsmarknadspriset på råvaror som stål, 

vilket gör att de kan variera ganska kraftigt från att en kund börjar visa intresse för en maskin 

och fram till tillverkning börjar. 

7.1.12 Organisatoriska effekter 
När ett projekt måste rullas (se avsnitt 6.5.3, sidan 61) uppstår naturligtvis merkostnader. 

Principen hos SIT är att rullningens kostnader ska bäras av det GZ som orsakat rullningen. I 

dagsläget fungerar inte denna kostnadslokalisering, men styrekonomerna på G och GP har 

påbörjat ett arbete som syftar till att ta fram riktlinjer för rullningskostnadernas debitering. 

Överföringen av CE från GT till GP redovisas som en klump material, istället för uppdelat på 

mer detaljerade kostnadsposter. Detta sker även vid utlego. Mer om detta finns att läsa i 

avsnitt 7.3.1 Redovisning av kostnader. Som nämnts i avsnitt 6.1.1 i nulägesbeskrivningen 

(s.45) finns problem med uppdelning av kostnader och ansvar mellan affärsenheterna I4 och 

I6. De två affärsenheterna var tidigare en sammanhållen enhet och det krävs en hel del arbete 

för att verkställa uppdelningen på ett bra sätt. 

7.2 Kapitalomsättningshastighet 

I det här avsnittet förs en diskussion om de mätningar av kapitalomsättningshastigheten vid 
SIT som beskrevs i nulägesbeskrivningens avsnitt 6.4.2 (s.57). 

7.2.1 Trendberoende 
När avdelningarna G, GP och GT redovisar sin kapitalomsättningshastighet baseras 

försäljningen, täljaren, på framtida (planerade) leveranser (se avsnitt 6.4.2). Det bundna 

kapitalet, nämnaren, är å andra sidan ett aktuellt värde.  

 

Figur 7-6 Illustration av KOH:s mätfönster 

= en leverans  
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Det kapital som vid ett visst tillfälle är bundet orsakas till större delen av framtida leveranser, 

men ett projekt som ska levereras långt fram i tiden har sannolikt bundit mindre kapital än ett 

projekt med nära förestående leverans. Figur 7-6 visar hur de olika leveranserna inom ett 

mätområde har olika stor påverkan på det VIA som jämförs med dessa leveranser. Om man 

föreställer sig en leveransplan med hög produktionstakt i slutet på det intervall som ingår i 

KOH-mätningen – en ökande trend – så kommer kapitalomsättningshastigheten vara hög, 

eftersom trenden inte ännu har orsakat mer kapitalbindning. 

 

Figur 7-7 Simulering av kapitalomsättningshastighetens trendberoende 

I Figur 7-7 visas resultatet från en simulering av kapitalbindningsförändringar över en period 

med varierande leveranstakt. De fyra zonerna som avdelats med vertikala linjer är tidsperioder 

med olika fingerade leveranstakter. Inom varje zon är takten jämn. 

Kurvan med fyllda cirklar (1) visar genomsnittlig takt inom ett tolv månader långt fönster 

framåt i tiden (KOH-täljarens fönster, se definitionen i avsnitt 6.4.2). Den streckade kurvan 

(2) visar VIA beräknad utifrån takten enligt metoden som används för VIA-prognoser (avsnitt 

7.3.1). 

De övre två kurvorna visar hur det 12-månadersfönster som används i KOH-beräkningarna 

svarar tidigare på taktförändringar än vad kapitalbindningen gör. Diagrammets nedre kurva 

visar hur kvoten mellan takt och VIA avviker från sitt stationära värde då leveranstakten 

förändras.  

Det finns två orsaker att VIA svarar långsammare än 12-månaderstakten på förändringar: Dels 

binds kapital längre tid än fönstret, vilket ger flackare kurva. Dels är kapitalbindningen för ett 
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leveransprojekt avsevärt större när leveransen är nära förestående, medan alla leveranser inom 

”fönstret” viktas jämnt i KOH-beräkningen. 

7.2.2 Varför 12 mån? 
Enheten G vill redovisa kapitalomsättningshastighet för G, GP och GT varje månad. 

Försäljningen varierar kraftigt från månad till månad på grund av ojämn efterfrågan. Eftersom 

försäljningen kan mer än fördubblas (eller halveras) månader emellan, så är en KOH endast 

baserad på senaste månadens försäljning inte användbar. Dessutom ger en sådan KOH en 

dålig indikation om kapitalbindningen, eftersom det uppbundna kapitalet härrör till en mer 

långsiktig produktion. 

Valet att aggregera just 12 månaders leveranser är inte baserat på något vetenskapligt 

resonemang. Det är inte heller kopplat till någon ledtid, trots att kundorderpunkten ligger 

ungefär 12 månader före leverans i många fall. 12-månadersfönstret är snarare ett resultat av 

försök med olika fönsterlängder och har bedömts bäst spegla verksamhetens beskaffenhet. Det 

görs även KOH-mätningar baserade på kommande sex månaders leveranser. 

Inom arbetets analys har försök med olika längder på tidsfönstret gjorts. Försöken visar på att 

kortare tidsfönster gör KOH känslig för den slumpmässiga variationen mellan enskilda 

månader, medan längre tidsfönster gör KOH känsligare för trender22. Ingen alternativ längd på 

tidsfönstret gav egenskaper på KOH som tydde på att det var ett entydigt bättre sätt att mäta 

KOH än det nuvarande sättet. Även försök med viktningar av leveransvärdet som ingår i 

KOH har utförts. Ansatsen här var att vikta de leveransvärden som ingår i KOH-formeln med 

olika värden beroende på var i tidsfönstret de är placerade. Inte heller dessa försök resulterade 

i någon mätmetod som kunde anses överlägsen den nuvarande. Figur 7-8 visar ett exempel på 

KOH-kurvor från ett av försöken, där Viktning 1 är en linjär viktning med lägsta vikt längst 

bort i tidsfönstret. Viktning 2 viktar leveranser i ändarna på tidsfönstret lägre än leveranser i 

mitten. Arbetsgången i försöken finns beskriven i Bilaga 2. 

                                                 
22 Trender behandlas bland annat i avsnitt 5.3.2 på sid 27. 
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Figur 7-8 Exempel på resultat från försök med leveransvärdesviktningar i KOH 

7.2.3 Diskrepans i KOH mellan G, GP och GT 
I avsnitt 6.4.2 (särskilt Figur 6-7 på s.58) förklaras hur KOH för avdelningen G kan minska 

trots att KOH för underavdelningarna GP och GT ökar vid samma tillfälle. Effekten kan 

härledas till att leveransvärdet för avdelningen G inte är summan av leveransvärdet för GP 

och GT, eftersom leveranser mellan underavdelningarna inte medräknas bland leveranser för 

huvudavdelningen. Detta faktum riskerar att initialt förbrylla den som tolkar siffrorna och 

påtalas därför alltid i G:s KOH-presentationer. Den fluktuerande orderingången syns vid olika 

tidpunkter i siffrorna, då avdelning GT levererar till GP några månader tidigare än GP (och G) 

levererar till kund. 

Det går att motverka ovannämnda effekter för att underlätta jämförelser, till exempel kan 

internleveranser räknas in i G:s KOH, GT:s leveranser kan tidsförskjutas och man kan låta bli 

att mäta KOH för underavdelningarna.  

Dock behöver inte skillnaderna mellan de tre KOH-mätningarna ses som ett problem; det är 

inte önskvärt att jämföra GP:s och GT:s KOH med varandra eftersom verksamheterna är 

mycket olika varandra och samtidigt sammanfogade. KOH är det enklaste sättet att sätta 

kapitalbindning i proportion mot produktionsvolymer. Eftersom kapitalbindningen bör 

studeras för såväl G som avdelningarna var för sig, bör även KOH mätas för dessa. Dessutom 

innebär de förstnämnda metoderna en sådan utvidgning av det vedertagna begreppet kapital-

omsättningshastighet att det är att anses som något helt annat. 
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7.3 VIA 

Leveransprojektens kapitalbindning och produktens upparbetade värde mäts hos SIT som 

varor i arbete, VIA (se även avsnitt 6.4.1 Mätetalet VIA, s.56). Omfattningen av begreppet 

illustreras i Figur 7-9. Den streckade vertikala linjen anger brytpunkten mellan VIA och 

lagervärde enligt SIT:s definition. 

 

Figur 7-9 Omfattning avVIA i produktionen 

VIA kan delas upp i de olika kostnadsslag som påförs leveransprojekten. Figur 7-10 visar 

VIA-utvecklingen under ett år, där kostnaderna aggregerats till fem stora typer. 
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Figur 7-10 Fördelning av VIA vid I4 Finspång 

De kostnader som påförs projekten och bygger upp VIA är: 

• Kostnader för material och komponenter. Projektet debiteras materialkostnaden 

oavsett om materialet köps från externa leverantörer eller tas ur SIT:s förråd. 

• Kostnader för tjänster. 

• Arbetskostnader. De personer som arbetar i och för projektet tidsrapporterar nedlagt 

arbete vilket debiteras projektet som timpris. 

• Del av fasta kostnader eller projektövergripande kostnader. Projektet ska vara själv-

bärande och delar därför på kostnader såsom utvecklingskostnader och lokalhyror. 

Inkomster till projektet består av: 
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• Kostnadsersättningar/internkrediteringssummor. Intern debitering sker för allting från 

mindre utbyten mellan projekten (ex. överflyttat material) till hela projektkostnaden 

(då hela projektet är en internleverans). 

7.3.1 Redovisning av kostnader 
Projektgruppen redovisar löpande alla kostnader som läggs på projektet. Dessa registreras 
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består bl.a. av tid, internlevererad tid (ILT), material, R&D-, S&A/FAO- och NCC/PP-pålägg, 

kostnadsränta, felkostnader, driftsättning samt övriga kostnader. Figur 7-11 visar ett verkligt 

exempel på en upparbetningskurva för en SGT-800 där de åtta största kostnadsslagen är 

markerade. ”Hacket” i senare delen av kurvan består av avräkning för affärsomkostnads-

pålägg och sker tidsmässigt i samband med leverans från GT till GP. 

 

Figur 7-11 Upparbetningskurva uppdelad på kostnadsslag 

Vissa leveranser omfattar dock flera identiska turbiner, exempelvis är två-tre gasturbiner och 

en ångturbin en populär kombination vid byggnation av kraftvärmeverk. Då sker utvecklings-

arbetet simultant för gasturbinerna (de är ju i princip likadana), och kostnaderna går inte att 

härleda till just en av turbinerna. Principen vid multipelprojekt är att utvecklingskostnaderna 

då ska fördelas på alla turbinerna. Dock anser många av projektledarna att ett sådant 

förfarande gör det svårare att följa upp de faktiska utvecklingskostnaderna och samregistrerar 

dem istället på ett av leveransnumren (vanligtvis det första). Därför kan de upparbetade 

kostnaderna för de ingående leveransprojekten skilja sig åt en hel del, och det är en faktor som 

försvårar uppföljning av enskilda projekt. 

När delar av tillverkningen läggs ut på externa entreprenörer (utlego) debiteras projektet 

kostnaden för detta under kostnadsslaget material. Beroende på aktuell beläggning i 

verkstaden kan det vara nödvändigt att ta utlegobeslut med kort varsel. Eftersom egna 

tillverkningskostnader kostnadsförs på olika kostnadsslag, leder detta till att ett oplanerat 

utlego ger obalans mellan kostnadsslagen i förhållande till budgeten. Internleveranser, som till 

exempel då GT levererar en kärnturbin till GP, kostnadsregistreras i de flesta fall som ”en 
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klump material”. Undantaget från detta är SGT-800-leveranser vars kostnader överförs 

separerade på respektive kostnadsslag. Skillnaden mellan turbintyperna i kostnadshanterings-

hänseende beror på en teknisk detalj. 

Det är naturligtvis en nackdel ur många synvinklar att kostnadsuppdelningen inte är 

fullständig och extra besvärligt att uppdelningen i samband med utlego inte är förutsägbar. 

Detta försvårar särskilt vid uppföljningar och redovisningar. För att komma till rätta med detta 

problem bör SIT vid utlego antingen begära kostnadsslagsuppdelade uppgifter från 

leverantören eller applicera en schablonmässig uppdelning på kostnaden enligt motsvarande 

egen tillverkning. Det bör inte heller vara omöjligt att överföra specificerade kostnader vid de 

internleveranser där det i dagsläget inte sker. Detta är något som företaget bör jobba i riktning 

mot eller åtminstone utreda för- och nackdelar med. 

7.3.2 VIA-mätningar 
Det finns både för och nackdelar med det manuella förfarandet vid GPL:s VIA-mätningar 

(mätningarna beskrivs i avsnitt 6.4.1, s.56). Fördelen är att den som mäter VIA har full 

kontroll över urvalsprocessen. Jämförelsestörande data kan elimineras och varje urvalsbeslut 

kan tas grundat på mätningens mål. I normalfallet utförs VIA-mätningarna av en och samma 

person, månad efter månad, som antagligen applicerar samma principer på arbetet varje gång. 

När någon annan person tar över arbetet, tillfälligt eller permanent, finns risken att andra 

principer tillämpas trots att det finns grova riktlinjer för mätningen. 

En annan potentiell felkälla finns i det faktum att delar av ingående data är sekundärdata (data 

som redan behandlats av någon annan), närmare bestämt informationen från GT. Genom att 

flytta över ansvaret för urvalet till R/3 elimineras nämnda felkällor och ytterligare några 

(konverteringsfel, slarvfel, etc.). För att detta ska vara möjligt bör ett styrande dokument tas 

fram och beslutas. Detta dokument ska noggrannare definiera urval och beräkningar, vilket 

ger konsistens och underlättar jämförelser. 

7.3.3 Om upparbetningskurvor 
Upparbetningskurvor används idag i sälj- och verksamhetsplaneringens VIA-prognoser. 

Upparbetningskurvan består av ackumulerade progressrelevanta kostnader och representerar 

kapitalbindningsutvecklingen under projektets löptid. De kurvor som används idag härrör från 

slutet av 90-talet och är antagligen inte helt optimala för rådande situation. Att ta fram nya, 

aktuella kurvor är något som företaget strävar efter, men arbetet är i dagsläget inte prioriterat 

på grund av resursbrist. 
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Produktionsekonomisk litteratur förenklar gärna en produkts upparbetningskurva så att den 

följer en horisontell linje när produkten är i lager och en lutande rak linje när produkten är 

under bearbetning. När en produkt går igenom många tillverkningssteg med mellanliggande 

lager ger detta en kantig kurva. Eftersom upparbetningen av en gasturbin sker under hela 

projektets löptid blir förenklingen med en rak linje mellan in- och utvärde för grov. Då 

kapitalbindningen hos SIT till stor del utgörs av projektens upparbetade värden är uppdaterade 

och i möjligaste mån verklighetstrogna upparbetningskurvor av största vikt för prognoser, 

uppföljningar och processutveckling. 

7.3.4 VIA-prognoser 
Sälj- och verksamhetsplaneringen tar regelbundet fram en prognos över VIA-utvecklingen 

inom de kommande tre åren. Prognosen tas fram med den aktuella huvudplanen (se 

avsnitt 6.5.2) samt upparbetningskurvor för respektive turbinvariant som indata. Prognosen 

säger helt enkelt att ”Månad X år Y kommer VIA att vara Z kr om försäljningsprognosen 

motsvarar den verkliga utvecklingen”. 

Den aktuella VIA-prognosen visas i Figur 7-12, med start i april år 2005 och slut i mars år 

2008. Varje projekt i leveransplanen bidrar, vid en godtycklig punkt på tidsaxeln, med ett VIA 

motsvarande turbinens Procon-värde multiplicerat med aktuell progress vid den godtyckliga 

tidpunkten (enligt upparbetningskurva för varianten), exempelvis 100 MSEK·26,8 % = 

26,8 MSEK. 

 

Figur 7-12 Exempel på VIA-prognos 

År 1 År 2 År 3 År 0 

tid 

vä
rd

e 



ANALYS 

88 

VIA-prognoserna visar på ett lättförståeligt sätt hur ökningar respektive minskningar i 

produktionsvolym påverkar det bundna kapitalet. Den aktuella VIA-prognosen visas även i 

diagram med kurvor från tidigare prognoser inlagda. Ur dessa kombinerade grafer syns 

justeringar av huvudplanen direkt, som exempelvis tillverkning av en SGT-500 istället för en 

SGT-800, där den ena binder mindre kapital och under en kortare tid än den andra. 

VIA-prognoserna är inte i dagsläget tänkta att utgöra ett beslutsgrundande underlag, men 

medan de mätningar som görs av nuläget på SIT initierar åtgärder för att påverka dagens 

situation, skulle VIA-prognoserna kunna fungera som en indikator på i vilken riktning det 

långsiktiga arbetet bör fokuseras. 

S&OP-koordinatorn har ifrågasatt dessa VIA-prognosers värde som underlag för kapital-

bindningsstudier och har föreslagit ett annat kapitalbindningsmått som kan kallas commitment 

curve. Commitment är på svenska åtagande eller engagemang, så översättningen av denna 

engelska term blir olyckligtvis något i stil med bundet bundet kapital (sic!). VIA-prognosens 

kurva kommer att följa den prognostiserade försäljningen, medan en commitment curve 

endast ska visa det oåterkalleligt bundna kapitalet, alltså den kapitalbindning som återstår 

även om försäljningen och produktionen inte motsvarar prognosen. 

7.3.5 VIA-index 
VIA-index söker svar på frågan ”Band projekt B-123 mycket kapital?”. Indexet baseras på de 

upparbetningsvärden som ges från säljverktyget Procon, och skulle kunna vara ett hjälpmedel 

vid utvärdering och uppföljning av ett avslutat projekt. VIA-index är inte ett vedertaget 

begrepp, utan skapades som ett led i denna analys, i brist på passande nyckeltal. Exempel på 

Procon-data för en gasturbin ges i Tabell 7-1, det är dock fiktiva siffror som visas. 

Mån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Area 

Ack (%) 11 14 17 22 27 37 45 55 67 81 90 94 - 

Ack (Mkr) 3,3 4,2 5,1 6,6 8,1 11,1 13,5 16,5 20,1 24,3 27 28,2 168 

Tabell 7-1 Upparbetning av VIA 

Kurvan går i exemplet (Figur 7-13) till 28,2 miljoner kr då Proconvärdet (i exemplet: 30 Mkr) 

även inkluderar aktiviteter som utförs efter ExWorks. Genom att summera den upparbetade 

kostnaden för varje månad fås en hyfsad approximering av kurvans area, vilken i exemplet 

blir 168 Mkr·månad. Genom att väga in en area i beräkningarna tar man inte bara hänsyn till 

den totala upparbetade kostnaden och projektets löptid, utan när i tiden upparbetningen 
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skedde är en viktig faktor. Ju tidigare en kostnad tillkommer, desto tyngre väger den i 

slutänden. 

 

Figur 7-13 Upparbetningskurva (Procon) 

Genom att ur R/3 extrahera upparbetade kostnader från ett avslutat, verkligt, projekt kan arean 

jämföras enligt Ekvation 6. 

100
 turbintypaktuellför en Proconvärdfrån  Area

projektavslutat för  Areaindex-VIA ×=  

Ekvation 6 VIA-index 

VIA-index för en ”ideal” upparbetningskurva ligger alltså så nära 100 som möjligt. Ett värde 

under 100 kan betyda att aktuellt projekt har en mycket konkav upparbetningskurva, medan 

ett projekt som får ett VIA-index över 100 troligen har en konvex kurva. Exempel visas i 

Figur 7-14, med två projekt som har samma löptid och samma upparbetningskostnad, men vitt 

skilda VIA-index. 
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Figur 7-14 Två extremfall av upparbetningskurvor 

På grund av kurvornas specifika natur, behöver inte heller ett projekt med lågt upparbetnings-

värde (ett projekt som blev billigare än dess variants Procon-värde) få ett bra VIA-index. Ett 

exempel kan vara en spekulationsmaskin som legat still i produktionen ett tag (se avsnitt 7.1.5 

om spekulationsbeställningar som kapitalbindande mekanism) 

7.4 Effekter av åtgärder 

7.4.1 Modulariseringsprojekt 
Det pågående modulariseringsprojektet (eller -projekten) ger entydigt färre varianter och 

minskar därmed konstruktionsarbetet i ett enskilt projekt. Nya rationaliseringsmöjligheter 

öppnar sig härvid, men förändringen ger inte enbart goda effekter. I Figur 7-15 illustreras den 

dubbelriktade påverkan som drabbar exempelvis komponentkostnaden.  
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Figur 7-15 Exempel på modulariseringens effekter 

För den enskilda produkten innebär modulariseringen ibland en suboptimering av systemet. 

Detta kan yttra sig som överkapacitet hos en komponent i det sammanhang den används, 

vilket kan göra den modulariserade komponenten dyrare än den tidigare varianten. I andra fall 

kan, som tidigare påpekats, tekniska framsteg föranleda att inga merkostnader förutom 

nykonstruktionen uppstår till följd av modulariseringen. 

Modulariseringen bör leda till kortare anskaffningsledtider och högre leveranssäkerhet. 

Ledtidsförbättringen i anskaffning kommer att tillvaratas i ledtidsprojektet. SIT bör även 

kunna ta tillvara den ökade leveranssäkerheten, antingen som ledtidsminskning (genom att 

minska leveransmarginaler) eller som minskat antal materialöverföringar mellan projekt (det 

blir mindre risk för att ett kritiskt projekt behöver ”låna” komponenter). Om de nyvunna 

ökade möjligheterna till lagerhållning nyttjas där det bedöms lönsamt, innebär också detta en 

ledtidsförkortning. 

Desto svårare är frågan hur kapitalbindningen påverkas av projektet. De ökade möjligheterna 

till förrådsförning av artiklar eller system ger (om de används) ett högre lagersaldo. För att 

kunna tillgodoräkna sig positiva effekter såsom kostnadsfördelaktigare inköpsvolymer måste 

de genomsnittliga lagervolymerna också öka.  
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Samtidigt ger modulariseringen möjligheter att minska kapitalbindningen. Risken för att ett 

modulariserade systemet ska bli inkurant kan antas minska, då återanvändningsmöjligheterna 

ökar (fler interna ”kunder”). Effekterna som leder till ökad flexibilitet och effektivitet kan på 

flera sätt minska både slöseri med pengar och tid. 

7.4.2 Prognosbaserad tillverkning 
Under 1990-talet var all tillverkning projektstyrd, och då kritiska faktorer förändrats under ett 

projekts gång har material och komponenter flyttats mellan projekt. En händelse som kan leda 

till att material bokas om på ett nytt projekt kan vara då en levererad komponent i ett projekt 

nära leverans inte har uppfyllt ställda krav. Då kan problemet lösas genom att det akuta 

projektet tar över den saknade komponenten från ett projekt som inte är i lika kritiskt läge. För 

att det sistnämnda projektet ska hålla sin tidsplan kanske en ny överflyttning måste göras från 

ett projekt som har senare leveransdatum och så vidare till dess en nybeställning görs. 

På senare år har inköpsledtiderna förlängts och produktionsvolymerna/produktionstakten23 

ökat, vilket gör det mer komplicerat att göra manuella prioriteringar och materialflyttningar 

mellan projekten. Genom att istället övergå till prognosstyrd tillverkning och därigenom 

senare koppling av material till leveransprojekten uppnås en ökad flexibilitet.  

SIT initierade projektet New Planning Concept under 1999 (se avsnitt 6.6.3, s. 66), som inne-

fattar en successiv övergång till prognosstyrd tillverkning av kärnturbinen. Kärnturbinen, till 

skillnad från packen, anses vara lämpad för prognosstyrd tillverkning då produktmixen är 

liten, den består av standardkomponenter (och i många fall lagerhållna komponenter) och den 

är i mycket mindre utsträckning kundanpassad. 

Prognosstyrda inköp ger möjlighet till samordnade inköp, med alla de fördelar som följer av 

detta. Produkter som förrådsförs kan behandlas enligt beprövade lagerstyrningsprinciper, så 

att det exempelvis kan finnas ett rejält säkerhetslager av kritiska detaljer med lågt 

volymvärde. För att bibehålla flexibilitet trots en långsiktig tillverkningsplan tillämpas 

rullningar samt tillverkning av flexsatser, två metoder som beskrivs i avsnitt 6.5.3 (s.61). Det 

bör understrykas att New Planning Concept och övergång till prognosstyrd tillverkning främst 

genomförs för att lösa ett praktiskt problem, inte ett ekonomiskt. Denna övergång har stöd i 

produktionsekonomisk litteratur (se avsnitt 5.3.5 s.32), vilken förespråkar att all tillverkning 

före kundorderpunkten bör vara prognosstyrd. 

                                                 
23 Med produktionstakt menas oftast medelvärdet av de senaste tre månadernas produktionsvolym multiplicerat 
med tolv, och anges i enheter per år. 
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7.4.3 Ledtidsprojekt 
Ur ett kapitalbindningsperspektiv kan en förkortning av ledtiderna på GP både betyda mer och 

mindre bundet kapital. Mer, då fler artiklar kan behövas lagerhållas och därmed ökar kapital-

bindningen i lager. Mindre, då genomloppstiden kortas och varje projekt därmed binder 

kapital under en kortare tid. Figur 7-16 visar den mindre ”area” som en upparbetningskurva 

för ett projekt med kortare genomloppstid får. 

 

Figur 7-16 Kapitalbindning vid kortare ledtid 

Även då det gäller verkstadsplaneringen kan både för- och nackdelar ses. SIT har nu uppnått 

60-takt i verkstaden och siktar mot 80 tillverkade enheter per år. Vid en så markant ökning av 

produktionstakten är det nödvändigt med kortare genomloppstider. Dock är det ofta 

marginalerna som krymps vid en ledtidsförkortning. Snävare marginaler och mer pressade 

scheman kan leda till stora problem om något oförutsett skulle uppstå (i likhet med ”den 

japanska sjön” i Figur 5-5, s.20). 

Det ledtidsprojekt som genomförs på GP (se avsnitt 6.6.1 s.64) identifierar vilka kritiska linjer 

som finns, för att sedan arbeta med att förkorta dessa. En kritisk linje är i detta sammanhang 

en huvudgrupp med en total ledtid som överskrider projektets ledtidsmål. Figur 7-17 visar ett 

exempel på en kritisk linje och hur den styr även andra huvudgrupper, samt effekterna av en 

ledtidsförkortning. 

Y minus X mån Y mån 
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Figur 7-17 Effekter av ledtidsförkortningar 

Ledtidsprojektets fokus på totalledtiden kan liknas vid figurens mittendiagram, där de 

tidsmässigt mest utbredda strukturerna har ledtidsförkortats. Även övriga strukturer får en viss 

tidsförskjutning, då de ansluter till den kritiska linjen. Ledtidsprojektet ger på samma sätt 

senareläggning även av icke-kritiska beställningspunkter eftersom slutmontaget förkortas. 

Dock binds det antagligen onödigt kapital även i andra huvudgrupper än de kritiska, och om 

resurser finns bör ledtidsprojektet utökas för att även analysera dessa. Det är någonting som 

delvis kommer att göras i och med att ledtidsprojektet utökas till att arbeta mot en halvering 

av genomloppstiden.  

Ett ledtidsprojekt med fokus på kapitalbindning å andra sidan hade utgått från de delar i 

projektet där mest kapital är bundet, det vill säga slutskedet. Ett sådant projekt skulle 

prioritera processer med höga värden på ingående komponenter, eftersom en dags minskning 

av den tid 100 kr är bundna är ur kapitalbindningsperspektiv likvärdigt med 100 dagars 

förkortning där en krona är bunden. 
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7.5 Historiska data 

Även om verksamheten hos SIT är i ständig förändring finns värdefull information i historiska 
data. Detta avsnitt diskuterar och ger förslag på dokumentation som kan vara av värde för 
framtida studier av verksamhetens kapitalbindning. 

För kvalitativa uppföljningar är det viktigt med dokumentation av arbete, processer och 

resultat. Även sådant som för inblandande parter känns grundläggande och självklart bör 

redovisas om det kan vara av värde i framtiden. Att dokumentera parallellt under arbetets 

gång behöver inte kräva några extra resurser alls, medan en utredning i efterhand kan bli 

mycket svårgenomförd och tidskonsumerande, då dokumentation saknas. Till exempel har det 

under detta arbetes gång stundtals varit svårt att få reda på exakta historiska data. Bland annat 

saknas ExWorks-datum för genomförda leveransprojekt, eftersom man i uppföljningar av 

leveransprecisionen anger skillnad mot kontraktuellt datum som kan vara ExWorks, PAC, 

FAS eller FOB, men det framgår inte alltid vilket av dem. 

Huvudplanen (se avsnitt 6.5.2 s.61) placerar projekt i tiden och har därmed många 

användningsområden. Eftersom den är ett planeringsinstrument uppdateras endast tidpunkter 

framåt i tiden, medan passerade tidpunkter inte är av intresse ur planeringssynpunkt. För 

uppföljningar och utredningar däremot skulle ett dokument som placerar projekt i tiden enligt 

samma format som huvudplanen vara värdefullt. Det enda som krävs för att skapa ett sådant 

utifrån huvudplanen är att passerade tidpunkter uppdateras med verkligt utfall och markeras 

som sådant. För att genomföra detta praktiskt kan projektledaren/-gruppen rapportera utfall till 

huvudplaneraren som antecknar detta i huvudplanen med lämplig markering. Även slutgiltig 

koppling mellan B-numren för kärnturbin och pack bör noteras. 

I R/3 är historiska projekts kostnader tillgängliga, men ofta innehåller upparbetningskurvorna 

någon till synes obegriplig egenhet, till exempel att upparbetade värdet momentant är 

negativt. Det är troligt att de inblandade känner till orsaken till att siffrorna ser ut så och en 

kort notis om detta i projektrapporten vore till stor hjälp för efterkommande. En kommentar 

om projektets utfall vad gäller kapitalbindning (se avsnitt 7.3.5 VIA-index) vore ett passande 

tillägg till de vanliga kommentarerna av utfallet mot budget och tidplan. 

7.6 Felkällor 

Det är viktigt att hänsyn tas till de felkällor som finns. Fel som smugit sig in i indata 

accepteras lätt som fakta, och kan därmed påverka gjorda analyser. Under rapportskrivningen 

har vi löpande försökt att identifiera var vi kan ha påverkats av felaktigheter. 
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En stor del av vårt underlag bygger på gjorda intervjuer. Faktauppgifter från sådana är ofta 

vinklade ur intervjupersonens perspektiv. 

Ibland måste man, genom att dra olika slutsatser, göra ett antagande. Det är farligt att göra för 

många antaganden, speciellt då man riskerar att hamna i en situation där antaganden som 

bygger på antaganden görs, någonting vi i varje fall försökt att undvika. 

MS Excel har flitigt använts som analysverktyg, och ofta har kalkylarken och dess formler 

blivit mycket stora och komplexa. Sannolikheten är här ganska stor att åtminstone ett par fel 

har smugit sig in i dessa. 

Då vi har skapat och analyserat upparbetningskurvor, finns det många frågetecken vi inte har 

kunnat analysera eller påverka. Grunddata till våra analyser hämtas från R/3. Dock är risken 

stor att kostnader inte alltid registrerats på exakt rätt tidsperiod i R/3, vilket påverkar våra 

resultat. Dessutom har räkenskapsåret ändrats två gånger under de senaste åren, nu senast till 

Siemens standard (okt-sep). Detta betyder att vi har varit tvungna att konvertera många datum 

till kalenderdatum, och dessutom konvertera dessa olika beroende datum. Det är inte 

osannolikt att fel smugit sig in här. 

De procentuella upparbetningskurvor vi använt oss av skapades i slutet av 1990-talet, och vi 

har fått bekräftat att de inte är helt aktuella idag. 

En levererad turbin består av en kärnturbin med ett visst B-nummer och ett leveransprojekt 

med ett annat B-nummer. Kopplingarna mellan kärnturbin och leveransprojekt framgår av 

aktuell tillverkningsplan. I våra analyser har vi extraherat kostnader för dessa två B-nummer 

när vi arbetat med en viss turbin, dock kan en kärnturbin ha rullats när ett projekt blivit 

försenat vilket kan ha lett till att vi kopplat fel turbin till projektet. 

I vissa fall har det varit svårt att få tag i historiska data, vilket tagits upp i avsnitt 7.5. 
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8 Slutsats och rekommendationer 

I uppgiftspreciseringen ställdes flera frågor, vilka löpande har besvarats i analysdelen. Detta 
avsnitt sammanfattar dessa svar på en form som i bästa mån svarar mot uppgifts-
formuleringen. Avsnittet är kort och koncist, och då det underliggande resonemanget bakom 
en åsikt önskas, hänvisas till kapitel 7. Kapitlet utgör den handlingsplan som vi anser att SIT 
ska bygga sitt fortsatta arbete mot en minskad kapitalbindning på. 

8.1 Vad påverkar kapitalbindningen? 

De viktigaste kapitaluppbyggande mekanismerna innefattar organisationens uppbyggnad, 

produktmix, ledtider, planering och prognostisering, spekulationstillverkning, outsourcing, 

lager och förråd samt leverantörer. 

8.1.1 Planering och Prognoser 
Prognoser styr planeringen vilket även gör att de i viss mån styr kapitalbindningen. Vid 

felaktiga planeringsstrategier kan kapitaluppbyggnaden öka genom att maskiner och 

verkstadspersonal inte utnyttjas optimalt, och att buffertar av material byggs upp. Det är 

viktigt att ett helhetsperspektiv finns inom planeringen. SIT har idag en sälj- och verksamhets-

planering, vilket är positivt då planeringsresurserna samlas och samordnas. 

8.1.2 Organisatoriska effekter 
Vid omplaneringar av leveransprojekt måste verkstaden ibland ”rulla” kärnturbiner i 

tillverkningsplanen. Direktiv håller på att utarbetas gällande kostnadsdebitering vid rullning, 

där det GZ som initierar rullningen även ska stå för de kostnader den medför. Dessa direktiv 

är dock inte klara. Vid överföring av artiklar från ett GZ till ett annat (och även vid utlego) 

”försvinner” den detaljerade kostnadsuppdelningen och allt registreras som material. 

8.1.3 Produktmix 
SIT har i dagsläget fyra grundmodeller i sitt produktutbud, och det existerar flera varianter av 

varje modell. Då modellerna utvecklats med många års mellanrum, skiljer sig olika lösningar 

och standarder från varandra ganska markant. Alla olika varianter av samma ”funktion” gör 

att planering, inköp och lagerhållning blir dyrare, och en omfattande modularisering av 

funktioner samt standardisering av komponenter är nödvändig för att kunna bibehålla ett brett 

produktutbud. 
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8.1.4 Ledtider 
Då tid är den ena av kapitalbindningens dimensioner (den andra är värde) har ledtiderna direkt 

proportionell påverkan på SIT:s kapitalbindning. I ett leveransprojekt, där det bundna 

kapitalet ständigt ökar, återfinner man de största möjligheterna till att minska kapital-

bindningen genom ledtidsförkortningar i dess slutskede. Eftersom ledtider är en styrande 

mekanism på SIT är det även ett prioriterat område, och flera pågående projekt försöker att 

kapa dem. 

8.1.5 Spekulationsbeställningar, projektavslut och överblivet material 
Att lägga överblivet material i ett fritt tillgängligt lager (LAFT) ökar dess tillgänglighet och 

chansen att det därmed återanvänds. Dock kan vissa konstruktionsändringar behövas, vilket 

gör ett återanvändande mindre attraktivt. Därför bör det projekt som initialt beställde 

materialet stå för t.ex. 25 % av dess kostnad, medan det köpande projektet endast betalar 

75 %. Det är något båda parter tjänar på, eftersom materialet i annat fall kan behöva skrotas. 

8.1.6 Outsourcing 
Det är brist på produktionskapacitet som ligger till grund för dagens utlegobeslut. Utlego bör 

främst ske på enklare och billigare artiklar. Detta då SIT:s maskinpark är kostsam i drift, och 

därmed utnyttjas bäst vid kvalificerad tillverkning. En nackdel med att inte utföra produktion 

inom det egna företagets väggar är att informationsvägarna förlängs och uppföljning och 

feedback av produktionen till viss del uteblir. Vid egen tillverkning har man en större kontroll, 

och kan omedelbart initiera åtgärder ifall problem uppstår.  

Det bör införas metoder för att totalvärdera utlegobesluten ur ekonomisk synvinkel, där även 

den senare kostnadstidpunktens inverkan på kapitalbindningen medräknas. Detta möjliggör 

beslut om utlego på andra grunder än kapacitet. 

8.1.7 Lager och förråd 
För att inte binda onödigt mycket kapital i förråd krävs effektiv och optimerad styrning av de 

förrådsförda artiklarna. Stora lagersaldon ökar risken för kapitalförluster i samband med att 

artiklar bedöms inkuranta. Det är även viktigt att ha en hög saldonoggrannhet. Det bästa 

skulle vara att implementera ett datorbaserat analysverktyg som automatiskt sätter lämpliga 

parametrar. För att optimalt utnyttja förrådet, och även korta ned ledtider och minska 

kapitalbindning bör olika avdelningar och projekt i större utsträckning köpa artiklar mellan 

sig. 
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8.2 Ekonomiska nyckeltal 

8.2.1 VIA 
De VIA-mätningar som utförs ger ett bra värde för kapitalbindningsstudier tack vare den 

manuella dataurvalsprocessen. Dock rekommenderar vi att man istället övergår till att låta 

affärssystemet ta fram VIA-rapporter efter att riktlinjer för urvalet definierats. Detta 

eliminerar vissa felkällor samt skapar konsistens och jämförbarhet. 

I våra försök har vi skapat ett mätetal baserat på arean under ett leveransprojekts kapital-

bindningskurva. Det finns dock så många specialfall, undantag och förklaringar till varje 

projekt att jämförelser mellan projekten inte i sig utgör något underlag för slutsatser om 

kapitalbindning. 

8.2.2 KOH 
Det sätt som avdelning G mäter KOH på sätter kapitalbindningen i relation till produktions-

volymen i stället för försäljningen. Detta gör det till ett bättre nyckeltal för kapitalbindning än 

ekonomiska teorins KOH som är mer fokuserat på lönsamhet. Produktionsvolymen 

representeras av kommande leveranser, men urvalet av dessa är varken intuitivt eller baserat 

på teori. Dock har våra försök med andra urval och viktningar inte resulterat i någon bättre 

mätmetod. 

8.3 Åtgärder 

Modulariseringsprojektet kan förväntas skapa flera möjligheter till minskad kapital-

bindning, men det finns även aspekter hos projektet som bidrar till ökad kapitalbindning. 

Dessa aspekter är eventuellt ökad lagerhållning och eventuella ökade inköpskostnader för de 

modulariserade systemen. SIT bör se till att positiva effekter såsom ökad leveranssäkerhet och 

minskad inkuransrisk tillvaratas och används för minskad kapitalbindning. 

Ledtidsprojektet som pågår idag arbetar med den kritiska linjen. Ur kapitalbindnings-

synpunkt är det dock viktigt att även minska ledtiderna även för andra HG som har kortare 

ledtider. När man låter kostnaden för kapitalbindning värdera ledtidsminskande åtgärder 

finner man att det är mest effektivt att minska ledtider där det upparbetade värdet är högt, till 

exempel i slutmontaget. 

Prognosstyrd tillverkning. Ur ett ekonomiskt perspektiv ser vi (och litteraturen) många 

fördelar med en prognosstyrd tillverkning av kärnturbinerna. Gällande packen finns dock så 
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många varianter och kundspecifika lösningar att sådan styrning ej är lämplig. I en övergång 

till prognosstyrd tillverkning ser vi en förflyttning av den för flexibilitet nödvändiga kapital-

bindningen från projektlager, lager för överblivna artiklar, etc. till säkerhetslager. Säkerhets-

lager är lättare att överblicka och det är lättare att applicera en rationell hantering av dess 

artiklar. 
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Bilaga 1: Ordlista 

ATO Montering mot kundorder (Assembly to order) 

B-nr Projektnummer (eg. beställningsnummer). 
Används för att referera till en turbin eller ett projekt. 

CE Core Engine, se GG/KT 
Cigarr se GG/KT 
Core engine se GG/KT 
CTO Capital turnover rate, se KOH 

C-utsläpp Tidpunkt då variantberoende HG till packen (kringsystemen) 
beordras. 

EBIT Intäkter före ränta och skatt (eng. earnings before interest and taxes) 
ETO Konstruktion mot kundorder (Engineering to order) 
ExWorks Tidpunkt då ”packen” står färdig, inpackad i lådor för leverans. 
FAS Free Alongside Ship, tidpunkt då gods är lastat vid kaj. 

FAC Final Acceptance Certificate. Utfärdas av kunden efter en besiktning 
vid garantitidens slut. 

FOB Free On Board, tidpunkt då gods är lastat på fartyg. 
G  Finspångsavdelningen ”Gasturbin” (I43). 
GG/KT Gasgenerator/kraftturbin, en kärnturbin (utan kringsystem). 
GL Avd. ”Gasturbin projektledning” 
GP  Avd. ”Gasturbin pack” (I442) 
GPE Avd. ”Gasturbin pack – el-konstruktion” 
GPL Avd. ”Gasturbin pack – projekt, kvalitet & logistik” (I4423) 
GPLQ Avdelning under GPL som bl.a. sköter dokumentation, se QA/QC 
GPM Avd. ”Gasturbin pack – Mekkonstruktion” 
GPP Avd. ”Gasturbin pack – Efterfråge- och huvudplanering” 
GRA Avd. ”Gasturbin produktutveckling – kringutrustning” 
GRP Avd. ”Gasturbin produktutveckling – turbinkonstruktion” 
GT Avd. ”Gasturbin turbintillverkning” 
GTC Avd. ”Turbintillverkning – hustillverkning” 
GTDP Avd. ”Turbintillverkning – planering och logistik” 
GTL Skoveltillverkningen i Ludvika 
GTM Avd. ”Turbintillverkning – inköp” 
GTR Avd. ”Turbintillverkning – rotortillverkning” 
GZ Affärsområde (I1-I6), från ty. Geschäftszweig  
HG Huvudgrupp (en komponent/detalj - en grupp av artiklar) 
HGF Huvudgruppsförteckning 
I1 Affärsområdet Service (S) 
I2 Affärsområdet Ångturbin (D) 
I3 Affärsområdet Kompressorer 
I4 Affärsområdet Gasturbin (G) 
I5 Affärsområdet Anläggning (A) 
I6 Affärsområdet Olja och gas (O) 



BILAGA 1: ORDLISTA 

106 

Inkurans Produkter eller komponenter i lager som det inte finns 
någon efterfrågan på (ex. har blivit ersatta av ny modell) 

Inköpsanmodan Uppdrag att köpa artikel eller tjänst 
KCM Key Commodity Management 
KOH Kapitalomsättningshastighet 
KOP Kundorderpunkt 
KPI Key performance indicator(s) (sv. nyckeltal) 
Krysslista Specifikation av de funktioner och tillval kunden önskar 
Kundorderproduktion Tillverkning initieras helt/delvis av behov från kund 
LAFT Lager för överblivet projektmaterial 
LOH Lageromsättningshastighet 

MD Mechanical Drive, Variant av turbin som används till 
mekanisk kraftöverföring. T.ex. SGT-600 MD. 

MPS Material- och produktionsstyrning 
MRP Material Requirement Planning (materialbehovsplanering) 
MRP II Manufacturing Resource Planning (produktionsresursplanering) 
MTO Produktion mot kundorder (Make to Order) 
MTS Produktion mot lager (Make to Stock) 
M-utsläpp Tidpunkt då variantberoende HG till kärnturbinen beordras. 
NCC No-comply costs 
Orders to Stock  Tillverkning(-sorder) mot lager 
P/L-kvot Förhållandet mellan leveranstid och produktionstid 

PAC Preliminary Acceptance Certificate, utfärdas av kunden då 
produkten anses levererad och övergår till garanti 

Pack Komplett turbin med kringutrustning 

PG 
1. Siemensdivisionen Power Generation 
2. Variant av turbin som används till elkraftsgenerering, t.ex. 

SGT-600 PG 
Progressrapport Rapport som lämnas av leverantören om leveransens fortskridande 
Q Kvalitet 
QA/QC Quality Assurance/Quality Control 

R/3 Affärssystem från SAP (Systems, Applications and Products in data 
processing), http://www.sap.com 

S&OP Sälj- och verksamhetsplanering (eng. sales & operations planning) 

SCM 
Supply chain management. Supply chain kan närmast översättas 
med ”värdekedja”, och beskriver beroenden mellan olika företag 
som är varandras kunder och leverantörer. 

SIT Siemens Industrial Turbomachinery AB. Turbintillverkare och 
uppdragsgivare till detta examensarbete. 

Site Driftssättningsplatsen, där turbin och kringutrustning skall verka. 

Skid Det ramverk som turbinen och dess kringsystem monteras i 
(ingår i packen) 

Slot En dedikerad plats i leveransplanen. Varje gasturbin tilldelas en slot,
vilket innebär inplanerad tid och resurser. 

SVP Se S&OP 
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TK Teknisk kostnad, t.ex. tidskostnad för konstruktion 
Trip Automatiskt frånslag orsakat av kontroll- eller säkerhetsfunktion 

T-utsläpp Tidpunkt då HG till den icke kundspecifika delen av en turbin 
beordras. Sker ofta innan kundorder lagts. 

VIA Varor i arbete (eng. Work in progress, WIP) 
VLS Verksamhetsledningssystem 
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Bilaga 2: Trendoberoende KOH 

Här redovisas arbetsgången för de försök med olika mätmetoder för KOH som låg till grund 
för de slutsatser som nämns i avsnitt 7.2.  

Steg 0 – Indata: 

En leveransplan över k månader för varje turbintyp: 

[ ]AkAA l lL L1= , där Anl  är antalet turbiner av typ A med ExWorks-månad n. 

Ett leveransvärde för varje turbintyp: 

L,,, CBA ccc , där Ac  är leveransvärdet för turbintyp A. 

Uppmätt VIA över k månader: 

[ ]ka aA L1= , där na  är uppmätt VIA för månad n. 

Steg 1 - Aggregering av leveransplanen: 

[ ]12M12M
1

12M
AkAA t tT L= , där ∑

+

=

=
11

12M
n

ni
AiAn lt . Vektorns element är summor av kommande 12 månaders 

leveranser. 

Steg 2 – Aggregering med viktning: 

[ ]121 vvV L= , där nv  är viktningen för en turbin som har ExWorks om n månader.  

För att viktade T ska vara jämförbar med oviktade T måste v normaliseras så att 

∑∑
==

=
12

1

12

1

* 1
ii

iv  gäller. Detta åstadkoms genom att skapa [ ]*
12

*
1

* vvV L= , där 
∑
=

= 12

1

*

i
i

n
n

v

vv . 

Därefter appliceras viktningen på de kommande 12 månadernas leveranser och aggregerar 

dessa till [ ]VV
1

V
AkAA t tT L= , där ∑

+

=
+−⋅=

11

1
V

n

ni
niAiAn vlt . 
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Steg 3 – beräkna KOH: 

KOH representeras som vektorn [ ]kh hH L1= , där kapitalomsättningshastighet för månad n 

erhålls genom att summera turbintypernas aggregerade leveransvärden (aggregerat leverans-

antal multiplicerat med kostnaden) och dividera med månadens VIA, d.v.s 

( )

n

CBAz
znz

n VIA

tc
h

∑
∈

⋅
= },,,{ L .  

Genom att låta t i formeln ovan vara t12M (från steg 1) erhålls KOH enligt nuvarande 

definition. Om t sätts till tV (från steg 2) erhålls en KOH med viktade leveransvärden som kan 

jämföras med förstnämnda KOH. 

 


