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Disposition 
 

Disposition 
För att underlätta för läsaren samt ge denne en förståelse för uppsatsens innehåll 
och upplägg presenteras i detta avsnitt en disposition och läsanvisning.  
 
Uppsatsen kan delas in i tre delar. Den inledande delen har som syfte att skapa en 
förståelse för den situation och de problem som uppsatsen behandlar och omfattar 
kapitel 1-5. Vi har valt att placera referensramen i den första delen då 
referensramen ger en bakgrundskunskap som är nödvändig för att förstå de 
frågeställningar som uppsatsen redogör för. 
 
Den andra delen redovisar den empiriska datainsamlingen och omfattar kapitel 6. 
Tillsammans med referensramen utgör denna del grunden för del 3. 
 
I den sista delen redovisas de resultat vi kommit fram till i form av en analys, som 
resulterar i slutsatser. Slutligen presenterar vi de rekommendationer vi vill ge 
Husqvarna AB inför deras fortsatta arbete. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt problem för 
att ge läsaren en förståelse för syftet med vår uppsats.  

1.1 Bakgrund 
Ett av de mest centrala problemen i många företag är att matcha efterfråga och 
utbud. Hur väl företaget lyckas med detta beror på dess förmåga att reagera på 
marknadens signaler, vilket kompliceras av logistikkedjornas komplexitet. De 
mest utnyttjade metoderna för att förbättra matchningsförmågan har tidigare varit 
att utveckla prognosticeringsmetoderna, optimera produktionsflödet och 
lagernivåerna samt att minska ledtiderna. Problemet med dessa metoder är att de 
generellt inte är holistiska och inte ser till hela flödet i logistikkedjan.1  
 
Allt fler företag har därför börjat uppmärksamma betydelsen av ett mer holistiskt 
synsätt. På senare år har även flödestänkandet breddats utanför företagens gränser 
och omfattar nu den totala logistikkedjan från underleverantörer till slutkund. 
Supply Chain Management (SCM) som har blivit ett modebegrepp för dagens 
företag, bygger till stor del på utvecklingen av flödesorienteringen genom den 
totala logistikkedjan. Flödesorientering i produktion och distribution kommer 
troligen att tillämpas av allt fler företag i framtiden.2  
 
Nya möjligheter och förutsättningar till effektivare och konkurrenskraftigare 
logistiklösningar skapas i utvecklingen av ny teknik. Ett exempel på detta är hur  
informationsteknologin bidragit till utveckling inom lagerhållning. Genom bättre 
informationstillgång kan kundernas behov bedömas på ett säkrare sätt och 
följaktligen kan lagren reduceras. Tillförlitlig information blir ett substitut för 
lagerhållning.3 Dock är risken att desto längre upp i kedjan en aktör befinner sig 
desto mer desorienterad är den från det verkliga behovet eftersom informationen 
kan bli allt felaktigare ju längre den kommer från sin avsändare, s k ”bull whip 
effect”.4  
 
En annan logistikfunktion som gynnats av informationssystemens utveckling som 
orderhanteringen. Kundens order är det meddelande som driver logistikflödet och 
genom att förbättra orderprocessen kan därmed stora effektivitets vinster uppnås 
för hela logistikkedjan. Ett långsamt flöde av orderinformation kan leda till 
förlorade kunder samt höga transportkostnader och/eller lagerkostnader. Ett nytt 
informationssystem som stödjer en effektivare orderhantering har dock ofta ett 
högt pris och frågan som bör ställas är om detta uppvägs av exempelvis ökad 
service till kund samt lägre lagerhållnings- eller transportkostnad.5  
 
SCM ställer således nya krav på flödena och det är viktigt för företag att klargöra 
vad som ska uppnås, t ex minska ledtiderna eller höja servicegraden. Det är först 
när företag beslutat sig för vad verksamheten ska styras mot som också metoderna 
för styrningen kan väljas. Framgångsrika företag karaktäriseras av verksamhetens 

                                                 
1 Gattorna, 1998 
2 http://www.adea.se/html/nyhet_98.htm 
3 Mattsson, 1999 
4 Gattorna, 1998 
5 Lambert, Stock, Ellram, 1998 
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vision och filosofi. Framgångsresultat uppnås genom att parallellt utveckla 
organisation, styrsystem och de tekniska förutsättningar. Det är dock ingen lätt 
uppgift att skapa framgång. Många företag arbetar ständigt med både fysiska och 
organisatoriska förbättringar som ändå inte leder till framgång.6 
 
Om ett företag misslyckas med att matcha efterfråga och utbud uppstår kostnader i 
kombination av transportkostnader, bristkostnader och kostnader av förlorade 
marknadsandelar. Många företag har försökt att minska dessa kostnader genom att 
skapa bättre prognoser, produktionsplanering, högre produktionskapacitet och 
kortare ledtider för transporter samt produktionsomställningar.7 Material och 
produktionsstyrning är därför ett av det viktigaste områdena för företag att 
utvecklas inom. För att nå ett tillfredsställande ekonomiskt resultat för 
verksamheten och en situation där marknadens efterfrågan kan täckas, krävs att 
material- och produktionsstyrningen genomförs på ett optimalt sätt. Genom att 
koordinationen och samarbetet mellan alla aktörer i kedjan sker på ett effektivt 
sätt, kan informationen göras tillgänglig och produktionen ske till rätt mängd, vid 
rätt tidpunkt.  

1.2 Problemdiskussion 
Möjligheten att matcha utbud och efterfrågan grundar sig i företagens möjlighet 
att svara på marknadens signaler, vilken påverkas av lager och kapacitetsnivåer. 
Dessa grundar sig i sin tur på företagens arbetskrafts- och produktionskostnad 
samt allt som driver företagen att lagra produkter. Genom att minska skillnaderna 
mellan utbud och efterfrågan kan företag öka vinsterna, höja kundservicen och 
därigenom försäljningen.8 
 
Att stora lager, med en hög kapitalbindning som följd, inte med säkerhet skapar en 
god leveransförmåga är idag allmänt känt. Stora lager minskar möjligheten att 
vara flexibel och ofta innebär stora lager i längden inkuranta lager. Då företagens 
lagernivåerna minskar ökar dock kraven på noggranna och snabba orderuttag, 
packning samt expediering.9 I samband med att företagen minskar sina lagernivåer 
samtidigt som konkurrensen ökar och logistikkedjorna blir komplexare, ökar 
behovet av ett intensivare informationsutbyte. Ett ökat informationsutbyte innebär 
en ökad insyn i verksamheten, samtidigt som det ställer krav på att de berörda 
parterna utvecklar ett ömsesidigt samarbete för att informationsutbytet ska ske på 
ett effektivt och lönsamt sätt.  
 
En ökad insyn och ett bättre uppdaterat informationsmaterial ger möjligheter till 
att följa marknadens signaler på ett effektivare sätt. Planeringsarbetet i 
verksamheten kan således bli bättre och mer adekvat vid en större 
informationsmängd och därmed kan produktion, bemanningsbehov samt lager 
styras på ett effektivare och lönsammare sätt.  
 
Trenden med lägre lagernivåer har lett till att dagens produktionsplanering utgår 
från en flexibel produktion med korta omställningstider.10 Då företagens 

                                                 
6 http://www.adea.se/html/nyhet_96.htm 
7 Gattorna, 1998 
8 Gattorna, 1998 
9 Persson, Virum, 1998 
10 Persson, Virum, 1998 
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lagernivåer sänks samtidigt som kraven på en hög kundservicen  ökar, höjs  kravet 
på en effektiv produktionsfunktion. Det blir viktigt att utnyttja kapaciteten 
optimalt och se till att alla delkomponenter är tillgängliga vid behov, vilket i sin 
tur ställer krav på bra leverantörsrelationer. 
 
Lägre lagernivåer leder också till att leveransfrekvensen ökar. Leveranserna bli 
mindre men mer frekventa.11 Transportrutinerna ställs därmed på prov och företag 
tvingas se över distributionsfunktionen för att möta marknadens efterfråga på ett 
lönsamt och effektivt sätt. 
 
Ännu ett krav som ställs på företagen är att informationsöverföringen bör bli felfri 
samtidigt som kommunikationen med kund bör bli snabbare.12 Utvecklingen av 
informationssystem är således centralt då dagens situation gör att 
kommunikationsbehovet ökar allt mer. Även om informationssystemen skapar 
många möjligheter, så är det en kostsam investering för företag och mindre 
organisationer kan således ha svårt att följa med i utvecklingen. 
 
Om företaget ser fördelarna med samarbetet genom informationsutbyte kan 
kostnaderna reduceras för logistikkedjan i sin helhet. Ett ökat informationsutbyte 
kan därmed ses som ett led i utvecklingen av SCM. Att införa ett nytt material- 
och produktionsplaneringssystem innebär en förändring, vilket ställer krav på 
individerna i organisationen. Arbetsrutiner, mål samt visioner ändras och 
genomförandet bör således genomföras på ett optimalt sätt, då det är individerna i 
organisationen som ansvarar för att verksamhetens mål uppfylls. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande frågor som vi 
anser vara intressanta för att kunna analysera effekterna av ett mer 
informationsintensivt material- och produktionsplaneringssystem; 
 

• Hur förändras det administrativa arbetet som innefattar utbytet mellan 
aktörerna? 

• Hur påverkas  produktion, lager och transporter? 
• Hur påverkas effektiviteten, lönsamheten och servicen? 
• Vilka krav ställs på informationssystemen? 
• Vilka problem gällande den mänskliga faktorn kan uppstå vid 

implementeringen? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera eventuella effekter av att byta system 
för material- och produktionsplanering,  till ett mer informationsintensivt system.  
 
Med utgångspunkt från vårt fallföretag, Husqvarna AB, ämnar vi analysera de 
framtida effekterna av implementeringen av ett mer informationsintensivt system 
kallat Replenishmentsystem. 

                                                 
11 Persson, Virum, 1998 
12 Ibid. 
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1.5 Avgränsningar 
Vår uppgift innebär inte att besluta huruvida ett Replenishmentsystem ska 
tillämpas som styrinstrument för produktionsplaneringen eller ej, utan vi ska 
endast studera vilka vinster systemet kan ge för företaget och dess medaktörer.  
 
Denna uppsats behandlar inte effekterna som ett ökat informationsutbyte kan ge 
Husqvarna ABs underleverantörer och slutkund. Studien omfattar således inte den 
totala logistikkedjan, utan fokus ligger på ledet mellan företaget och dess 
säljbolag/agenter. I analysen tar vi dock hänsyn till den totala logistikkedjan, då 
ett färdigutvecklat Replenishmentsystem är tänkt att ge effekter för samtliga 
aktörer. USA är Husqvarna ABs största marknad och det land som har kommit 
längst i utvecklingen av ett Replenishmentsystem. Därför har vi valt att studera de 
effekter som Replenishmentsystemet ger med utgångspunkt från säljbolaget i 
USA samt säljbolag i Österrike och Kanada, då även dessa implementerade 
systemet i ett tidigt skede. De material som vi hämtat från USA berör endast 
produkterna motorsågar, trimrar och kapsågar som företaget levererar till USA. 
Vidare omfattas  studien endast av produkterna av märket Husqvarna. 

 
Denna studie berör inte samtliga effekter som ett nytt material- och 
produktionsstyrningssystem kan ge. Detta då varje enskilt företag befinner sig i en 
specifik marknadssituation som i sig är avgörande för vilka effekter som kan 
uppkomma. Effekterna för fallföretaget Husqvarna AB kan därmed inte sägas vara 
generellt allmängiltiga samtidigt som studien blir begränsad till de intressantaste 
effekterna för Husqvarna AB och för oss som undersökare. För att ändå kunna 
vidga resultatet av undersökningen och därmed öka generaliseringsgraden, har vi 
även vänt oss till Electrolux i Motala, Danmark och Norge som infört liknande 
system som Husqvarna AB.  

1.6 Målgrupp 
Denna studie riktar sig främst till Husqvarna AB och företag som befinner sig i 
samma situation, d v s sådana företag som är i startgroparna med att implementera 
ett mer informationsintensivt system för material- och produktionsplanering. 
Vidare kan individer som intresserar sig för och arbetar med liknande frågor vara 
en tänkbar målgrupp. Slutligen anser vi att studien kan vara av intresse för 
individer som finner betydelse av SCM och materialflödeseffektivisering i 
logistikkedjor.  
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2. Företagsbeskrivning 
I detta kapitel kommer en beskrivning av Husqvarna AB att göras, för att ge en 
inblick i företagets uppbyggnad. 

2.1 Koncernförhållanden 
Sedan 1978 är Husqvarna AB en del av Electroluxkoncernen. Denna koncern är 
en av världens ledande producenter av hushållsapparater för både inomhus- och 
utomhusbruk samt motsvarande produkter för professionella användare13. 
Koncernen är även en av världens största industrier med över 100 000 anställda. 
Tidigare har koncernen i huvudsak vuxit genom uppköp, men idag satsar de på 
organisk tillväxt, vilket innebär att företaget växer genom försäljningsökning.14  
 
Electroluxkoncernen är uppdelad i tre affärsområden15; 
• Hushållsprodukter, där vitvaror, luftkonditionering, dammsugare, 

fritidsprodukter samt komponenter ingår. 
• Professionell utrustning, där storköksutrustning och tvättutrustning ingår. 
• Utomhusprodukter, där motorsågar och trädgårdsprodukter ingår. 

2.2 Allmänt om Husqvarna AB 
Husqvarna AB är ett företag med en lång historia, med början för över 300 år 
sedan då produktionen var inriktad på vapen. När fredligare tider kom och 
behovet av vapen minskade introducerades andra produkter.16  
 
Husqvarna AB ingår i Electrolux affärsområde för utomhusprodukter17. I 
affärsområdet ingår trädgårdsprodukter, motorsågar och andra verktyg för 
skogsarbete. Koncernen är världens största producent av motorsågar och har en 
marknadsandel på 40%, med varumärken såsom Flymo, Husqvarna, Poulan och 
WeedEater.18  
 
Affärsområdet utomhusprodukter stod 1999 för 27,4% av koncernens inkomst19. 
Husqvarna AB står inom detta affärsområde för en tredjedel av omsättningen och 
50% av resultatet. Inom detta affärsområde är Husqvarna ABs huvudaktivitet att 
utveckla, tillverka samt sälja skog och trädgårdsprodukter20. Idag är företaget ett 
av de största på marknaden. 

 
Majoriteten av produkterna tillverkas på fyra orter i Sverige; Huskvarna, 
Ödeshög, Brastad och Tandsbyn. Huvudkontoret ligger i Huskvarna och där finns 
även den största fabriken. En stor del av materialet tillverkas dock av 
underleverantörer.21 
 

                                                 
13 Electrolux årsredovisning, 1998 
14 Electrolux. The global appliance company 
15 Electrolux årsredovisning, 1999 
16 Husqvarna AB 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Electrolux årsredovisning, 1999 
20 Husqvarna AB 
21 Ibid. 
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Produkterna säljs under olika namn och koncept, vilka delvis konkurrerar med 
varandra. Varje märke ska dock ha sin egen identitet, design och profil och 
distribueras genom egna distributionskanaler och återförsäljare.22 De varumärken 
Husqvarna AB producerar är Husqvarna, Jonsered och Partner. Husqvarna är ett 
kvalitetsmärke som genom service och support ger kunden ett mervärde efter 
köpet. Genom sitt breda sortiment vänder sig märket mot både privatpersoner och 
professionella användare. Även Jonsered är ett kvalitetsmärke, men ligger något 
lägre än Husqvarna i pris. Detta märke syftar till att vända sig mot marknaden för 
professionella användare. Husqvarna och Jonsered säljs i fackhandel, men 
Jonsered finns även att köpa hos vissa kedjor såsom Lantmännen. Partner riktar 
sig mot massmarknaden och säljs därför på stormarknader. Detta märke ligger i en 
prisklass under både Husqvarna och Jonsered.23 
 
Marknadsorganisationen verkar över hela världen och majoriteten av 
försäljningen sker utomlands, hela 80% exporteras. De viktigaste marknaderna 
idag är USA, Kanada, Central Europa och de Nordiska länderna. I framtiden ser 
forna Sovjet Unionen lovande ut. 24  
 
Marknaden för professionella motorsågar bedöms totalt sett ha varit oförändrad i 
volym. Efterfrågan ökade i både Nordamerika och Asien, medan en nedgång 
noterades i Latinamerika och Östeuropa. Koncernens försäljning och 
rörelseresultat inom professionella sågar minskade jämfört med föregående år. En 
försämrad produktmix samt ökade satsningar inom produktutveckling och IT, 
medförde en lägre rörelsemarginal. Den nordamerikanska marknaden 
kännetecknades av en ökad efterfrågan avseende både lättare motorsågar och 
trädgårdsprodukter. 25 

2.3 Organisation 
Följande flödesschema visar hur Husqvarna ABs verksamhet är utformad. Av 
schemat framgår vilka steg produkterna genomgår från underleverantörer till 
återförsäljare och därefter slutkunder. De delar som är streckade kommer inte att 
behandlas i denna rapport. Husqvarna AB har totalt 1937 anställda, varav ca 81% 
finns på fabriken i Huskvarna.26 (se organisationsschema i bilaga 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Husqvarna AB 
23 Ingvar Lindblom, 000209  
24 Husqvarna AB 
25 Electrolux årsredovisning, 1999 
26 Husqvarna ABs Interninformation, 000211 
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Figur 1; Flödesschema för Husqvarna AB, Källa; egen bearbetning 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redovisas våra teoretiska verktyg. Kortfattat beskrivs de teorier och 
modeller som vi använt oss av för att genomföra vår undersökning. Vidare 
presenteras en förklaring till hur vi har valt att tolka och använda oss av dem i 
vår analys. 

3.1 Tidseffektivitet 
Tidseffektivitet är en central tanke bakom Replenishmentliknande system där 
målet är att uppnå ett snabbare flöde genom distributionskedjan genom ett mer 
utvecklat informationsutbyte. Vid Husqvarna AB görs försök i och med det nya 
Replenishmentsystemet att korta ledtiden bl a genom effektivisering av 
produktionen. Vi anser därför att det är relevant att studera teorier som behandlar 
metoder för att korta ledtider. 
 
Fokusering av tid och att erbjuda kunder rätt produkt vid rätt tidpunkt är idag 
viktigt ur konkurrenssynpunkt. För att lyckas med tidseffektivitet krävs ett 
holistiskt tänkande där hela distributionskedjan fokuseras och en annan central 
faktor är relevant och tidseffektiv prognosticering av efterfrågan. Genom en 
medvetenhet om den verkliga efterfrågan kan onödigt arbete på icke efterfrågade 
produkter undvikas. Att reducera tid i det totala flödet innebär att tid måste sparas 
och effektivisering måste ske både vad det gäller inköp av material, produktion 
samt transport. Utnyttjande av tillgänglig teknologi, undvikande av icke 
värdeskapande aktiviteter samt design av produkter med tanke på effektivt 
tidsutnyttjande är också viktiga ingredienser för att lyckas med reducering av den 
totala ledtiden.27  
 
Det finns tre skilda sätt att reducera tid på när det gäller en produktionsaktivitet: 
aktiviteten kan utföras parallellt med en annan aktivitet, väntetiden mellan 
aktiviteterna kan minskas samt aktiviteten kan elimineras eller dess operationstid 
reduceras. När det gäller administrativ ledtid är det vanligt att förenkla arbetet och 
differentiera arbetet för olika produkter. När det gäller ledtid i produktionen är 
kortare serier samt parallell montering vanliga åtgärder.28  

3.2 Logistik och lönsamhet 
Följande teoriavsnitt behandlar hur olika kostnadsparametrar påverkar varandra i 
ett ”trade-off” system och ligger till grund för val av undersökningsvariabler. 
Detta visar vikten av att belysa olika parametrar för att förstå den totala effekten 
med bytet av ett material- och produktionsstyrningssystem. 
 
Eftersom många företag har omfattande logistikaktiviteter påverkar dessa ofta 
lönsamheten till hög grad. Logistikaktiviteter påverkar inte bara kostnader som 
kapitalbindning, omställningskostnader och administrativa kostnader utan även 
intäkter i form av att förbättrad logistik, vilket kan leda till ökad försäljning.29  
 

                                                 
27 Gattorna, 1998 
28 Person & Virum, 1998  
29 Ibid 
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Det mest använda måttet på lönsamhet i dagens företag är räntabilitet. 
Logistikaktiviteter påverkar räntabiliteten på tre olika sätt. Omsättningen påverkas 
av leveransservicens inverkan på försäljningen, driftskostnaderna påverkas av 
olika logistikkostnader. Det totala kapitalet varierar med storleken på 
kundfordringar, varulager och anläggningstillgångar.30  
 
Detta leder till att en balansering måste ske för att uppnå högsta möjliga 
räntabilitet. Den ökade omsättning en högre grad av leveransservice ger måste 
ställas mot eventuellt ökad kapitalbindning eller ökad kostnad på grund av fler 
omställningar i produktionen. Detta sätt att resonera på, ett slags trade-off 
tänkande, låg till grund för den totalkostnadsmodell som skapades på 60-talet och 
som har påverkat synen på materialflödets effekt på företagets lönsamhet. 
Totalkostnadsmodellen handlar om att byta en kostnad mot en annan för att uppnå 
den lägsta totala kostnaden. Ett exempel kan vara att undersöka effekten av en 
ökad transportkostnad för att minska kapitalbindningen i lagret. 31 
 
Avvägningen mellan olika logistikkostnader kan även ses som en målkonflikt. 
Inom logistikområdet brukar det talas om tre huvudmål32: 
1. God leveransförmåga, genom hög lagertillgänglighet eller kort leveranstid. 
2. Låg tillverkningskostnad per produkt, genom  högt och jämnt 

resursutnyttjande. 
3. Låg kapitalbindning i material, genom kort tid i produktionsprocessen. 
 
De tre målen inriktar sig mot var sin del i lönsamhetsbegreppet; intäkt, kostnad 
respektive kapitalkostnad. Eftersom de tre målen i viss mån är motstridiga måste 
avvägningar göras dem emellan.33 

3.3 Leverantörssamarbete 
Utgångspunkten för Replenishmentsystemet är att effektivisera flödet i 
distributionskedjan. Husqvarna AB har för avsikt att i framtiden även knyta 
leverantörerna till Replenishmentsystemet. Utifrån detta anser vi det vara av vikt 
att beakta vilka effekter en sådan situation kan påverka en 
materialförsörjningskedja som fokuserar korta ledtider. 
 
En av trenderna i dagens organisationer är att fokusera sin kärnkompetens och 
outsourca aktiviteter som kan utföras bättre av andra aktörer. Av denna anledning 
har inköpens strategiska betydelse ökat allteftersom volymen inköpta varor och 
tjänster ökar.34 När inköpens betydelse ökar, ökar också vikten av bra relationer 
med leverantörerna. Ett utvecklat samarbete med leverantörer ska skapa en win-
win situation där både leverantör och köpare kan uppnå fördelar av samarbetet. 
Några av de viktigaste fördelarna som är möjliga att uppnå är lägre lagernivåer, 
högre leveranssäkerhet, enklare administration och bättre konkurrensfördelar bl a 
när det gäller introducerandet av nya produkter. Ett samarbete med leverantörer 
redan under utvecklandet av nya produkter minskar tiden innan produkten kan 
presenteras för marknaden. En väl fungerande leverantörsrelation kräver dock 

                                                 
30 Person & Virum, 1998 
31 Ibid. 
32 Olhager, 1996 
33 Ibid. 
34 Brandes, 1994 
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mycket arbete och av denna anledning minskar många företag idag antalet 
leverantörer.35 
 
När betydelsen av inköp ökar och relationerna blir mer långsiktiga ökar också 
beroendet och makten mellan köpare och leverantör. Tidigare var ett centralt mål 
för inköpare att vara oberoende för att kunna vara flexibla och pressa priser. Det 
finns två problem med makt/beroende frågor och dessa är att de sällan är 
symetriska, d v s ofta är den mindre parten mer beroende än den större. Dessutom 
ändras beroendet och makten med konjunkturen. Säljaren har mer makt i 
högkonjunktur och köparen i lågkonjunktur. Det finns inga enkla lösningar på 
detta problem utan varje unikt fall måste beaktas för sig. En medvetenhet om 
makt/beroende problemet är dock viktig för bedömandet av vilken relation som är 
lämplig med vilka leverantörer.36 

3.4 Leverantörsstyrda lager 
Teorier om leverantörsstyrda lager och Continuous Replenishment (CR) är av vikt 
för att förstå de principer som styr Husqvarna ABs och andra företags 
Replenishmentsystem. Genom att förstå hur CR och leverantörsstyrda lager 
fungerar blir det möjligt att ta fram relevanta parametrar att utvärdera systemets 
effekter med. Dessa teorier ligger således till grund för val av tillvägagångssätt när 
det gäller studiens genomförande samtidigt som de ger en teoretisk bakgrund vid 
analys av framtagen empiri.  
 
Ett sätt att effektivisera processerna i försörjningskedjor är genom 
leverantörsstyrda lager, vilket innebär att leverantören tar över arbetsuppgifter 
från kunden vad beträffar administration av kundens lager.37 

 
Det finns tre olika sätt för leverantören att styra lager38;  
• Manuellt leverantörsstyrda lager, innebär att leverantören regelbundet besöker 

kunden och fysiskt kontrollerar dennes lager och fyller på med kvantiteter som 
motsvarar det aktuella behovet. 

• Leverantörsstyrda lager on-line, innebär att leverantören har tillgång till 
kundens materialstyrningssystem via Internet eller on-line. 

• Leverantörsstyrda lager via EDI, innebär att styrningen är möjlig genom 
informationsöverföring via EDI. Den information som överförs är t ex aktuella 
lagersaldon, inneliggande reservationer samt prognoser och 
förbrukningsstatistik. Dessutom kan information om minsta tillåtna lagersaldo, 
maximum och minimum orderkvantitet eller multipelkvantitet behövas. 
Genom denna informationsöverföring kan materialstyrning ske hos 
leverantören på dennes egna system och på detta vis är det möjligt att tillämpa 
metoden hos en stor mängd kunder. Order för påfyllnad av kundens lager 
överförs därefter till kundens system via EDI. 

 
Ett villkor för att det leverantörsstyrda lagret når framgång är att det finns ett avtal 
som reglerar olika ansvarstaganden mellan parterna. Under åren har olika koncept 
utarbetats och använts för det leverantörsstyrda lagret. De mest kända av dessa är 

                                                 
35 Persson, Virum, 1998 
36 Gadde, Håkansson, 1993 
37 Mattsson, 1999 
38 Ibid. 
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Quick Response (QR), Efficient Consumer Respons (ECR) samt Continuous 
Replenishment (CR).39  
 
QR utvecklades i USA under slutet av 1980-talet och motsvarar i stort ett 
leverantörsstyrt lager via EDI. Skillnaden är att QR i huvudsak är riktat mot 
detaljistledet för konsumtionsvaror, medan leverantörsstyrda lager, även kallat 
VMI, är ett mer generellt angreppssätt.40 
 
ECR är ett liknande koncept som utvecklades i början av 90-talet. ECR går i 
huvudsak ut på att genom partnersamverkan mellan leverantör och handel 
optimera varuflödet för att på så vis öka konsumentvärden genom lägre kostnader 
samt bättre service. Konceptet kan delas in i följande fyra dimensioner; effektiv 
påfyllning av varor, effektiv marknadsföring, effektivt produktsortiment och 
effektiv produktutveckling. Den första av dessa dimensioner motsvarar QR och 
det leverantörsstyrda lagret via EDI. De tre övriga dimensionerna syftar till att 
genom ett effektivare informationsflöde åstadkomma bättre samordning av 
materialflöden och värdeförädlande aktiviteter i försörjningskedjan. Dessa tre är 
orienterade mot efterfrågesidan, medan effektiv påfyllning är orienterad mot 
försörjningssidan.41 
 
Ett tredje koncept som i hög grad liknar QR och det leverantörsstyrda lagret är 
Continuous Replenishment, vilket även kan ses som en vidareutveckling av ECR. 
Detta då CR i större utsträckning behandlar påfyllnaden av lager i takt med 
kundens förbrukning. CR har en stark just-in-time orientering och bygger helt på 
pullprinciper.42 

3.4.1 Continuous Replenishment 
Ibland används ”partnerskap i materialflöden”, ”Just-in-time distribution” och 
”lagerlöst material management” för att förklara CR. Detta koncept har sin 
utgångspunkt i att öka produktens hastighet genom en distributionskedja, vilket 
kan åstadkommas genom att öka informationshastigheten, som i sin tur ökar 
produktflödet från fabrik till konsument. När produkterna flödar snabbare genom 
distributionskedjan kan alla inblandade parter åtnjuta nöjdare kunder, mindre 
lager och lägre administrativa och operativa kostnader. Om företag vill reducera 
lager och samtidigt öka servicen, måste flödets hastighet öka. För att kunna 
åstadkomma detta bör hänsyn tas till alla parter i kedjan och inte enbart det 
enskilda företaget.  Det är dessutom viktigt att identifiera alla tänkbara hinder och 
luddiga efterfrågefaktorer som kan störa eller sakta ner flödet. Slutligen är det 
viktigt att det system företaget använder för lagerstyrning kan ta hänsyn till dessa 
hinder så tidigt som möjligt.43 
 
Det finns tre block som är nödvändiga för att arbetet med CR ska bli 
framgångsrikt; system (hård- och mjukvara), information och människor. I 
diagrammet framgår att människorna är den viktigaste delen i en lyckad satsning 
på CR. Ändå fokuserar många företag på systemen. Även om valet av hård- och 

                                                 
39 Mattsson, 1999 
40 Ibid. 
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42 Ibid. 
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mjukvara är viktigt, är kvaliteten och nivån på den utbildning människorna i 
organisationen får, mycket viktigare.44  

Diagram 1; Fördelningen av de tre blocken i CR, Källa; Martin 1993 
 
För att CR ska fungera optimalt måste personalen lära sig nya mönster och sätt att 
kommunicera på. Tidigare har den mesta kommunikationen mellan leverantör och 
kund skett mellan inköpare och säljare. Vid införande av CR förändras detta, då 
det nya tänkandet innefattar kommunikation mellan grupper som är sammansatta 
oavsett företag och funktion, s k produktflödes grupper. För att CR ska fungera 
måste personalen utöka sitt kunnande från sin speciella funktion.45 
 
Framgång med CR är beroende av att rätt information når rätt person i rätt tid. (se 
även Mattsson  s. 176). För att informationen ska vara av värde bör den 
möjliggöra för personalen att handla på ett sätt som leder till förbättringar i 
prestation och lönsamhet. Basen för information är data, och för att data ska ha ett 
värde måste det vara faktiskt, riktigt och uppdaterat.46 
 
Sammanfattningsvis gäller att för att det nya tankesättet i CR ska hålla måste ett 
paradigmskifte ske. Återförsäljare och distributörer måste aktivt planera 
tillsammans med sina leverantörer. Alla parter i logistikkedjan måste se sig själva 
som medlemmar av samma lag.47 

                                                 
44 Martin, 1993 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Aktivitet Kund Leverantör 

Inköp 
Förbättrat, förenklat, ingen 
orderplanering, mer tid för 

professionella inköp 
- 

Inkommande 
orders - Förenklat, färre order som sker utifrån 

leverantörens schema 

Inleveranser Mindre pappersarbete, synliga flöden 
internt, förbättrad bemanningsplanering - 

Prognosticering - Signifikant reducerat ju fler kunder 
som ingår 

Osäkerhet i 
efterfrågan - Samma som prognosticering 

Investeringar i 
lager Minskar Minskar 

Operativa 
kostnader Minskar Minskar 

Produktions-
stabilitet - Förbättras 

Kundorders 
leveransstabilitet Mer tillförlitligt Högre kundservicenivåer 

Lager kontroll Delas Delas 

Transport  - Jämnare, mer effektivt 

Tabell 2; Effekter av implementering av CR, Källa; Martin, 1993, Egen bearbetning 
 
Det är dock viktigt att uppmärksamma några vanliga fallgropar vid utvecklande 
och implementering av CR. Nedan följer tre sådana fallgropar som företag bör se 
upp med48; 
 
• Arbetsbörda och ansvar vad beträffar administrationen av kundens lager 

flyttas endast från kund till leverantör, utan att vidare steg tas för att öka 
flödeshastigheten och kommunikationen i distributionskedjan. 

• För stort fokus läggs på systemen.  
• Personalen är fast i gamla kommunikations- och arbetsrutiner. 

3.4.2 En undersökning av effekterna med Replenishmentlogistik 
Under de kommande åren kommer konkurrenskrafter att öka vikten av 
återfyllnads inköp. Mercer Management Consulting (MMC) kallar detta för 
Replenishmentlogistik, vilket är ett nytt sätt att se på den fysiska distributionen 
och rutiner för materialhantering i branscher där de flesta produkter köps för att 
ersätta minskat lager. Dessa praktiker har till syfte att förbättra flexibiliteten, 
jämna ut produktflöden samt förkorta cykelperioder. 49 

                                                 
48 Martin, 1993. 
49 Mercer Management Consulting, 1995 
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Företag som använder sig av Replenishmentlogistik har utvecklat fyra breda 
initiativ som förbättrar lager och kommunikationssystem, distributionsaktiviteter, 
ledning av organisationen samt mätningar. 50 
 

1. CR lagersystem  
2. "Flow-Through" distributionssystem  
3. Pipeline logistikorganisation  
4. Prestationsmätningar för Pipeline 

 
Den första har som målsättning att se till att leveranser följer efterfrågetakten i 
större utsträckning. Detta sker genom automatiserade system som möjliggör för 
distributörerna att lagra och beställa varor baserat på verklig försäljning.51 
Nästa del syftar till att reducera all onödig plats och hantera aktiviteter, tid och 
därmed kostnader i processen effektivt. Denna målsättning, d v s att öka 
produktflödets hastighet förväntas uppnås genom att minska lager och lita på 
frekvent, koordinerad och pålitlig transport samt materialhantering.52 
 
Den tredje delen handlar om att institutionalisera nyckelprodukter flödesprocesser 
samt odla "totalt pipeline tänkande" och koordinera verksamheter. Detta ska 
exempelvis ske genom nya roller och ansvar som tar bort hinder för 
kommunikation. 53 
 
Den fjärde och sista delen har som målsättning att etablera objektiva verktyg för 
att förbättra ledningens kontroll av processer och motivera lämpliga beslut. 
Nyckelprogrammen för att uppnå detta är att införa exakta kriterier, riktiga och 
uppdaterade beslutsregler och konsistenta procedurer som stödjer 
ledningsmålsättningar och tar den totala pipeline prestationen i beräkning . 54 
 
Replenishmentlogistik som implementerats har resulterat i signifikanta fördelar i 
detaljhandeln. De fördelar som kan uppnås är dock beroende av många interna 
och externa omständigheter. Implementeringen av den fullständiga bredden på 
detta program, d v s de fyra initiativ som redovisats ovan, kan kräva åtskilliga 
investeringar i t ex  mjukvara, personal och utbildning och automatisering av 
lager. 55 
 
1. Snabbare cykelperioder och reducerat lager. 
2. Reducerade administrativa kostnader. 
3. Reducerade kostnader för distributionens verksamheter. 
4. Ökad försäljning och reduktion av produkter som inte kan säljas. 
 
Nedan redovisas sammanfattningsvis de fördelar som företag erhållit när de 
implementerat Replenishmentlogistik 56; 

                                                 
50 Mercer Management Consulting,1995 
51 Ibid. 
52 Mercer Management Consulting,1995 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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• Internt har distributörens och leverantörens kassaflöde och ROI förbättrats 

genom en reduktion av verksamhetskostnader, sänkning av kapitalbindning 
och ökning av intäkterna. 

• Externt har de åtnjutit en förhöjd kvalitet, höjt graden av kundnöjdhet och 
skärpt den totala konkurrenskraften. 

3.5 Administrativa rutiner 
Replenishmentsystemet innebär ett ökat informationsutbyte mellan de inblandade 
parterna och påverkar då i högsta grad de administrativa rutinerna. Samtidigt ska 
systemets karaktär underlätta och effektivisera företagets styrning och därmed den 
administrativa funktionen. För att kunna undersöka och förstå 
Replenishmentssystemets påverkan på orderhantering och kostnaden för den 
administrativa personalen har vi valt att presenterat teorier kring orderbehandling 
och dess betydelse. 
En stor del av ledtiden och en betydande del av den totala kostnader för en 
produkt utgörs av det administrativa arbetet57. Det administrativa arbetet omfattar 
arbetet som är förknippat med styrning av materialflöden och värdeförädling. 
Kostnaderna innefattar i första hand kostnader för administrativ personal.58 I vissa 
organisationer står den administrativa delen av den totala ledtiden för mer än 
hälften och detta påverkar givetvis även kostnaden då mycket av den 
administrativa ledtiden är personalintensiv. Det administrativa arbetets effektivitet 
är också viktigt ur ett intäkts perspektiv, då bra administration kan öka antalet 
”vunna” order.59 Trots vikten av effektiv administrativ hantering är detta något 
som många företag missar att utveckla och som behandlats relativt lite i litteratur 
gällande effektivare logistik. Detta beror antagligen på att fokus traditionellt legat 
på effektivisering av produktion och transporter.60 
 
Många av dagens organisationer är stora och komplexa och innefattar många olika 
avdelningar. När ett arbete ska påbörjas i en avdelning krävs en lång ledtid då det 
inte går att anta att detta arbete kommer att påbörjas omedelbart, då andra ligger 
före i kön. Ledtiden i de olika avdelningarna förlängs också som ett resultat av 
osäkerhetsfaktorn som leder till att många chefer sätter en längre ledtid än 
nödvändigt för att undvika problem då oförväntade händelser uppstår. Eftersom 
denna förlängning i ledtiden på en avdelning har sin motsvarighet i de övriga 
avdelningarna blir den totala administrativa ledtiden ofta betydligt längre än den 
skulle behöva vara.61  
 
Det administrativa systemet kan beskrivas utifrån tre karaktäristiska faktorer: 
Styrprinciper, styrverktyg samt organisatorisk materialflödesorientering. 
Styrprincipen motsvarar grunden för styrningen av materialflödet och några 
exempel på sådana principer är ”optimized production planing”, ”just-in-time” 
(JIT), ”Quick response” m fl. Den grundläggande principen påverkar i sin tur 
valet av styrverktyg och organisatorisk materialflödesorientering.62 

                                                 
57 Suri, 1998 
58 Mattsson, 1999. 
59 Suri, 1998 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Person & Virum, 1998 
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Styrverktygen är system för informationshantering. Informationshanteringen kan 
underlättas med hjälp av datorer då dessa kan effektivisera registrering, hantering 
samt lagring av information. Det är dock viktigt att tänka på att endast en effektiv 
hantering av informationen sällan ger stora resultat, för detta krävs ett effektivt 
användande av informationen och bra beslutsmodeller. Ett bra styrverktyg ska 
därmed hjälpa beslutsfattaren att prioritera samt förenkla arbetsuppgifter och 
beslutsfattande. Den organisatoriska materialflödesorienteringen syftar till att 
finna åtgärder för att koordinera och samordna de administrativa uppgifterna.63 
 
För att erhålla en effektiv materialadministrativ organisation krävs att arbetet är 
kopplat till företagets övergripande strategi. Vidare krävs att kartläggningar görs 
av arbetet i organisationen genomförs och används för att effektivisera arbetet 
samt att tydliga och realistiska mål för hur effektiviseringen ska ske sätts upp.64 

3.6 Material- och produktionsstyrning 
För att kunna ge en övergripande bild av det problemområde som rapporten 
kommer att behandla har vi valt att beskriva teorier kring material- och 
produktionsstyrning. På detta vis hoppas vi kunna underlätta för läsaren att förstå 
diskussionerna kring vilka effekter Replenishmentsystemet leder till. Dessutom 
ger det en grund till diskussionen kring de variabler och effekter som kan tänkas 
vara intressanta att studera när det gäller den typ av system som Husqvarna ABs 
Replenishmentsystem är.  
 
Begreppet materialadministration (MA) är en övergripande och strategisk 
benämning för företagets totala materialflöde. Materialadministration innefattar 
således bestämning av mål och riktlinjer för hur flödet ska styras. Material- och 
produktionsstyrningsprinciper (MPS) är ett underordnat begrepp till MA. MPS 
befinner sig på den taktisktoperativa nivån i företaget och innefattar principer för 
att styra inköp av material och produktion. Rätt antal produkter i rätt kvantitet ska 
således finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt, enligt de mål som företaget fastställt 
på den övergripande MA-nivån. MPS berör skilda delar och funktioner i företaget 
och delas ofta in i aktiviteterna planering, kontroll och styrning.65 
 
Ett Material- och produktionsstyrningssystem omfattar planering av material och 
produktion samt kontroll och uppföljning av produktionen. Syftet med systemet är 
att genom skapandet av optimala lager tillgodose efterfrågan utan att få brist och 
utan för hög kapitalbindning och för höga beordringskostnader.66 Ett MPS system 
ska uppnå detta genom att indikera när ett lager behöver fyllas på och med hur 
stora kvantiteter. Beställningarna baseras ofta (3.6.1) på en framtida tänkt 
efterfrågan. För att kunna styra ett lager blir företag därmed beroende av 
bedömningar av hur stor den framtida efterfrågan kommer att bli. En sådan 
uppskattning betecknas prognos.67 
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3.6.1 Prognosticering 
Prognosticering av det framtida behovet är en viktig del av produktions- och 
lagerstyrningsarbetet. Det finns en rad olika metoder för att prognosticera det 
framtida behovet och dessa har olika hög grad av precision och kräver olika 
mycket resurser. Noggranna statistiska undersökningar genom insamlande av data 
från kunderna kräver en intensiv arbetsinsats för att få ett lyckat utfall och är 
därmed ett ganska kostsamt alternativ. Ett mindre arbetsintensivt och därmed 
billigare alternativ är att låta experter, d v s säljarna uppskatta den framtida 
efterfrågan. Ett annat relativt billigt alternativ är att använda sig av historiskt 
försäljningsmaterial.68  
 
Tidigare har företag ofta prognostiserat efterfrågan på en aggregerad nivå och 
sedan ”tryckt ut” (push) produkter  till lokala lagerhållningsenheter. Allt fler 
företag går dock mot mer ”behovs dragande” (pull) metoder där produktion och 
lagerpåfyllnad styrs av det verkliga behovet. Detta möjliggörs genom intensivare 
informationsutbyte av aktuella försäljningssiffror och förväntad efterfrågan genom 
exempelvis EDI samt kortare ledtider.69 

3.6.2 Partiformning 
Material- och produktionsstyrningen ska ge information om hur stora kvantiteter 
som ska tillverkas och/eller köpas in då behov uppstår. Denna aktivitet kallas 
partiformning.70 Hur stora kvantiteter som produceras eller köps in påverkar 
kapitalbindningen i lager, antalet omställningar i produktion samt kostnader för 
utebliven intäkt om brister uppstår71.  
 
En av de största kostnaderna vid produktionsstyrning är förlorad produktionstid, 
ställtid, i samband med omställningar mellan olika produkter i produktionen. 
Ställtider skapas p g a krav på flexibilitet, t e x avseende kortare serier och 
snabbare ledtider, ställtider bör därför ses som en konsekvens av logistikens krav 
på produktionen. Det kan således vara totalekonomiskt riktigt att tillåta ställtider 
för att vinna flexibilitetsfördelar.72 

3.7 Lager 
Ett av det viktigaste målen med Replenishmentsystemet är att Husqvarna AB ska 
minska lagernivåerna och därmed kapitalbindningen. Därmed avser vi att 
presentera teorier om lager för att skapa en förståelse för detta område. Vidare är 
det av vikt att behandla detta avsnitt för att kunna analysera de effekter som 
Replenishmentsystemet ger för Husqvarna AB och företag generellt. 
 
Ett lager syftar till att minska effekterna av stora variationer i efterfrågan och leder 
till att ett jämnare flöde kan skapas samt möjliggör att en långsiktigare 
produktionsplanering kan genomföras. Produktionsserierna kan även göras längre 
om företag lagerhåller produkter. Stora lager är dock ingen säkerhet till god 
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leveransförmåga, utan dagens produktionsplanering grundar sig på en flexibel 
produktion med korta omställningstider.73 

 
För att undvika problem vid osäkerhet i de prognoser som produktionen baseras 
på har många organisationer säkerhetslager. Säkerhetslagret ska täcka de 
slumpmässiga variationerna i efterfrågan som kan uppstå under ledtiden.74 
Storleken på säkerhetslagret beror på osäkerheten och de krav som ställs på 
leveranssäkerheten75. 
 
Lager innebär kostnader för ett företag och dessa beräknas ofta som en lagerränta, 
vilken multipliceras med lagervärdet. Hur denna beräknas skiljer sig dock åt 
mellan företag. De kostnader som påverkas av lagret kan delas upp i 
kvantitetsberoende och kvantitetsoberoende kostnader. Till kvantitetsberoende 
kostnader brukar kapitalbindning, försäkring och svinn för material och färdiga 
produkter räknas och till de kvantitetsoberoende hör byggnader, personal samt 
utrustning.76  
 
När det gäller kapitalbindningen ökar denna ju mer produkten förädlas i 
produktionen, då olika resurser används. Produkten binder därmed mer kapital ju 
mer den har förädlats i produktionen. Den maximala kapitalbindningen uppnås då 
produkten nått färdigvarulagret.77 

3.8 Transport 
Replenishmentsystemets karaktär innebär att företag kan tvingas ändra sina 
transportrutiner för att kunna leverera i små satser efter marknadens behov. För att 
kunna redogöra för samt analysera Husqvarna ABs och andra företags situation 
vad gäller transportrutinerna anser vi det vara nödvändigt att i korthet återge 
teorier inom detta område. 
 
Den fysiska distributionen tar sin början när produkterna lämnar tillverkningen för 
att vanligtvis förflyttas till ett färdigvarulager. Produktionen är dock en viktig 
grund för utformningen av distributionskanalerna samt val av transportmedel. 
Idag blir det allt vanligare inom distributionskanalerna att leverantörer och kunder 
startar långsiktiga samarbetsavtal. Då transportfrekvensen ökar samtidigt som 
leveransvolymerna blir mindre blir det lönsammare att köpa transporttjänster av 
transportörer och trenden för distribution är att företag lämnar över 
transportfunktionen till externa aktörer.78  
 
De aktörer som organiserar, administrerar och genomför andras transporter, kallas 
speditörer. Speditörernas verksamhet berör hantering och fraktförmedlingen, 
vilket innebär att de köper plats i transporter och förflyttar andras leveranser i eget 
namn. Verksamheten hör samman med samlastning och den vanligaste 
uppgifterna som förekommer är, organisering och administrering av 
internationella transporter. För inrikes transporter sker leveranserna till största del 
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av samlastningsföretagen, vilka äger terminaler och hanteringsutrustning men 
köper transporttjänsterna av andra. Sådana tjänster genomförs vanligen till företag 
som behöver leverera styckegods eller mindre sändningar och leveranskostnaden 
per viktenhet blir lägre ju större leveranserna är.79 

3.8.1 Distributionskanaler 
En distributionskanal består av olika parter, där distributionen är en gemensam 
verksamhet. Arbetet inom kanalen leder till kundtillfredsställelse i den 
bemärkelsen att kunden erhåller den produkt som denne önskar samt att produkten 
levereras i rätt tid utan skador. Det är produkternas karaktär, marknadsområde och 
leverantörerna samt kunderna, som avgör hur många aktörer som innefattar den 
totala distributionskanalen.80 
 
De varor som produceras i små serier efter kundorder samt kräver stora 
investeringar levereras oftast direkt från fabrik till kund. En flexiblare produktion 
och ett ökat logistikkunnande har lett till att även en del kapitalintensivare 
konsumentprodukter, som t ex kundspecifika maskiner, köksinredningar m m, 
distribueras direkt från fabrik till kund. Dock kan det även vara så att 
konsumentprodukter med lång livslängd transporteras och säljs genom 
detaljistled. Detta kan gälla produkter som exempelvis spisar och hemelektronik 
m m. För de produkter som distribueras till flertalet kunder och som köps 
kontinuerligt krävs en sammanfogad distributionskedja. Detta då kravet på 
tillgänglighet är stort och risken finns att om en vara saknas så köper kunden 
istället av konkurrerande företag.81 

3.9 Leveransservice 
Ett av huvudsyftena med Husqvarna ABs Replenishmentsystem att förbättra 
leveransservicen mot säljbolag och agenter och därigenom slutkund. Vi ämnar 
därför presentera innebörden av leveransservicebegreppet samt vikten av 
kundvård för att se hur ett Replenishmentsystem kan påverka dessa variabler. 
 
För att företag ska kunna vara konkurrenskraftigt på marknaden blir begreppet 
kundservice allt viktigare. Kundservice täcker alla relationer mellan ett företag 
och dess kunder och är ett sätt att nå en värdeökning utöver själva produkten. 
Kundservice kan delas in i olika delar, varav leveransservice är en av dem och 
innefattar kundens uppfattning av leverantörens logistikaktiviteter. En av de 
viktigaste uppgifterna inom logistiken är att utveckla leveransservicen för att 
marknaden ska uppleva en värdeökning från en specifik leverantör utöver 
produktens värde.82  
 
Innebörden av begreppet leveransservice varierar inom olika branscher och 
geografiska områden, men de allra viktigaste elementen inom detta begrepp är 
dock följande83: 
 
• Servicenivå: Sannolikheten att produkten finns i lager när den efterfrågas. 
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• Leveranstid: Tiden mellan orderläggning och leverans till kund. 
• Leveranspålitlighet: Tillförlitligheten i ledtiden. 
• Leveranssäkerhet: Att rätt produkt levereras utan skador i rätt kvantitet. 
• Information: Informationsutbyte i båda riktningarna. 
• Kundanpassning: Kapabel att leva upp till kundens önskan. 
• Flexibilitet: Förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar. 
 
Som leverantör är det viktigt att göra sig medveten om hur kunderna uppfattar 
företaget för att produkter och beteenden ska kunna anpassas efter marknadens 
behov och således överleva på marknaden. Kundvård är således en viktig aktivitet 
för att företagen ska vara konkurrenskraftiga och överleva. Vidare är vetskapen 
om en missnöjd kund en viktig informationskälla och lyckas företaget omvända 
denne till en nöjd kund blir oftast denne en trogen kund till företaget. En missnöjd 
kund har oftast större benägenhet att berätta hur deras bemötande varit vid 
företaget och en missnöjd kund kan således på sikt skapa en förödande situation 
för företaget. Kundvårdens betydelse kan även styrkas av att det är billigare att 
behålla en kund än att etablera nya kunder och befintliga kundrelationer bör därför 
skötas.84 

3.10 Informationssystemens betydelse för logistiken 
För att kunna analysera för och nackdelar med Replenishmentsystemet behövs en 
förståelse för informationsutbytets och informationssystemens betydelse för 
logistiken. I utvecklandet av Husqvarna ABs och andra företags 
Replenishmentsystem, ligger utvecklandet av informationssystem som exempelvis 
Data Warehouse som en viktig del. Vi anser därför att teorier kring detta är viktigt 
för att ge en förståelse för hur systemet ska fungera.  
 
Information har samma viktiga betydelse för ett välfungerande logistikflöde som 
blod har för kroppen och dagens utvecklade informationsteknologi med databaser, 
E-mall och beslutsstödssystem möjliggör delandet av information och kunskap 
inom samt mellan organisationer. Allteftersom systemen utvecklas förändras 
också syftet med dem. I början av 1990-talet implementerades IT-system för att 
möjliggöra kostnadsreduceringar idag implementeras de för att öka intäkterna 
genom ökad möjlighet med god service till kund.85 

3.10.1 Data Warehouse  
Möjligheten att lagra stora mängder data/information i ett och samma system är en 
värdefull resurs för företagen. Data Warehouse är en separat databas, där data från 
företagens olika system kan kopieras över och lagras i samma system. Systemet 
kan sedan användas för att söka och analysera data. Informationen fylls oftast på 
en gång per dygn, vilket innebär att det alltid finns aktuell information tillgänglig. 
I ett Data Warehouse summeras således detaljerad data till större enheter och 
svarstiderna blir därmed kortare än företagens system.86  
 
Data Warehouse är en centraliserad datakälla som standardiseras och integreras så 
den kan användas av personer i hela organisationen. Som exempel kan nämnas att 
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den största användningen av denna typ av databas är för att hitta mönster, genom 
att operationella data analyseras/processas för att identifiera nyckelfaktorer och 
trender.87 
 
Följande argument är vanliga som grund till att ett Data Warehouse byggs upp 
inom ett företag88; 
 
• Kostnadseffektivare beslutsstöd 
• Bättre omvärldsbevakning 
• Förbättrad kundservice 
• Identifiera nya marknadsmöjligheter 
• Öka konkurrenskraften 
 
Ett problem som kan uppkomma i samband med att ett Data Warehouse byggs 
upp är svårigheten att bestämma vilken data som ska kopieras över från företagens 
system. För att hantera detta rekommenderas företag att börja i mindre skala för 
att kunna öka informationsmängden allteftersom användarna blir medvetna om 
vilken information som är relevant att ta fram. Ännu ett problem som måste 
beaktas när ett Data Warehouse byggs upp är att begrepp kan ha olika innebörd i 
skilda system och när information sedan förs samman i ett och samma system 
måste detta klaras upp. Ett Data Warehouse behöver skräddarsys för varje enskilt 
företag, vilket leder till höga kostnader. Kostnaderna beror dock på behovet och 
ambitionen hos företaget, vilket leder till att ett system kan kosta allt från 20 
miljoner kronor till det tiodubbla att bygga.89 

3.11 Genomförandet av förändringar 
Tydligt formulerade mål är viktigt för att nå ett lyckosamt resultat för 
implementeringen av CR (3.4.1) Av denna anledning ser vi det intressant att 
belysa hur förändringsprocessen fungerar och hur tydligt målen och visionerna 
nått ut till berörda parter. Människans roll i ett material- och produktionsstyrnings 
system är central och vi avser därför även belysa personalens situation och 
påverkan i arbetet med att implementera ett Replenishmentsystem.  
 
I dagens organisationer pågår ständiga förändringar men detta gör det inte mindre 
viktigt, snarare tvärtom, att genomförandet av förändringar sker på ett bra sätt. Ett 
lyckat förändringsprojekt bör innehålla tre olika delmoment; diagnos, förändring 
och uppföljning. Deras innebörd och inbördespåverkan visas i figuren nedan .90  
 
För att uppnå önskat resultat är det viktigt att diagnosen ställts på ett korrekt sätt 
så att medvetenhet skapas om vad som bör förbättras i organisationen.91 Det är 
också viktigt att innan implementeringen tänka över vilka de långsiktiga 
respektive kortsiktiga förändringar kommer att bli. Ett nytt material- och 
produktionsstyrningssystem har ofta till syfte att sänka lagernivåerna, optimera 
partiformningen och öka leveransservicen. I ett inledande skede är det dock 
vanligt att lagernivåerna ökar. Vid en förändrad styrning ökar ofta vissa 
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89 http://www.sisu.se/rapporter/Dok.24/dw-7.html 
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beställningspunkter medan andra sänks. Eftersom ökningarna slår igenom fortare 
erhålls totalt sett en ökning av lagernivåerna i ett inledande skede.92 

Figur 2; Förändringsarbete, Källa: Granberg1995 
 

För en lyckad implementering av en förändring krävs dessutom system för 
uppföljning av resultaten. För att kunna uppnå uppsatta mål krävs möjligheter till 
att följa upp hur väl systemet utvecklas. En sådan uppföljning är både 
motiverande för fortsatt arbete samt visar på hur systemet kan förbättras.93 
 
Som tidigare nämndes är det oerhört viktigt med tydliga mål och visioner för att 
nå framgång i ett företag. Vid organisations- och verksamhetsförändringar är 
därför syftet och en tydlig motivering avgörande för resultatet. Det är svårt för 
anställda att arbeta med en förändring om de inte förstår varför den genomförs och 
en förändring bör därför förankras på alla berörda nivåer i en organisation.94  
 
En samarbetsriktad målstruktur existerar om varje medlem uppnår sina egna mål 
samtidigt som andra även uppnår sina. Detta innebär att samarbete inom en grupp 
är väldigt viktigt. Om ett positivt beroende skapas mellan individerna inom en 
grupp skapas ett samspel, vilket leder till att de inblandade delar med sig av 
kunskaper och individerna ser då varandra som resurser och en öppen 
kommunikation formas. En samarbetsriktad grupp löser problem effektivare och 
bättre.95 
 
Förändringsbegreppet upplevs olika från person till person. Det grundläggande är 
dock att tryggheten byts ut till något okänt och osäkert. Motstånd till förändringar 
är således väldigt vanligt p g a att tryggheten försvinner, oklarhet skapas om det 
nya samt att ändrade arbetsuppgifter orsakar oro även över den egna 
kompetensen. Förändringar leder ofta till stress då kunskapen om förändringen är 
otillräcklig samtidigt som individerna upplever att möjligheten att själv påverka 
sin egen situation minskar.96 
 

                                                 
92 Axsäter, 1991 
93 Axsäter, 1991 
94 Granberg, 1995 
95 Nilsson, 1993 
96 Erikson, 1992 

Diagnos Förändring Uppföljning

Hur fungerar vi? Vad vill vi uppnå? Hur blev det?
Vad är bra/dåligt? Kort/långsiktiga resultat? Vad behöver rättas till?
Insamling av fakta Hur ska vi gå tillväga? Hur ska vi gå vidare?

Handlingsplan
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Problem som kan uppstå i samband med förändring inom en organisation är 
oklarheter i vem som ska göra vad samt osäkerhet med känslomässigt besvärliga 
reaktioner som följd. Olika åsikter om hur arbetet och förändringen ska 
genomföras kan skapa konflikter mellan medarbetarna.97
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4. Uppgiftsprecisering 
I detta avsnitt ämnar vi presentera en problembakgrund till denna studie. 
Dessutom preciseras uppgiften närmare genom att utifrån en beskrivning av 
Husqvarna ABs tidigare orderbaserade system och det nya 
Replenishmentsystemet definiera de områden som uppsatsen behandlar.  

4.1 Problembakgrund 
Varje år låter Husqvarna AB genomföra en kundattitydundersökning om hur deras 
säljbolag och agenter uppfattar företagets service. Undersökningen genomförs av 
ett utomstående företag i slutet av varje år. I rapporten för 1999 står att läsa att det 
som uppfattas vara Husqvarna ABs största svaghet är deras leveranser och 
logistik. 44% av säljbolagen och agenterna uppfattade leveranser och logistik som 
den största svagheten. Problem relaterade till dessa områden uppfattas därför av 
säljbolag och agenter som det viktigaste som Husqvarna AB bör förbättra.98 
 
Av de produkter som Husqvarna AB tillverkar är flertalet säsongsberoende, vilket 
leder till att efterfrågan stiger kraftigt under vissa perioder varje år. Problem 
uppstår då det inte är kapacitetsmässigt möjligt att tillfredsställa efterfrågan vid 
denna tidpunkt, eftersom kapacitetsutnyttjandegraden i produktionen och 
leveranserna från underleverantörerna till bolaget inte är tillräckliga. Husqvarna 
AB håller idag endast ett mindre säkerhetslager av inköpt material från 
leverantörerna, vilket innebär att om leveranserna från leverantörerna uteblir så 
kan detta leda till att produktionen blir stillastående.  
 
Idag försöker Husqvarna AB täcka efterfrågepiken genom att visstidsanställa 
personal under den sex månaders period som kräver högst takt i produktionen. 
Genom att anställa extrapersonal kan arbetskraften flyttas mellan produktionen av 
de två produktgrupper som är mest säsongsberoende. Motorsågs produktionen 
kräver extra insatser under juli, augusti och september, medan produktionen av 
trimrar kräver en högre resursinsats under februari, mars och april. Tidigare har 
piken även bemötts med lagerbuffertar och kompletterande transporter med flyg. 
Detta är en kostsam lösning då det leder till hög kapitalbindning och höga 
transportkostnader. Det är dock viktigt att poängtera att det nya systemet endast är 
ett sätt att förbättra prognostisering och planering av produktion. Systemet 
kommer således inte att lösa det kapacitetsproblem som finns i samband med 
säsongspikar. 
 
Ett annat problem som påverkat Husqvarna AB mycket det de senaste månaderna 
var den storm som drabbade Europa i början av hösten 1999. Denna storm 
skapade en osannolik oordning i skogarna i Europa då träd kastades omkull i 
blåsten. En väldig efterfrågan på sågar blev den direkta följden och brister uppstod 
i Husqvarna ABs lager. Denna storm kommer troligtvis också leda till en 
försämrad försäljning av sågar under år 2000 då marknaden i Europa mättades 
med sågar efter stormen.  

                                                 
98 Kundattitydundersökning, 1999 
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 4.2 Husqvarna ABs två produktionsplaneringssystem 
För att få en bättre insikt i Husqvarna ABs produktionsplanering bör karaktären av 
de två skilda produktionsplaneringssystemen klargöras. Nedan redogörs för 
innebörden av det traditionella ordersystemet, där Olivia används som 
affärsverktyg. Vidare förklaras även innebörden av det nya 
Replenishmentsystemet, där Data Warehouse används för att koppla samman de 
50-tal olika informationssystem som finns i bolaget. 

4.2.1 Husqvarna ABs orderbaserade system 
Husqvarna AB har tidigare baserat all sin produktion på ett traditionellt 
ordersystem. Husqvarna ABs orderbaserade system innebär att säljbolag och 
agenter själva ansvarar för sitt lager och sin lagerstyrning. Från säljbolagen, 
agenter och centrallager erhålls order när lagernivåerna når en förutbestämd 
beställningspunkt. Produktionsplaneringen baseras i detta system på 
leveransplaner som säljbolag och agenter grundar på uppskattad försäljning och 
som sedan överlämnas en gång i månaden till huvudbolaget. Marknadsassistenter 
vid huvudbolaget registrerar sedan detta material och summerar behoven av varor, 
vilket skapar den aktuella produktionsplanen. Leveransplanregistret följer cykler 
per månad, vilket också innebär att produktionsorder är fasta för en månad framåt. 
Leveransplanerna har varit stabila såvida säljbolagen inte har fört någon specifik 
säljkampanj för produkterna. I dessa fall har leveransplanen justerats och 
säljbolagen beställt större order än normalt. 99 
 
För att effektivisera informationshantering implementerades 1995 affärsverktyget 
Olivia (se bilaga 2). Olivia är ett informationssystem som togs i bruk för att öka 
effektiviteten, minska ledtiden, öka tillförlitligheten på leveranserna och förenkla 
det administrativa arbetet. Systemet upprätthåller den dagliga informationen 
gällande den aktuella leveransplanen, efterfrågan, eventuella avlysningar, 
försäljning, aktuellt lager samt produkter i transport. Olivia systemet används 
även av de säljbolag som har samma affärssystem som Husqvarna AB vilket gör 
det möjligt för dessa säljbolag att hämta information från Husqvarna AB i 
Sverige.100 
 
Problemet med att basera produktionen på order från säljbolagen, agenterna och 
centrallagren har varit att det bildats lager i en del länder, medan andra länder inte 
fått tillfredsställande leveranser och därmed inte kunnat tillfredsställa marknaden. 
Om en leverans väl genomförts till ett land är det svårt att förflytta en vara från ett 
land med lager till ett annat med brist. Detta eftersom produkterna i många fall är 
anpassade för den specifika marknaden vad beträffar säkerhetsföreskrifter och 
dylikt. Stora lager hos centrallager, säljbolag och agenter leder till en indirekt 
kostnad för Husqvarna AB p g a en lagerränta.  

4.2.2 Husqvarna ABs Replenishmentsystem 
Det nya Replenishmentsystemet är nettobehovsbaserat och dess huvudstrategi är 
”att producera varor som är sålda, snarare än att sälja de varor som produceras”101. 
Systemet bygger på teorin om ”Continous Replenishment”, vilket innebär att 
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lagret fylls på frekvent för att ersätta sålda varor snarare än att bygga lager102. 
Genom Replenishmentsystemet vill Husqvarna AB skapa optimala lagernivåer i 
linje med vad som säljs. Detta kan i sin tur leda till ett jämnare produktionsflöde 
och systemet kan förhindra återkommande stopp, omställningar i produktionen 
samt behov av tillfällig anställning av personal.103 Grundidén med 
Replenishmentsystemet är att öka informationsmängden om säljbolagens lager 
och förväntade försäljning i ett och samma system för att göra det möjligt att se 
det totala behovet av varor. I framtiden är det även möjligt att utveckla systemet 
så att företaget kan hämta information från underleverantörer och återförsäljare, 
systemet blir därmed likt traditionell SCM . 104  
 
Replenishmentsystemet innebär att huvudbolaget i Huskvarna tar över både 
ägandet och ansvaret för styrningen av säljbolagens och agenternas lager. 
Huvudbolaget har i detta system även ansvaret för leveransplanerna som de tar 
fram utifrån den förväntade försäljning som säljbolag rapporterar till 
huvudbolaget. Den förväntade efterfrågan rapporteras/uppdateras i systemet till 
huvudbolaget en gång i veckan. Replenishmentsystemet bygger på fasta 
leveranser per vecka och ser därmed till behovet varje vecka, istället för att 
leverera efter beställningspunkten. Systemet bedömer således utleveransbehovet, 
snarare än säljleveranser och säljbolagen behöver därmed endast fokusera sin 
säljplan.105 
 
Replenishmentsystemet innebär således att Husqvarna AB tar över ägaransvaret 
för säljbolagens lager samtidigt som dessa slipper lägga order. Husqvarna AB 
avgör därmed själva utifrån förväntad försäljning samt information om befintlig 
lagernivå hur stora leveranserna bör vara. Detta innebär att säljbolagen endast 
behöver rapportera förväntad framtida försäljning. Lagret hos säljbolagen 
anpassas i täckningstid istället för styck, vilket innebär att lagret beräknas efter 
antalet veckor som försäljningen täcks. Optimal lagernivå bli summan av aktuellt 
lager, leveransplan, ingående leveranser och förväntad efterfrågan.106 

Figur 3; Replenishmentsystem Källa: Sahlqvist 000222 
 
För att alla parter som berörs av Replenishmentsystemet ska ha tillgång till den 
information som de behöver har Husqvarna AB påbörjat utvecklingen av ett Data 
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Warehouse. Detta är en centraliserad informationskälla som utformas så att alla 
som ingår i organisationen kan använda den107. Säljprognoserna från säljbolagen 
och agenter med täta intervaller blir ett helt nytt sätt att styra bolaget. Målet är att 
styra 90 % efter Replenishmentsystemet, idag är denna siffra 65%. USA, Polen, 
Tjeckien, Kanada, Österrike och inom kort England är de säljbolag som är med i 
utvecklingen av detta nya system. Nu återstår för Husqvarna AB att utveckla ett 
arbetssätt för att uppdatera säljprognoserna och arbeta fram en modell som är 
verksam för femtio bolag runt om i världen. 

4.3 Uppgiftsdiskussion 
Vi har fått i uppdrag av Husqvarna AB att studera vilka effekter införandet av ett 
Replenishmentsystem kan ge för företaget. Den centrala betydelsen av ett 
Replenishmentsystem är att effektivisera och öka informationsmängden mellan, i 
detta fall, Husqvarna AB och deras säljbolag. I framtiden är tanken att information 
även ska kunna förmedlas i hela kedjan från underleverantörer till den slutliga 
återförsäljaren. För att kunna analysera effekterna av Husqvarna ABs 
Replenishmentsystem och utreda de centrala frågor som vi ansett som intressanta i 
denna studie, måste undersökningens fokus klargöras. För att kunna avgöra vilka 
områden som var av intresse för vår undersökning, samlade vi information om 
Husqvarna ABs problem och deras båda produktionsstyrningssystem samtidigt 
som vi studerade litteratur inom området. Följande diskussion presenterar vilka 
områden som uppgiften ska beröra och varför dessa är relevanta för denna uppgift. 
 
Material- och produktionsstyrningen i ett företag är en central funktion för att få 
en välfungerande och lönsam kedja, från underleverantör till slutkund. I samband 
med att ett företag börjar anamma en material- och produktionsstyrningsmetod 
som Replenishmentsystemet, kan en mängd olika effekter uppkomma som 
påverkar verksamheten. Tanken bakom CR är därför att genom en mer transparent 
information uppnå effekter inom material- och produktionsstyrningen.  
 
Teorin om CR-liknande system beskriver effekter när det gäller minskat 
administrativt arbete genom bl a förenklade inköpsprocesser, förenklad 
kundorderhantering, mindre prognosticeringsarbete o s v. Husqvarna ABs 
Replenishmentsystem grundar sig på ett ansvarsbyte när det gäller prognosticering 
av behov samt ett övertagande av säljbolagens orderläggning. Utifrån detta ansåg 
vi det vara av vikt att undersöka vilka effekter som skulle komma att uppstå när 
det gäller det administrativa arbetet vid orderläggning och prognosticering av 
behov. Vi ansåg det även intressant att undersöka huruvida den administrativa 
processen vid inköp kommer att påverkas. 

 
En viktig del när det gäller att snabba upp den totala ledtiden är tiden i 
produktionen. För att uppnå ett effektivt flöde krävs därmed ett optimerat flöde i 
produktionen. CR-liknande system bygger, liksom Replenishmentsystemet, på 
tanken att påfyllnad av lagren ska ske med små frekventa satser. Det är därför av 
stor vikt för oss att undersöka vilka effekter som uppstår i produktionen med ett 
system baserat på denna filosofi. För att undersöka tänkbara effekter önskar vi se  
på vilka sätt produktionsledtiden kan minskas samt vilka olika effekter detta leder 
till. Då Husqvarna AB har valt att hantera situationen med säsongsvariationen 
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genom visstidsanställning av personal anser vi det också vara av intresse att bl a 
undersöka hur den nya produktionsstyrningen kommer att påverka 
personalbeläggningen i produktionen. 
 
Förutom produktionen så visar även teorin att lagerhållningen påverkas då det är 
möjligt att minska lagernivåerna när produktionen är flexibel och sker efter 
marknadens behov. Effekterna på lagerhållningen är även intressanta för 
Husqvarna AB, eftersom företaget anser att de idag lagerhåller fel produktmix. 
Det finns flera olika typer av lager och vi har valt att studera effekterna på både 
materiallager, PIA, fabrikslager och färdigvarulager hos respektive säljbolag. 
 
Som nämndes tidigare bygger både CR liknande system och Husqvarna ABs 
system på tanken med påfyllnad av lager med små frekventa satser. Detta samt 
minskade lagernivåer påverkar transporterna. Enligt teorin om CR kan 
leverantörerna uppnå jämnare och effektivare transporter, varför effekter rörande 
denna aktivitet bör studeras. Utifrån teorier och Replenishmentsystemets karaktär 
anser vi att val av transportmedel och transportfrekvens är intressant att studera. 
 
En ökad informationsmängd med ökad insyn i verksamhetens aktiviteter, leder 
vidare till att leveransstabiliteten blir tillförlitligare och en högre kundservicenivå 
kan därmed uppmätas. För Husqvarna AB är det av största intresse att se vilka 
effekter detta system kan ge på leveransservicen, då de idag inte kan tillfredsställa 
marknaden på ett lönsamt sätt. Då leveransservice kan uppnås och mätas på flera 
olika sätt har vi valt att studera hur olika leveransserviceparametrar som 
exempelvis servicenivå, leveranstid leveranspålitlighet, flexibilitet m m kommer 
att påverkas. Valet av dessa parametrar bygger på teorin om 
leveransservicebegreppets innebörd. Vidare valde vi att studera begreppets totala 
omfattning, då vi inte ville riskera att gå miste om någon effekt som 
Replenishmentsystemet kan leda till. 
 
En annan viktig del i CR är informationssystemen. Då Replenishmentsystemet 
bygger på en ökad informationsmängd och datasystemen till stor del är grunden 
för att information ska kunna utbytas, är informationssystemen även en 
undersökningsparameter som inte får förglömmas. Här har vi valt att begränsa oss 
till att se hur systemet är uppbyggt samt vilka kostnader det medför. Vi kommer 
dock inte gå in djupare på olika typer av informationssystem. 
 
Teorier om förändringsarbete och implementering av system som CR beskriver 
ofta vikten av implementeringsprocessen. Implementeringsprocessens 
genomförande med uppställande av tydiga mål och delaktighet i hela 
organisationen beskrivs som centralt för att uppnå lyckade resultat. Vi anser 
därför att individernas betydelse vid implementeringen bör diskuteras och 
analyseras i rapporten.  
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5. Metod 
I följande avsnitt ämnar vi att redogöra för de vetenskapliga synsätt som vi anser 
vara lämpliga i denna studie. Först presenteras de metodsynsätt, angreppssätt 
och ansats som vi valt för uppdraget vid Husqvarna AB. Sedan redogör vi för 
studiens tillvägagångssätt samt metodkritik. 

5.1 Metodsynsätt 
Forskare kan ha olika metodsynsätt vid genomförandet av en studie. Det valda 
synsättet är förknippat med grundläggande värderingar hos forskaren och påverkar 
därmed hur forskaren uppfattar problem och tillvägagångssätt. Följden blir att 
problemformulering, datainsamling och analys genomförs på olika sätt beroende 
på vilket metodsynsätt som valts. Det centrala är således att klargöra för vilken av 
dessa som en forskare ämnar att använda sig av inom en studie. Ett metodsynsätt 
grundar sig på antaganden om verkligheten och en metods lämplighet avgörs av 
undersökningssituationen samt författarens personliga uppfattning. Inom 
företagsekonomin förekommer tre olika metodsynsätt; det analytiska synsättet, 
systemsynsättet och aktörssynsättet.108  
 
Denna uppgift innebär en studie av de effekter som införandet av ett nytt material- 
och produktionsplaneringssystem kan ge, med utgångspunkt från fallföretaget 
Husqvarna AB. Material- och produktionsplaneringen är endast ett delsystem i 
hela logistikkedjan, från anskaffning av varor till leverans till slutkund. Vi anser 
att systemsynsättet är den mest rättvisande synen att utgå ifrån för att vi som 
undersökare ska kunna analysera effekterna av ett mer informationsintensivt 
material- och produktionsplaneringssystem. Vi väljer således att behandla vår 
metod och analys utifrån denna syn, samtidigt som uppgiftens totala utförande 
kommer att speglas av detta. Det är centralt för denna studie att vi som 
undersökare inte utesluter de system som påverkar produktionsplaneringen. I vår 
analys bör vi, i linje med systemsynsättet ta hänsyn till de delsystem som påverkar 
och kan relateras till helheten. Följande beskrivning av systemsynsättets innebörd 
styrker vårt val. 
 
Systemsynsättet innebär nämligen att det finns en objektiv verklighet, där helheten 
skiljer sig från summan av delarna. Beskrivningen av verkligheten görs utifrån 
systembilder och forskaren söker i detta synsätt efter finalitetssamband med 
indikator-effekt samband. Detta innebär att forskaren söker samband mellan 
systemets drivkrafter och deras effekter.109 Systemsynsättet förklarar således 
delarna utifrån helhetens egenskaper. Ur en logistisk synvinkel innebär ett sådant 
synsätt att systemets effektivitet inte bestäms enbart av de enskilda delsystemens 
beteenden utan även av systemkonstellationen som helhet.110 
 
Vidare innebär systemsynsättet att människan agerar och handlar inom olika 
system utan att ifrågasätta varför och utifrån detta kan sägas att ”vi är slavar i våra 
system och fångar i våra tankar”111. För att möjliggöra ett bättre agerande utifrån 
mer realistiska strategier krävs att människan tänker utanför sin egen position och 
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ser till alla de positioner som påverkas. För att lyckas med detta krävs att 
organisationerna utvecklas och kan se till helheten i logistikkedjan och det talas 
om organisatoriskt lärande. För att bli en lärande organisation måste 
organisationer sluta se sig själva som separerade från övriga delar av det totala 
systemet och i stället se till hur deras agerande påverkar det stora hela112. 
 
Till skillnad från systemsynsättet utgår det analytiska synsättet ifrån att det 
existerar en objektiv verklighet, där helheten alltid är summan av delarna. För att 
beskriva och förklara verkligheten söker forskaren kausala orsak-verkan samband. 
Teorin om verkligheten anses bättre ju fler verifierade hypoteser som kan tas 
fram.113 Detta synsätt anser vi dock inte vara utgångspunkten för vår studie. 
Orsaken till detta är att vi som undersökare inte ämnar att ta fram ett antal 
hypoteser om vilka effekter som ett mer informationsintensivt material- och 
produktionsplaneringssystem kan ge.  
 
Vidare anser vi att denna studie leder till en individoberoende kunskap, varför vi 
som ovan nämnts ser systemsynsättet som ett rättvisande synsätt för denna studie. 
Studien kan sägas ge en individoberoende kunskap då kunskapen om effekterna 
av ett mer informationsintensivt system är lätt att förmedla och sprida till flertalet 
parter. Vi har dock valt att skilja antagandet om att teorin om 
Replenishmentsystemet är individoberoende ifrån faktorn att vi som undersökare 
samt studiens respondenter handlar efter vår egen verklighetsuppfattning. Vår 
studie präglas således till viss del även av det tredje och sista metodsynsättet, 
aktörssynsättet. 
 
Aktörssynsättet innebär att verkligheten existerar som en socialkonstruktion. 
Beskrivningen av verkligheten beror på hur de olika aktörerna upplever, tolkar 
och handlar i verkligheten. Kunskapen blir därmed individberoende och forskaren 
söker dialektiska samband.114 Effekterna av ett mer informationsintensivt 
material- och produktionsplaneringssystem påverkas således i vår mening av hur 
de individuella aktörerna tolkar och uppfattar sin omgivning. Analysen i denna 
uppgift kommer således inte till fullo leda till en individoberoende kunskap som 
kan förmedlas till andra, då uppfattningen av resultatet är beroende av de 
föreställningar som varje enskild individ bär på. 

5.2 Val av angreppssätt 
Enligt empirismen är våra sinneserfarenheter den enda källan till kunskap och 
observationer är därmed avgörande när en teori ska formas och testas. 
Rationalismen menar istället att förmågan att resonera logiskt är minst lika 
avgörande för att skapa kunskap som sinneserfarenheter. Empirismen och 
rationalismen ger två skilda angreppssätt i forskning, deduktion respektive 
induktion.115 
 
Deduktion innebär att forskaren formar påståenden om verkligheten, s k hypoteser 
utifrån en teori. Resultatet genereras sedan utifrån logisk slutledning av de 
testbara hypoteserna. Induktion innebär däremot att studien utgår ifrån fenomen 
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och sinnesupplevelser i verkligheten och utifrån dessa sluter sig sedan forskaren 
till mer generella teorier och modeller.116 Följande bild visar hur de båda 
angreppssätten är utformade. 
 

Figur 4; Olika angreppssätt, Källa; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997 
 
För att analysera de effekter som Replenishmentsystemet kan ge, måste vi som 
undersökare studera och söka information för att nå ett resultat. Problemet i denna 
studie är på förhand givet, men vi har ingen direkt kunskap om det. En 
undersökning där forskaren besitter kunskap om problemet brukar ofta ha sin 
utgångspunkt i en deduktiv undersökningsmetod. 117 I denna studie har vi till en 
början studerat teorier för att hitta ett sätt att angripa det problem som undersöks, 
vilket är ett angreppssätt av deduktiv karaktär. Efter dessa teoretiska studier följde 
en empirisk undersökning där vi studerade verkligheten och samlade in 
information om vårt problem. Vårt studie har således karaktären av både 
induktion och deduktion.  

5.3 Val av undersökningsansats 
Med undersökningsansats avses hur undersökningen utformas. Ansatsen består av 
tre dimensioner118 ; 

1. Ska utredningen gå på djupet enligt en fallstudie, gå på bredden enligt en 
tvärsnittstudie eller undersöka utvecklingen över tiden genom en tidsserie analys? 

2. Ska undersökningen vara kvantitativ eller kvalitativ? 
3. Ska undersökningen baseras på sekundär- eller primärdata? 

5.3.1 Fallstudie, tvärsnittstudie respektive tidsserie analys 
Vi anser att detta uppdrag i första hand av en fallstudie, då en fallstudie innebär att 
forskaren har som syfte att göra djupgående beskrivningar och analyser.119 Vi som 
undersökare ämnar genom denna studie att göra en djupgående analys av 
Replenishmentsystemets effekter.  
 
Fallstudier är tillämpbar för explorativa och deskriptiva undersökningar. 
Explorativa undersökningar innebär att forskaren söker detaljerad uppfattning om 
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studien som inte från början visar på vad som är viktigt respektive oviktigt att 
utreda. Det är dock vanligast att fallstudien används vid en deskriptiv studie där 
det från start existerar klara frågeställningar och där syftet är att kartlägga det 
enskilda fallet. 120 Denna studie anser vi vara en fallstudie av deskriptiv karaktär, 
då det redan från början fanns klara frågeställningar kring problemet. 
 
Om denna studie hade varit en s k tvärsnittsstudie skulle vi som forskare ha som 
mål att nå generella slutsatser om problemet.121 Detta är dock inte vårt syfte med 
denna undersökning, utan som ovan nämnts utgår vi främst från fallföretaget 
Husqvarna ABs situation. En tidsseriestudie innebär att forskaren analyserar data 
från olika tidpunkter.122 Även om vår studie består av en del jämförelse mellan 
sekundärdata från olika tidsperioder är den inte en tidsseriestudie. Detta då vi 
endast kan studera dokumenterad data under en begränsad tid p g a att 
Replenishmentsystemet varit i bruk under en kortare tid. Studien av data blir 
därmed av en mer spekulativ karaktär och kan således inte sägas vara en 
tidsseriestudie. 

5.3.2 Kvalitativ respektive kvantitativ metod 
Det finns två olika angreppssätt inom samhällsvetenskapen, vilket görs med 
hänsyn till den information som undersöks. Metoderna benämns kvantitativa 
respektive kvalitativa. Den största och viktigaste skillnaden mellan dessa är hur 
siffror och statistik används.123 I metodböcker skiljs dessa åt, dock bör det 
observeras att det ofta är nödvändigt att använda sig av båda metoderna i en 
undersökning för att få svar på en viss fråga.124  
 
Den kvalitativa metoden innebär en låg formaliseringsgrad och syftar inte till att 
pröva en generell giltighet. Det centrala blir istället att samla in information för att 
få en djupare förståelse av det som undersöks. Den kvantitativa metoden innebär 
en högre grad av struktur och formalisering. Metoden definierar de förhållanden 
som är av störst vikt utifrån den valda frågeställningen.125 Denna studie är en 
grund till att skapa en större förståelse för betydelsen av ett utökat 
informationsutbyte vid planerings arbetet i företaget. Vi ämnar således inte i första 
hand att behandla en stor mängd information för att finna ett generellt giltigt svar 
på vårt problem. Utifrån detta kan vi fastställa att undersökningen med 
utgångspunkt från Husqvarna AB, därmed är av kvalitativ karaktär. 

5.3.3 Sekundärdata respektive primärdata 
Det är av stor vikt att de empiriska data som samlas in är relevant för 
undersökningen, då det är grunden för att syftet med arbetet ska vara möjlig att nå. 
Data kan vara av två skilda slag, primärdata respektive sekundärdata. Information 
som inte tidigare finns dokumenterad och som samlats in för den specifika 
undersökningen är s k primärdata. Sekundärdata är sådan information som inte är 
specifik för forskarens undersökning och som redan finns tillgänglig. 126 
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I inledningen av undersökningen studerade vi sekundärdata för att skapa en 
uppfattning om Husqvarna AB som företag samt för att få en djupare förståelse 
för det problem som vi stod inför. Den sekundärdata som vi använt oss av, är 
information från Husqvarna AB och tidigare gjorda examensarbeten inom ämnet 
samt annan lämplig teori. Relevant teori för detta ämnesområde hämtade vi i 
huvudsak på biblioteket vid Linköpings universitet samt Internet. 
 
En del av effekterna som ett Replenishmentsystem kan ge, är dock svåra att mäta 
varför vi även samlade in primärdata i form av intervjuer, för att kunna göra en så 
utförlig analys som möjligt.  

5.4 Tillvägagångssätt 
Systemsynsättet kräver att forskaren befinner sig inom det verkliga systemet 
under en tid för att kunna studera och identifiera olika egenskaper och 
beteenden.127 Detta är något som vi som undersökare utgick ifrån för att göra det 
möjligt att identifiera Husqvarna AB situationen och uppgiftens karaktär.  
 
Under perioden december, januari och februari månad hade vi ett par möten på 
Husqvarna AB. Vi diskuterade då uppgiften gemensamt med handledare och övrig 
insatt personal för att därigenom komma fram till lämplig problemformulering 
och fokusering. Dessa möten har samtidigt varit tillfällen för avstämning av 
parternas uppfattning om uppgiften och det arbete som ska utföras. Förutom dessa 
möten har vi även haft kontakt per telefon och e-mail med vår handledare på 
Husqvarna AB för att uppgiftens fokus skulle kunna fastställas. Vidare har vi 
under vissa perioder varit på besök vid Husqvarna AB ett par dagar i veckan för 
att inhämta material och genomföra intervjuer. Även om det varit möjligt att 
hämta en del material via e-mail och på andra sätt ansåg vi det nödvändigt att vara 
på plats på företaget för att erhålla en uppfattning om verksamheten som helhet. 
 
För att kunna genomföra undersökningen var vi tvungna att till en början definiera 
de undersökningsområden som var aktuella att studera för att utreda effekterna av 
Replenishmentsystemet. Detta gjorde vi genom att studera litteratur på området 
samtidigt som vi förde en diskussion med Husqvarna AB samt handledare på 
universitetet, för att komma fram till lämpliga undersökningsvariabler.  

5.4.1 Respondenter 
Då vi fått klart för oss vilken information vi ville inhämta vände vi oss till vår 
handledare vid Husqvarna AB. Han hjälpte oss sedan att hitta de personer som 
hade den kunskap som vi sökte. Vi valde att vända oss till säljbolagen i USA, då 
USA är Husqvarna ABs största marknad, samtidigt som de implementerade 
Replenishmentsystemet i ett tidigt skede. Vidare valde vi även Österrike och 
Kanada, då dessa tidigt började använda sig av systemet och effekterna skulle 
således vara möjliga att utläsa. 
 
Replenishmentsystemet har endast varit i begränsad funktion sedan november 
1999 och därmed inte varit i bruk under tillräckligt lång tid för att några tydliga 
effekter ska ha uppmätts vid Husqvarna AB. Utifrån detta beslutade vi oss för att 
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även tillfråga andra företag som infört liknande system. Detta för att på något vis 
kunna studera mer långsiktigt dokumenterade effekter och inte enbart basera 
analysen på spekulativa grunder. Ett av dessa företag, Electrolux i Motala, 
kontaktade vi då logistikchefen, Jan Borgenhede informerade oss om att de hade 
ett liknande system som Husqvarna AB. De andra Electroluxfabrikerna i Danmark 
och Norge fick vi kännedom om genom kontakten med Electrolux i Motala. Vi 
hade dock som mål att vända oss till företag inom olika branscher för att studiens 
resultat skulle nå en så generell nivå som möjligt. Detta misslyckades vi dock med 
och vi fick således begränsa oss till respondenter inom Electroluxkoncernen.  

5.4.2 Insamling av data 
För att kunna genomföra denna studie var vi tvungna att börja med att samla in 
information om det gamla orderbaserade systemet samt det nya 
Replenishmentsystemet. Detta genomfördes genom intervjuer med berörd 
personal vid Husqvarna AB samt intern dokumentation av systemen. Efter det att 
vi skapat oss en förståelse över skillnaden mellan de båda systemen samt tagit del 
av användbara generella teorier om exempelvis SCM och CR beslutade vi oss för 
inom vilka områden vi skulle fokusera vår studie av effekterna. 
 
För att samla in ett så rättvisande material som möjligt vid Husqvarna AB, 
studerade vi sekundärdata från 1998, 1999 och början av år 2000. Vi valde att 
studera dokumenterade siffror från dessa år för att kunna göra jämförelser mellan 
det gamla systemet med planering efter order respektive det nya systemet baserat 
på Replenishment. Dessutom valde vi att studera material redan från 1998 för att 
synliggöra den påverkan som stormen i Europa haft på försäljningen under 1999.  
 
För att få en inblick i de förändringar som Replenishmentsystemet ger på det 
administrativa arbetet, genomförde vi intervjuer med säljbolagen, berörda 
personer vid Husqvarna AB samt Electroluxfabrikerna i Danmark och Motala. 
Från Electrolux i Norge erhöll vi dock färdigt dokumenterad information. 
 
För att värdera effekterna på produktions- och omställningskostnaderna hämtade 
vi information genom intervjuer med en produktionsplanerare vid Husqvarna AB 
och de andra tillfrågade företagen. Kapitalbindningen i form av lagernivåer 
analyserade vi genom att hämta information från Husqvarna ABs datasystem och 
intervjuer med berörd personal på Husqvarna AB, säljbolagen samt de öriga tre 
företagen. Informationen från datasystemet berör fältlagret för säljbolaget i USA 
samt fabrikslagret och intervjuerna berör lagernivåerna på en mer total nivå. 
 
Förändringarna som Replenishmentsystemet ger på transportrutinerna, 
utvärderade vi genom att hämta information via intervjuer med berörd personal på 
Husqvarna AB samt övriga företag. Information om leveransservicen hämtade vi 
från Husqvarna ABs datasystem och intervjuer med personal vid Husqvarna AB, 
säljbolag samt övrigt tillfrågade företag. Viss information hämtade vi även från 
tidigare genomförda attitydundersökningar. Informationen från Husqvarna ABs 
datasystem berör endast mätningar för säljbolaget i USA, medan 
attitydundersökningen visar upplevd leveransservice totalt för Husqvarna ABs 
säljbolag och agenter. 
 



Kapitel 5, Metod 
 

 46  

Implementeringen av Replenishmentsystemet leder till nödvändig 
systemutveckling. Denna utvärderade vi med hjälp av att hämta information från 
administrativt ansvarig personal vid Husqvarna AB och säljbolagen samt 
företagen i Motala, Danmark och Norge. Processen att implementera ett 
Replenishmentsystem är till stor del beroende av den mänskliga faktorn. För att 
kunna utvärdera denna har vi intervjuat personal vi Husqvarna AB och de övriga 
företagen. 

5.4.3 Intervjuer 
De fyra intervjuer som genomfördes vid Husqvarna AB var på förhand bestämda 
med berörd personal. Varje intervju gick till på så sätt att vi ställde ett antal på 
förhand formulerade frågor. Respondenten hade således inte haft tillgång till dessa 
frågor innan själva intervjutillfället, utan var tvungen att svara på dessa direkt vid 
intervjuns tidpunkt. Då Replenishmentsystemet endast varit i begränsad funktion 
sedan november 1999 och därmed inte givit så mycket konkreta effekter, var det 
intressant för oss att ta reda på de enskilda personernas uppfattning. Spontana 
intervjuer kan då möjligen ge tillförlitligare svar, eftersom mycket av systemets 
effekter idag grundar sig på individuella spekulationer. Även om våra frågor var 
förutbestämda vid våra intervjutillfällen, så försökte vi att skapa en öppen dialog 
för att inte gå miste om några effekter som Replenishmentsystemet kan ge. 
Förutom dessa fyra planerade intervjuer förde vi kontinuerligt samtal med 
personalen vid Husqvarna AB. 
 
Intervjuerna med säljbolagen i USA, Österrike och Kanada samt företaget i 
Danmark som infört liknande system som Husqvarna AB valde vi dock att 
genomföra via e-mail. Dessa fick således istället svara på en i förväg formulerad 
enkät. (se bilaga 1) Intervjun med Electrolux i Motala genomförde vi dock 
personligen på företaget. Detta då denna respondent befann sig inom kort avstånd 
från oss och då vi ansåg att ett personligt besök kunde ge oss en utförlig 
information som komplement till de öriga intervjuerna per e-mail. När vi erhållit 
namn och adress skickade vi över våra på förhand bestämda frågor till säljbolagen 
samt företaget i Danmark för att sedan följa upp dessa om vi ansåg att någon fråga 
kunde ha missuppfattats. Electrolux i Norge hade tyvärr inte tid att svara på vår 
frågeenkät, utan från dem erhöll vi istället dokumenterad information per post. 

5.4.4 Analysens delar 
Då vi studerat lämplig teori och därmed kunnat fastställa vilken empiri som var 
intressant att samla in, var vårt nästa delmoment att besluta hur vi skulle hantera 
empirin och teorin för att uppfylla syftet med studien. 
 
En av analysens delar är de administrativa rutinerna. Här ämnar vi att visa på de 
förändringar som Replenishmentsystemet ger på de administrativa rutinerna samt 
de skillnader och likheter som empirin visat på. Vidare avser vi även att analysera 
Replenishmentsystemets effekter på produktion, lagernivåer samt transportrutiner. 
Här vill vi visa på förändringar i produktionsflödet, lagernivåer och 
transportfrekvens samt eventuella trade-off dem emellan.  
 
Analysen kring de administrativa rutinerna kommer att föras som ett teoretiskt 
resonemang, med hänsyn tagen till den information vi samlat in genom intervjuer. 
Likaså kommer analysen kring effekter på produktionsflöde och transporter att 
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föras genom att vi resonerar kring de intervjuer och den teori vi samlat in kring 
ämnet. Lagernivåer kommer dock även att analyseras utifrån de data som samlats 
in, d v s diskussionen kommer att baseras på kvantitativa fakta, med utgångspunkt 
från litteraturen.  
 
Ännu ett område som analysen berör är Replenishmentsystemets effekter på 
leveransservicen. Genom denna analys vill vi tydliggöra vilka 
leveransservicebegrepp som förbättras samt vilka effekter detta får på 
logistikkedjan som helhet. Vid analysen av Replenishmentsystemets effekter på 
leveransservicen kommer vi att resonera kring den information vi samlat in, både 
från intervjuer och olika mätningar som företagen genomfört. Även denna 
diskussion kommer att föras utifrån den teori vi samlat in kring ämnet. 
 
Som tidigare nämnts är systemet en av de tre grundstenarna inom CR, varför vi 
även kommer att diskutera den systemutveckling som krävs för att implementera 
och använda CR i verksamheten. Genom denna analys vill vi visa på vilka 
systemkostnader och systemverktyg som Replenishmentsystemet kräver samt de 
problem som utvecklingen innebär. Systemutvecklingen är ytterligare ett 
analysområde som vi främst kommer att resonera teoretiskt kring, med hänsyn 
tagen till den information vi fått från genomförda intervjuer.  
 
Det sista området som analysen behandlar är implementeringsprocessen av ett 
Replenishmentsystem. Här vill vi diskutera kring vikten av att upprätta konkreta 
mål och visioner inom ett företag för att implementeringen av ett 
Replenishmentsystem ska lyckas och leda till önskade effekter. Denna sista del av 
analysen kommer att behandlas ur ett teoretiskt perspektiv, där information från 
intervjuer kommer att vävas in.  
 
Analysen mynnar slutligen ut i slutsatser för problemet, vilket till en början görs 
på en så generell nivå som möjlig. Därefter leder denna diskussion till 
rekommendationer och slutkommentarer för fallföretaget Husqvarna AB. 

5.5 Metodkritik 
De felkällor som har kunnat uppstå i samband med denna studie presenteras i 
följande avsnitt, där vi redogör för urval, insamling av data och tillvägagångssätt 
för intervjuer. 

5.5.1 Respondenter 
Urvalet i denna studie kan vara felaktigt och därmed leda till ett missvisande 
resultat, då vår handledare valde ut två av de personer som vi genomförde 
planerade intervjuer med. Vidare hänvisade vår handledare oss till viss personal 
vid ett antal av de spontana samtal som vi förde vid Husqvarna AB. Det kan dock 
vara både en fördel och nackdel att låta personal vid företaget avgöra vilka som är 
lämpliga att tillfråga. Detta då ett sådant agerade underlättar för oss som 
undersökare att finna personal som kan vara studien till hjälp. Samtidigt kan det 
leda till att viss relevant information går förlorad då personer inom en 
organisation ofta bär på en begränsad syn av verkligheten.  
 
Respondenteffekter innebär fel som härrör på grund av respondenten, då denne 
kan ha mindre erfarenhet inom det aktuella området vilket kan orsaka osäkerhet. 



Kapitel 5, Metod 
 

 48  

Detta kan leda till att respondenten svarar fel om denne känner sig tvingad att 
svara, vilket medför att kvaliteten på svaren kan variera. Dessutom kan vissa av 
frågorna vara utformade på ett ledande sätt så att respondenten väljer det enklaste 
och mest logiska svaret p g a ointresse, stress eller trötthet.128 
 
Genom att vända oss till skilda individer med olika befattning på fallföretaget 
Husqvarna AB, hoppas vi att respondenteffekterna har kunnat minimeras. Om 
någon av våra tillfrågade haft mindre erfarenhet och gett felaktiga svar kan detta 
balanseras i analysen, då vi kopplar samman teori med empiri. Vi torde även 
minimera detta fel genom att vi även vänder oss till Electrolux i Danmark, Norge 
och Motala som infört liknande system som Husqvarna AB. Självklart bör läsaren 
beakta möjligheten till respondenteffekterna i resultatet av denna studie, då vi som 
undersökare inte direkt kan avgöra kvalitén på de svar som respondenterna 
uppgett.  
 
Vidare valde vi att endast vända oss till säljbolag, vilket kan leda till att vi inte får 
en rättvisande bild för de övriga agenterna som Husqvarna AB levererar till. Detta 
problem anser vi dock vara begränsat då företagets samarbete med agenterna inom 
kort kommer att avslutas. 
 
Urvalet kan även ge missvisande resultat från de företag som vi valde att vända 
oss till som infört liknande system som Husqvarna AB. Detta då vi endast varit i 
kontakt med en person vid Electrolux i Danmark och två personer vid det 
Electrolux i Motala. Relevant information kan därmed ha förbisetts om den 
tillfrågade valt att svara på alla frågor själv trots att annan personal har mer 
kunskap om problemet. Då vi endast varit i kontakt med företag inom 
Electroluxkoncernen begränsas vårt resultat ytterligare. Detta då det inte är 
möjligt att dra rättvisande generella slutsatser om de effekter som 
Replenishmentsystemet ger.  

5.5.2 Insamling av data 
Möjligheten att skaffa de empiriska data som behövs kan vara ett problem med 
fallstudier. Detta beror på att undersökaren inte har så stor erfarenhet av det 
område som ska undersökas och har därmed svårt att bedöma vad som är av vikt, 
hur data bör samlas in samt hur data ska tolkas.129 Detta problem försökte vi 
undvika genom att studera litteratur och tidigare genomförda studier inom 
ämnesområdet. Vidare sökte vi information om Husqvarna ABs situation för att 
lättare förstå problemet och inhämta den information som var av vikt för 
undersökningen. Vår kunskap är dock begränsad då vi som undersökare inte 
tillhör Husqvarna ABs organisation eller någon av de andra företagen och således 
inte har samma insikt i verksamhetens problem som den ordinarie personalen har. 

5.5.3 Intervjuer 
Vid utförande av intervjuer finns en risk för att vi inte kommer att nå den eller de 
personer som kan ge oss det bästa underlaget för vår undersökning, vilket 
resulterar i så kallat ramfel. Detta kan medföra svårigheter i att utvärdera 
kvaliteten och användbarheten hos den data som tillhandahålls.130 Detta har vi 

                                                 
128 Lekvall & Wahlbin, 1993 
129 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997 
130 Lekvall & Wahlbin, 1993 
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dock försökt minska genom att intervjua ett antal olika personer vid Husqvarna 
AB. Vid intervjuerna har vi även använt oss av liknande frågor och därmed borde 
inferensfelet minimeras ytterligare. 
 
Instrumenteffekter är fel som uppkommer p g a att utredarna har framställt frågor 
som kan missuppfattas. Därför är det av stor vikt att språket och formuleringen av 
frågorna är bra, så att missförstånd kan undvikas.131 Genom att genomföra 
personliga intervjuer med de tillfrågade vid Husqvarna AB samt Electrolux i 
Motala, har vi kunnat minska risken med missuppfattningar. De frågeenkäter som 
vi skickade försökte vi även att formulera så tydliga frågor som möjligt, men det 
är dock större risk att instrumenteffekterna uppkommer i de fall som vi inte har 
haft en personlig kontakt med de tillfrågade. 
 
Intervjuareffekter leder till fel som härrör från intervjuaren. Ledande frågor bör 
därmed undvikas, för att förhindra att intervjuareffekter ska uppkomma Fel kan t 
ex uppstå om intervjuaren tolkar respondentens svar på fel sätt.132 Vid våra 
intervjuer har vi försökt att hålla oss till de på förhand bestämda frågorna för att 
inte styra respondenterna alltför mycket. I de fall någon person ville få en fråga 
förtydligad, kan vi möjligen ha lett in dem på det spår som vi är ute efter och på så 
sätt framkallat intervjuareffekter. Vår undersökning baseras dock på personliga 
intervjuer, enkäter och dokumenterad information från Husqvarna ABs 
datasystem, Electrolux i Motala samt Electrolux i Norge, vilket borde göra att 
eventuella intervjuareffekter är av liten betydelse för studien som helhet. 
 
Ännu en felkälla som kan uppkomma i samband med studier som denna, är 
bearbetnings- och tolkningsfel. För att undvika tolkningsfel kan flera personer få 
svara på samma frågor. På detta sätt kan svaren i viss grad säkerställas. Dessutom 
kan de sammanställda svaren skickas till respondenten för översyn för att på så vis 
kontrollera att intervjuaren uppfattat respondenten korrekt och inte missat något 
väsentligt. Slutsatser och antaganden bör även diskuteras med handledare på skola 
och företag för att på så vis reducera risken för analysfel.133 
 
I denna studie har vi som nämnts ställt samma frågor till flera individer och risken 
för att tolkningsfel ska uppkomma har vi därmed till största del kunnat undvika. 
Vi har även låtit de tillfrågade respondenterna läsa igenom den empiri som vi 
samlat in och vi borde således ha fått ett rättvisande material att analysera.  
 

                                                 
131 Lekvall & Wahlbin, 1993 
132 Ibid. 
133 Lekvall & Wahlbin, 1993 
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6. Empiri 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa den information som vi samlat in angående 
effekterna av Replenishmentsystemet. Först presenteras innebörden av Husqvarna 
ABs Replenishmentsystem och därefter behandlas de undersökningsområden som 
denna studie berör, d v s administrativa rutiner, produktion, lager, transport, 
leveransservice, informationssystem samt implementeringsproblem. 

6.1 Husqvarna ABs två produktionssystem 
För att underlätta läsandet av empiri och analys visas här en sammanfattande 
tabell över de viktigaste skillnaderna mellan det traditionella orderbaserade 
systemet och Husqvarna ABs Replenishmentsystem. För en utförligare 
beskrivning av systemen se avsnitt 4.2.2.  

 
Aktivitet Traditionellt 

ordersystem 
Replenishme
ntsystem 

Lagerstyrning Lokalt Globalt 
Ägande av lager Lokalt Globalt 
Planeringshoriso
nt Månadsvis Veckovis 
Säljbolag/agenter
s fokus 

Produkt 
försörjning 

Försäljnings 
planering 

Produktionsenhet
ens fokus 

Försäljnings 
planering Produktion 

Tabell 2: Skillnad mellan orderbaserat och Replenishmentsystem, Källa; egen bearbetning och 
Husqvarna AB Replenishment kontrakt. 

6.2 Deltagande organisationer i studien 
Innan empirin för respektive undersökningsområde presenteras, ämnar vi att ge en 
kort bakgrund till Husqvarna ABs säljbolag i Österrike, USA och Kanada samt 
Electrolux fabrikerna i Danmark, Motala och Norge. Vi använde oss av ett på 
förhand bestämt frågformulär till säljbolagen respektive Electrolux fabriken i 
Danmark och Motala. (se bilaga 4).  

6.2.1 Husqvarna ABs säljbolag 
Säljbolaget i Österrike började med Replenishmentsystemet då det infördes vid 
Husqvarna AB, d v s november 1999. Dock var de till en början bara med under 
en tid på ca 2 månader för att sedan gå ur systemet igen under en 3 
månadersperiod. Idag använder de sig således av Replenishmentsystemet och 
information om lagernivåer och förväntad försäljning överförs automatiskt med 
EDI mellan Husqvarna AB och säljbolaget i Österrike. Från säljbolaget i Österrike 
har vi fått svar på våra frågor från två personer Augustine Greiner samt Martin 
Peterseil. Enligt vår kontaktperson, Augustine Greiner, har de fram tills idag ingen 
direkt erfarenhet av det nya systemet då det inte har fungerat tillfredsställande. 
Detta gjorde att de inte kunde svara på alla frågorna, då effekterna inte kunnat 
utläsas än. Säljbolaget i Österrike står för ca 2,5% av Husqvarna ABs totala 
försäljningsvolym. 
 
I USA har säljbolaget använt sig av Replenishmentsystemet sedan november 1997 
och de uppgifter som presenteras nedan erhöll vi från vår kontaktperson Bob 
Alexander. Information mellan Husqvarna AB och säljbolaget i USA överförs på 
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samma sätt som i Österrike via EDI. Säljbolaget i USA står för närmare 30 % av 
Husqvarna ABs totala försäljningsvolym och är därmed det säljbolag med störst 
försäljning. 
 
Säljbolaget i Ontario, Kanada, har använt sig av Replenishmentsystemet från 
december 1999. Detta säljbolag har inte samma affärssystem som Husqvarna AB 
och använder sig därför av ett internet-interface (se avsnitt 6.8.2) när de överför 
information om aktuella lagernivåer, förväntad försäljning o s v. Säljbolaget i 
Ontario står för ca 1% av den totala försäljningsvolymen. 

6.2.2 Övriga Electroluxfabriker 
Electroluxfabriken i Motala har arbetat med Replenishmentsystemet sedan 
oktober 1997. De huvudprodukter som produceras i fabriken är kylskåp till 
husvagnar samt spisar och tillverkningen för dessa styrs utifrån de senaste fem 
dagarnas försäljning. Fabriken använder sig främst av detta system mot 
säljbolagen, men försöker utveckla detta även med leverantörerna. 
 
Electroluxfabriken i Danmark tillverkar även de spisar och Replenishmentsystem 
har sedan början av 1998 varit deras material- och produktionsstyrningssystem. 
Produktionen planeras utifrån förväntad försäljning samt information om 
lagernivåer vid fabriken och dess säljbolag. Fabriken har utvecklat 
Replenishmentsystemet med både säljbolag och leverantörer. 
 
Den spistillverkande Electroluxfabriken i Eidsvoll, Norge startade i augusti 1994 
ett projekt med säljbolaget i Norge. Målsättningen var att förbättra 
leveransservicen genom bättre tillgänglighet i lagret samt kortare ledtid. Projektet 
kom att kallas Order To Payment (OTP) och togs i bruk för ett utvalt antal 
spismodeller i april 1995.  

6.3 Administrativa rutiner 
Replenishmentsystemet innebär ett ökat informationsutbyte, vilket påverkar 
arbetsrutinerna för de inblandade parterna. I följande stycke presenteras den 
information vi funnit gällande den administrativa arbetssituationen vid 
användningen av ett Replenishmentsystem. 

6.3.1 Övriga Electroluxfabriker 
Fabriken i Danmark mottar inte längre order, men de kan se kundernas 
lagerhållning och förväntade försäljning. Därmed finns inte längre någon 
orderhantering, vilket innebär att det administrativa arbetet har minskats mycket p 
g a Replenishmentsystemet. Replenishmentsystemet innebär vidare att fabrikens 
kunder, d v s säljbolag inte längre avger order och det existerar därför heller inte 
något system som berör orderbekräftelser. Kunderna uppger endast lagersaldon 
och förväntad försäljning och fabriken ansvarar således för att de har rätt 
produkter i lager. Leverantörerna mottar inte längre konkreta order från fabriken, 
men de får veckovis veta hur många av leverantörernas komponenter som 
företaget förväntas förbruka de kommande 12 veckorna. Det är först när 
leverantören får en Kanban-beställning som de ska leverera. 134 
 

                                                 
134 Nilsson, 000417 
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Det administrativa arbetet vid Motalafabriken har till skillnad från fabriken i 
Danmark ökat då de tagit över säljbolagens prognosticering. Vid fabrikens 
säljbolag har det administrativa arbetet minskat av samma skäl. En stor skillnad 
för säljbolagen är att Motalafabriken idag kalkylerar mer frekvent, vilket leder till 
att säljbolagen erhåller en mer uppdaterad information. Tidigare lämnade 
säljbolagen information d v s prognoser 1 gång i veckan och uppdateringen 
skedde då även bara 1 gång i veckan. Idag uppdateras dock informationen 
dagligen. Prognoser behövs dock för att kunna styra och planera 
materialinförskaffning och produktionen långsiktigt och för att anpassa 
bemanning och andra kapacitetsbegränsandevariabler. Varje dag tankas 
säljbolagens lagernivåer och gårdagens försäljning ner till Motalafabriken och 
Replenishmentbehovet beräknas som differensen mellan aktuellt lager och 
mållager.135 
 
För Electroluxfabriken i Norge var målet med det nya planeringsverktyget OTP 
att leverera rätt produkt, i rätt kvantitet, i rätt tid till en nöjd kund. Tanken var att 
uppnå detta genom skapandet av ett planeringsverktyg som kunde tackla 
förändringar i efterfrågan på kort sikt, beräkna relevanta prognoser och 
säkerhetslager utan att kräva höga komponentlager. För att lyckas med denna 
målsättning valde fabriken att skilja på material- och produktionsstyrning för två 
olika typer av order. Den första ordertypen innefattar stora order som planeras 
tidigt och därmed har en längre planeringshorisont. Dessa kallas Fasta order och 
utgör ca 50% av den totala orderstocken. De Fasta order och har hög prioritet och 
höga krav på leveranssäkerhet. Den andra typen av order kallas Påfyllnads order 
och motsvarar de order som tillkommer till de Fasta order som ett led i 
förändringar på marknaden. 136 
 
I det nya systemet övergår ansvaret för beställningen av Påfyllnadsorder från 
säljbolaget till fabriken. Genom att separera Fasta order från Påfyllnadsorder 
minskar de oförväntade svängningarna i efterfrågan vilket förenklar 
produktionsstyrningen samt beräkningen av säkerhetslagret. Ett annat verktyg för 
att underlätta styrningen är att antalet produktvarianter minskas som ett led av den 
nya styrningsfilosofin.137  

6.3.2 Husqvarna AB 
Replenishmentsystemet kommer att påverka det administrativa arbetet för 
Husqvarna AB, deras säljbolag och agenter. På Husqvarna AB kommer inte det 
administrativa arbetet när det gäller orderhantering, transportplanering, 
produktionsplanering och lagerstyrning att minska. Det administrativa arbetet hos 
säljbolag och agenter kommer dock att minskas i och med att 
Replenishmentsystemet innebär att de inte längre behöver placera order hos 
Husqvarna AB.138 
 
På sikt kan det dock tänkas att det administrativa arbetet på Husqvarna AB även 
skulle kunna minskas om de nuvarande informationssystemen utvecklas och 
integreras ytterligare med säljbolag och agenter. Vid en bättre integrering skulle 

                                                 
135 Kempe, 000418 
136 Dokumentation om pilotprojekt vid Electrolux i Norge 
137 Ibid. 
138 Lindblom, 000222 
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exempelvis inmatning av förväntad försäljning till Replenishmentsystemet kunna 
ske hos säljbolag och agenter för att sedan överföras automatiskt till Husqvarna 
AB.139  
 
Produktionsplaneringen vid Husqvarna AB sker i två steg, huvudplanering som 
sker på basmodellnivå samt nettobehovsplaneringen som sker utifrån huvudplanen 
och behandlar nedbrytning till materialnivå. Sammanlagt har Husqvarna AB ca 80 
basmodeller och 300 varianter. Varje teknisk variant finns sedan i ett antal 
packmodeller beroende på exempelvis produktens slutland. Det stora antalet 
basmodeller och varianter gör produktionen och produktionsplaneringen komplex 
och Husqvarna AB arbetar därför med att minska antalet basmodeller och 
varianter.140 
 
Huvudplanen är rullande för tolv månader och revideras varje månad. För att det 
ska vara möjligt att göra en bra huvudplan är det särskilt viktigt att tillämpa detta 
långa tidsperspektiv p g a produkternas stora säsongssvängningar. 
Replenishmentsystemet förväntas leda till att produktionsplanerna ska kunna 
baseras på mer korrekt information om det verkliga kundbehovet. Arbetet med 
huvud- och nettobehovsplaneringen kommer dock inte att ändras, utan det är 
endast den information som planeringen baseras på som ändras.141 
 
När det gäller bokningen av transporter vid Husqvarna AB, tas allt mer av den 
nationella bokningen över av speditörer som Husqvarna AB har avtal med. Dessa 
speditörer sköter även till stor del transporter till och från Arlanda och Göteborg 
samt vidaretransport till andra länder.142 Det administrativa arbete som berör 
ASGs transporter och leveranser såsom beräkning av last och bokning av lastbilar 
sköts hos Husqvarna AB. ASG kör sedan ut listor från Husqvarna ABs datasystem 
och de hanterar godset rent fysiskt, d v s plockning och lastning av bilarna samt 
ser till att alla exportdokument kommer med bilarna. ASG kvitterar sedan arbetet 
och leveranserna i datasystemet. Det administrativa arbetet vad beträffar 
transporter vid Husqvarna AB samt arbetet vid ASG kommer inte att påverkas av 
Replenishmentsystemet.143 
 
Genom att planera på en mer aggregerad nivå minskas riskerna för 
felbedömningar och systemet ger på så sätt utrymme att exempelvis dirigera 
leveranserna på bästa sätt. 144 Replenishmentsystemet innebär således att det går 
att undvika suboptimering, då verksamheten inte längre behöver styras efter 
gissningar. Rapportinnehållet blir bättre, då ingen skickar omkring information 
och siffror som de inte vet vad de ska använda till. 145 

 
Det problem som uppstått vid Husqvarna AB i samband med implementeringen 
av Replenishmentsystemet, är att företaget har planerat med en alltför optimistisk 
säljplan för återförsäljarna. Om säljbolagen säljer mindre än beräknat är 

                                                 
139 Lindblom, 000222. 
140 Edlund, 000313 
141 Ibid. 
142 Andersson, 000313  
143 Ibid. 
144 Borgenhede, 000222 
145 Borgenhede, 000404 
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Husqvarna AB tvungen att leverera mer än vad som behövs och 
marknadsaktiviteter måste därmed sättas in för att produkterna ska bli sålda.146  

6.3.3 Säljbolagen 
Österrike uppgav att Replenishmentsystemet kräver mycket tid för de 
administrativa rutinerna. Varje vecka måste faktisk försäljning, aktuella 
lagernivåer samt förväntad försäljning åtta veckor framåt skickas till Husqvarna 
AB. Om en produkt ej finns tillgänglig denna vecka måste nästa veckas behov 
ökas o s v. 147 Säljbolaget tror att det administrativa arbetet kommer att öka med 
ca 20 – 30 % .148 
 
Säljbolaget i USA anser att deras administrativa arbete har reducerats med ca 20-
30% i samband med det nya Replenishmentsystemet. Tidigare brukade företaget 
utbyta ”worksheetes” och kommunicera genom telefonen varje dag. Detta 
eftersom det var säljbolagets ansvar att erhålla produkter från Sverige. Med det 
nya Replenishmentsystemet fastställs behovet en gång varje vecka och sedan är 
det upp till fabriken i Sverige att leverera dessa till säljbolaget i USA.149 
 
Säljbolaget i Kanada anser att det trots Replenishmentsystemet finns en hel del 
administrativt arbete med att överföra informationen till Husqvarna AB då detta 
fortfarande sker manuellt.150 

6.4 Produktion 
Ett ökat informationsutbyte är ett sätt att göra det möjligt för företag att följa 
marknadens förändringar. Dock krävs bl a en flexibel produktion för att det i 
praktiken ska vara möjligt att möta efterfrågan. Nedan behandlas förändringarna 
inom produktionsfunktionen som Replenishmentsystemet orsakar för respektive 
respondent.  

6.4.1 Övriga Electroluxfabriker 
Fabriken i Danmark har genom Replenishmentsystemet reducerat 
omställningstiden i plåtverkstaden från 2-4 timmar till 10-25 minuter. 
Omställningstiden i monteringen och emaljeringen har reducerats till 0 minuter. 
Replenishmentsystemet har även reducerat den låsta detaljplanstiden från ca 2 
veckor till 3 dagars frusen tid i monteringen, vilket har ökat flexibiliteten. 
Omsättningshastigheten på råvarorna och PIA har också förbättras från ca 4 till 
mellan 17-20 gånger per år. Kapacitetsutnyttjandet mäter företaget inte längre, då 
det är utan betydelse så länge maskinkapaciteten räcker till och påverkan av 
Replenishmentsystemet kan således inte fastställas. Men generellt har 
Electroluxfabriken i Danmark haft en jämn effektivitetsstigning (antal 
producerade färdig produkter i förhållande till antal medarbetare totalt sedan 
införandet av Kanban-principen). 151 
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Danmarkfabriken har bara produktionsorder på färdiga produkter i monteringen 
och där har företaget 3 dagars frusen tid. Alla andra avdelningar, förutom 
slutmonteringen, styrs med 100% av medarbetarstyrt Kanban. 
Replenishmentsystemets påverkan på personalbeläggningen kunde inte företaget 
klargöra. Fabriken har nämligen fastlagt vilket antal medarbetare som är 
nödvändigt för den aktuella produktionsnivån. 152 
 
Leverantörerna har friheten att själva planera när de ska producera komponenterna 
till fabriken i Danmark. Leverantörerna ska dock alltid ha den avtalade Kanban-
mängden klar för leverans inom den avtalade tidshorisonten. Vidare har 
implementeringen av Replenishmentsystemet inneburit att det inte längre 
förekommer någon ingångskontroll av inköpta varor vid Danmarkfabriken. 
Kontrollen genomförs av den arbetare som använder komponenten i monteringen. 
För de flesta produkter som företaget tillverkar själva är det angivet vilken 
lastbärare/container som ska användas och det är ofta den tomma 
lastbärare/container som sätter igång en ny order. Hanteringen av material och 
förpackning är i stort sett oförändrat för kunderna och leverantörerna. Enskilda 
leverantörer levererar dock i dag mindre lastbärare än tidigare.153 
 
Produktionen på Motalafabriken är låst i fyra dagar, och bestäms av de fem 
senaste dagarnas försäljning. Produktionsplanen som genomförs på måndagen 
gäller således för fredagen samma vecka o s v. Produktionsplanen baseras på ett 
medelvärde av vad som sålts under de senaste fem dagarna. 154  
 
För att få ett Replenishmentsystem att fungera optimalt är det inte lämpligt att ha 
en frusen produktionsperiod som är längre än sju dagar. Det data som styr 
produktionen blir då för gammal. För att kunna korta den frusna tiden måste först 
en kartläggning av fabrikens produktionsflöde göras, för att därefter kunna finna 
eventuella flaskhalsar. Detta för att bygga upp en så flexibel produktion som 
möjligt. Det är nämligen flexibiliteten som är den viktigaste faktorn med att 
minska den frusna produktionstiden. Genom en bra kartläggning lyckades 
Motalafabriken utan någon annan insats minska den frusna produktionstiden från 
14 dagar till 4 dagar. I produktionen gjordes gradvisa förändringar. 
Satsstorlekarna (multiplar om 12) minskades t ex gradvis och förändringarna 
väntades ut så att det fungerade innan nästa steg påbörjades. Satsstorlekarna 
minskades för att öka flexibiliteten och omsättningshastigheten. 155 
 
Motalafabriken har i dag sex liner för spismontering. Målet är att vilken produkt 
som helst ska kunna köras på alla liner. På Motalafabriken har den frusna tiden 
minskat från 14 till 4 dagar. Detta innebär fler omställningar och det är därför det 
är viktigt med en flexibel produktion. Eftersom de frusna dagarna har minskats 
har det resulterat i att förråd och PIA har ökat för att bibehålla flexibiliteten om 
leverantören har längre frusen tid än fyra dagar. Målet är dock att övertala 
leverantörerna om att korta deras frusna tider så att leveranstiderna kan minskas 
från dem till Electrolux.156 
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Problemet med Motalafabrikens leverantörer kvarstår då exempelvis de viktigaste 
leverantörerna finns i Italien och Frankrike et c. Dessa befinner sig på ett för långt 
avstånd för att det ska vara möjligt att använda sig av en prognos på 4+1 dag 
frusen produktionstid. För att möjliggöra en flexiblare produktion skulle 
nettobehovsberäkningen behöva ske oftare samtidigt som leveranstiderna från 
leverantörerna bör minskas och avropen från dessa ske oftare. Idag finns det 
fortfarande leverantörer med 20 dagars frusen tid, vilket förståeligt inte fungerar 
tillsammans med en prognos på 4+1 dag frusen tid.157 
 
Produktionsplanen sätts idag upp på anslagstavlan vid slutmonteringen och inte 
som tidigare i plåtverkstaden och utifrån denna skapas ett sug genom fabriken. 
Produktionen fungerar idag väldigt bra och de olika avdelningarna ser sig själva 
ur ett leverantör och kund perspektiv. Genom detta styrs företagets produktion 
idag i stort sett utan att produktionsplanerare behöver gå in och styra i 
produktionen. Det nya systemet bygger mycket på tvåvägs kommunikation mellan 
de olika avdelningarna i produktionen. 158 
 
Vid Electroluxfabriken i Norge ingår förkortning av ledtiden som ett centralt mål 
för den nya styrningen. För att möjliggöra kortare ledtid har antalet varianter 
reducerats och planeringsarbetet har delats upp i två orderklasser som beskrevs i 
6.3.2. Liksom de övriga företagen i undersökningen har fabriken även övertagit 
ansvaret för påfyllnaden av säljbolagets lager. Arbetet har lett till säkrare 
prognoser och en bättre kännedom om marknadens behov vilket givit möjlighet 
till ett bättre utnyttjande av produktionen och en bättre möjlighet att göra korrekta 
inköp av komponenter. 159 

6.4.2 Husqvarna AB 
Genom att planera produktionen efter en mer rättvisande information om 
förväntad försäljning kan ett jämnare flöde i produktionen uppnås. Luft i systemet 
kan undvikas och Husqvarna AB vet på förhand vilken produktion som bör 
prioriteras för att marknadens efterfråga ska täckas. Den förbättrade kvaliteten på 
informationen leder också till att personalbehovet kan planeras mer korrekt och 
behovet av kostsamt övertidsarbete kan därmed undvikas. 160  
 
För att uppnå den önskade flexibiliteten i det nya Replenishmentsystemet kommer 
satsstorlekarna att minskas och antalet omställningar att öka. Ökningen av antalet 
omställningar kan nästan bli 100%. Produktionen kommer också att påverkas så 
till vida att korttempobanor införs för att ytterligare effektivisera produktionen när 
det gäller nya sågmodeller. Korttempobanorna kommer att stå för ca 30% av 
produktionsvolymen. Detta innebär att montörernas arbetsinnehåll kommer att 
minskas då monteringsarbetet blir mer specialiserat och en montör får således 
färre delar att montera.161  
 
Vad beträffar omställningar är dessa inte så kostsamma för Husqvarna AB 
eftersom det exempelvis inte förekommer något spill vid omställningarna samt att 
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mycket av arbetet är personalintensivt. Detta leder till liten påverkan av ställtider i 
maskiner. Det extraarbete som en omställning medför är således framförallt en 
kostnad för att administrera fram nytt material. Detta medför att 
omställningskostnaderna inte kommer att påverkas i någon större utsträckning av 
Replenishmentsystemet.162 För att underlätta det ökade antalet omställningar är 
det i korttempobanorna tänkt att material för flera omställningar ska finnas 
framtaget vid monteringsbanorna.163 
 
Orderledtiden är för närvarande ca två veckor och inom tre veckor från lagd order 
ska produkten finnas färdig för leverans. Denna orderledtid beräknas från lagd 
produktionsorder tills dess att produkten är färdig och placerad i fabrikslagret. 
Genom det ökade antalet omställningar samt effektivisering av det operativa 
inköpet är målet att reducera denna ledtid till en vecka, vilket planeras vara 
genomfört i augusti 2000.164  
 
Även den frusna produktionstiden är för närvarande två veckor. Denna frusna tid 
anses dock inte kunna reduceras p g a att leverantörerna behöver tid på sig att 
leverera material. Detta trots att Kanban-avtal knutits med de viktigaste 
leverantörerna, exempelvis med leverantörer av cylindrar och emballage. PIA 
kommer dock att påverkas av det nya systemet. Detta eftersom informationen om 
orderstocken i lag systemet är mer rättvisande och produktionsplaneringen samt 
inköp av material således blir mer korrekt. På detta sätt kan lager av outnyttjade 
komponenter och material undvikas.165 Totalt för exempelvis produktionsflödet 
motorsågar, bildas därför mindre lager då det är möjligt att skapa vinster i 
fabriken genom att uppnå en jämnare produktion. Denna effekt möjliggörs även 
genom utnyttjandet av intern Kanban i fabriken.166 
 
Idag innebär Replenishmentsystemet att företaget hinner med fler produkter d v s 
arbetet behöver inte fokuseras på de mest problematiska produkterna. Det finns 
dock fortfarande restnoterade order men det beror på kapacitetsbegränsningen i 
produktion.167 Vid Husqvarna AB är den kapacitetsbegränsade faktorn 
monteringspersonal och takten i produktionen översätts i antal montörer. På grund 
av de stora säsongsvariationerna ändras behovet av kapacitet mycket över året 
men det är både kostsamt och svårt att öka och minska produktionstakten. 
Samtidigt är det problematiskt och kostsamt att anställa och lära upp nyanställda 
för en viss tid. En alltför kapacitetsinriktad personalpolitik där personal anställs 
under högsäsong och avskedas vid lågsäsong är också dåligt ur 
Goodwillsynpunkt.168  
 
Ett annat problem med ökning och minskning av produktionstakten är problemet 
med att öka respektive minska takten på inköpt material. För att möjliggöra ett 
effektivare produktions och distributionsflöde genomför Husqvarna AB en 
förändring när det gäller inköpsprocessen. En uppdelning skall fortsättningsvis 
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göras mellan operativt och strategiskt inköp. Allt mer fokus ska därigenom läggas 
på avtal med leverantörer även när det gäller faktorer som kvalitet och ledtider.169 
 
Tidigare har problemet med stora säsongsvariationer i efterfrågan hanterats med 
lagerbuffertar och extrainsatta flygtransporter. Detta leder till höga kostnader både 
vad gäller hög kapitalbindningar samt höga transportkostnader. Som nämndes 
tidigare har även extrainsatt personal nyttjats för att klara den högre efterfrågan 
under säsongspikarna. Problemet med säsongsvariationer i efterfrågan förväntas 
reduceras m h a det nya Replenishmentsystemet. Säsongsvariationerna har 
nämligen försvårats av att säljbolagen lär av föregående års situation och garderar 
sig mot brister genom att öka order under perioden för den ökade efterfrågan i 
förhoppning att erhålla så mycket som möjligt. I och med Replenishmentsystemet 
kommer Husqvarna AB se det verkliga behovet, säljbolagens lager. Fokus i 
produktion samt fördelningen mellan säljbolagen kan då ske på ett bättre sätt. 170 
Ett alternativ kan vara att försöka jämna ut säsongssvängningarna och hålla en 
jämn produktionstakt under året. Detta skulle dock innebära högre lagernivåer 
under vissa perioder men med dagens låga internräntor kan detta ändå vara en bra 
lösning eftersom det är så svårt och kostsamt att anpassa produktionstakten.171 
 

Diagram2; Säsongsvariation i efterfrågan för Motorsågar, Källa; Stordator Husqvarna AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
169 Lindblom, 000516 
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Diagram 3; Säsongsvariation i efterfrågan för Trimmers, Källa Stordator Husqvarna AB 

6.5 Lager 
Genom att lagerhålla produkter kan företag vara säker på att marknadens 
efterfråga kan tillfredsställas. Replenishmentsystemet innebär dock att 
lagernivåerna ska följa förväntad försäljning och rutinerna för lager bör därmed 
påverkas. Förändringen gällande respondenternas lagernivåer presenteras i 
följande avsnitt. 

6.5.1 Övriga Electroluxfabriker 
Fabriken i Danmark har sett att Replenishmentsystemet påverkat 
omsättningshastigheten på råvarorna och PIA. Den har totalt förbättras från ca 4 
till mellan 17-20 gånger per år p g a Replenishmentsystemet. För kunderna har 
Replenishmentsystemet inneburit en kraftig reduktion i lagernivåerna. Det varierar  
dock från kund till kund, men de flesta har upplevt att deras färdigvarulager har 
reducerats från ca 20% till 40% av vad de hade före Replenishmentsystemet. För 
leverantörerna menar fabriken att det är svårare att säga om lagernivåerna har 
förändrats. Några har börjat använda Replenishmentsystemet för internt bruk och 
har därigenom uppnått lägre lagernivåer, medan andra inte har förberett sig alls. 
172 
 
Vid fabriken  i Motala har det nya Replenishmentsystemet inneburit en ökning av 
komponentlagren. Detta som ett led av att deras leverantörer har längre frusen tid i 
produktionen än Motalafabriken. För dessa leverantörer måste ett större 
säkerhetslager finnas. Lager för material och komponenter har därmed ökat men 
målen samt kraven från koncernledningen för Electrolux Homeproducts är att 
endast ha en lagernivå med 15 dagars täcktid .173 
 
Det är säljbolagen som bestämmer vilket mållager som deras lager ska ha och 
mållagret är således avtalat mellan Motalafabriken och dess säljbolag. 
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Motalafabriken försöker dock att påverka säljbolagen så att säkerhetslagret, och 
därmed mållagret kan minskas. Mållagret har en nivå som motsvarar den 
förväntade försäljningen under det antal dagar som leveranstiden är. Detta innebär 
att om ett lager har tre dagars leveranstid, då är också lagernivån för produkternas 
förväntade försäljning tre dagar.174 
 
Följande tabell visar information om Motalafabrikens färdigvarulager vid 
respektive säljbolag, vilken omfattar tidpunkten då Replenishmentsystemet 
implementerades samt år 2000.  
 

Fast movers: produkter som har < 21 dagars försäljning på lager eller produkter som har en 
genomsnittlig försäljning som > 0 men där Sales Company stocks är = 0.  
High movers: produkter med < 70 men > = 21 dagars försäljning på lager. 
Medium movers: produkter som har < 119 men > = 70 dagars försäljning på lager.  
Slow movers: produkter som har > 119 dagars försäljning på lager.  
Non movers: produkter som har Sales Company stocks > 0 men en genomsnittlig försäljning på = 
0. 

Tabell 3;  Lagersituationen för Motalas SB, Källa; EFS-systemet Electrolux i Motala  
 
Lagernivåerna år 1998 i jämförelse med år 2000 visar exempelvis att säljbolaget 
Norge har minskat de s k Slow movers produkterna dramatiskt under denna 
period.  
 
Diagrammet nedan visar Motalafabrikens lagernivåer under perioden från tredje 
kvartalet 1997 till tredje kvartalet 1999. Lagernivåerna har under denna period 
förändrats på så sätt att materiallagret har ökat medan lagren med färdiga 
produkter har minskat.  

                                                 
174 Kempe, 000418 

SE-98 SE-00 FI-98 FI-00 DK-98 DK-00 NO-98 NO-00
Fast movers 58 76 20 68 54 73 8 52
High movers 22 15 78 26 3 22 5 30
Medium movers 4 0 0 1 27 1 20 1
New products 8 5 2 4 5 1 5 11
Slow movers 6 3 0 0 10 0 62 5
Non movers 2 1 0 1 0 4 0 0
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Diagram 4 Integrated inventory Källa; EFS-systemet Electroluxfabriken i Motala 

 
Även vid Electrolux i Norge har fabriken övertagit ansvaret för säljbolagets lager. 
Lagret styrs även i detta fall mot ett av säljbolaget önskat mållager som är 
definierat som antal dagars försäljning. Vid OTP projektets uppstartande 
värderades lagret till 12,5 miljoner. Ett år senare hade detta värde reducerats till ca 
4,2 miljoner och ändå hade lagret lika god lagertillgänglighet som tidigare. 
Reduceringen av lagernivåerna möjliggjordes genom en variantrensning där 
gamla produkter togs ur sortimentet. Samtidigt erhölls en säkrare kännedom om 
marknadens behov, vilket minskade behovet av säkerhetslager och att rätt 
produktmix lagerfördes.175 

6.5.2 Husqvarna AB 
Replenishmentsystemet innebär att Husqvarna AB kan prioritera produktionen 
och därmed leveranserna bättre, vilket leder till minimering av bristkostnader och 
en minskning av kapitalbindningen vid säljbolagens lager.176 Som nämndes i 4.2.1 
har Husqvarna AB haft problem med stora lager hos vissa säljbolag. Då lagren har 
innehållit specifika produkter för respektive marknad har det ej varit möjligt att 
flytta dem mellan lagren och därför har det i sådana fall varit mest lönsamt att ge 
utrymme för säljbolagen och agenter att sälja varorna till ett lägre pris för att göra 
sig av med det onödiga lagret. Resultatet blir att företaget förlorar inkomster, 
samtidigt som Husqvarna ABs kundrelation misskrediteras i de fall säljbolagen 
inte erhåller de order som beställts. Husqvarna ABs väletablerade varumärke har 
dock lindrat effekterna av dålig leveransservice.177 

 
Det ökade antalet omställningar samt kraven på flexibilitet medför att införandet 
av det nya Replenishmentsystemet kommer att innebära ökade lager av inköpt 
material när det gäller exempelvis vissa kritiska detaljer. Detta är nödvändigt då 
leverantörerna ej är lika flexibla i sin produktion som Husqvarna AB.178 
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Mållagren hos respektive säljbolag kommer att styras utifrån förväntad försäljning 
och när det gäller säljbolaget i USA är mållagret satt som nivån på det tänkta 
behovet innevarande vecka samt 5 veckor framåt. Detta leder till att om 
försäljningen sker som förväntat hålls alltid fem veckors förväntad efterfrågan i 
lager som ett säkerhetslager.179  
 
För Husqvarna ABs exportmarknad, d v s alla länder förutom Norden, lagras 
endast färdigproducerade sågorder för utlastning vid ASG-lagret. Detta innebär att 
produkter som ska till länderna utanför Norden endast mellanlandar på ASG för 
lastning. Order till Norden plockas och lagras dock vid ASG.180  
 
Lagernivåerna vid ASG kommer inte att förändras av Replenishmentsystemet, då 
detta lager anses vara nödvändigt och endast fungerar som packbuffert. Trots detta 
visar diagrammet nedan att fabrikslagret har minskat sedan införandet av 
Replenishmentsystemet. Den tydliga nedgången av lagernivån under april 2000 
beror på att april endast innehöll 17 arbetsdagar i Sverige men fler i övriga 
världen. Detta ledde till en större efterfrågan relaterat till antalet producerade 
produkter än normalt. Anledningen till att kapsågarna ej finns representerade i 
fabrikslagret är för att de monteras i Husqvarna ABs fabrik i Tandsbyn.181 
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Diagram 5; Fabrikslager Husqvarna AB, Källa; Stordator Husqvarna AB 

6.5.3 Säljbolagen 
Säljbolaget i Österrike anser att omsättningshastigheten kommer att öka p g a 
Replenishmentsystemet, men dock inte täckningen av kundernas behov. De menar 
att om deras säljplan för en produkt är 50 st en vecka och försäljningen blir högre 
än den nivån blir resultatet att de inte har något extra på lager.182De har dock ännu 
ej märkt någon effekt vad det gäller lagernivåerna.183 
 
Diagrammet nedan visar det totala fältlagret vid säljbolaget i USA. Det som kan 
utläsas är att det inte kommer att ske någon total minskning av lagret som följd av 
införandet av Replenishmentsystemet 
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Diagram 7; Säkerhetslager i USA, Källa: Replenishment-ark 
 

Mållagren hos respektive säljbolag kommer att styras utifrån förväntad försäljning 
och när det gäller säljbolaget i USA är mållagret satt som nivån på det tänkta 
behovetinnevarande vecka samt fem veckor framåt. Detta leder till att om 
försäljningen sker som förväntat hålls alltid fem veckors förväntad efterfrågan i 
lager som ett säkerhetslager.184 
 
Säljbolaget i Kanada uppger att om Replenishmentsystemet kommer att fungera 
som tänkt kan lagren av inkurranta produkter minskas, då lagret endast kommer 
att bestå av efterfrågade produkter.185 

6.6 Transport 
Replenishmentsystemet innebär att informationsutbytet ökar och att flödet i 
produktionskedjan sker snabbare, vilket i sin tur påverkar företagens leveranser. I 
följande stycken presenterar respondenternas transportmetoder. 
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6.6.1 Övriga Electroluxfabriker 
Den största förändringen för fabriken i Danmark gällande transporter är att 
företaget nu kör med fasta frekvenser, både från leverantörerna och mot kunderna. 
Det ger ett jämnare flöde än om man t ex alltid vill sända en full bil till en kund. 
Transportmedlen har de dock inte ändrat utan använder alltid lastbilar som 
tidigare. Vid en tidpunkt undersökte fabriken möjligheten med tågtransport till 
deras kunder i Europa, men pålitligheten och leveransprecisionen levde inte upp 
till deras krav.186 

 
Det har inte gjorts några mätningar vad beträffar transportkostnader et c vid 
Motalafabriken sedan Replenishmentsystemet infördes. Leveranserna till 
säljbolagen sker först då en transport är full. Replenishmentsystemet har således 
inte inneburit frekventare transporter, då transportoptimering betraktas som viktigt 
och leverans sker endast när en lastbärare blivit full. I Motala finns Electrolux 
distributionsföretag, Distrilux, vilket gör att lastbilarna kan utnyttjas till fläktar, 
spisar och dammsugare. Det finns dock inte något samlastningscentral för 
transporterna till säljbolagen.187 
 
När det gäller Electroluxfabriken i Norge har vi inte erhållit någon uppgift om 
huruvida transportrutinerna har förändrats. 

6.6.2 Husqvarna AB 
Replenishmentsystemet möjliggör en bättre styrning av transporter och 
produktion, då det verkliga behovet i varje säljbolag blir tydligare när deras 
lagernivåer blir synligt för huvudbolaget. Det blir bl a möjligt för huvudbolaget att 
se respektive säljbolags lagerbrist och då kan exempelvis transporterna styras om 
till flyg. Det nya systemet innebär således att planeringen kan ske på förhand och 
det är därmed möjligt att tjäna in på transportkostnaderna. Transporterna är dock 
beroende av hur stora lager företaget håller, då höga lager innebär lägre 
transportkostnader.188 
 
Tanken med Replenishmentsystemet är att införa en fast turlista till de länder som 
berörs av det nya planeringssystemet. Detta innebär att leveranserna inte kommer 
att hållas kvar i väntan på att transporterna ska bli fullastade, vilket kan leda till att 
transportkostnaderna ökar.189 Detta då det ändå anses vara totalekonomiskt 
korrekt att transportera med 20% luft i containrarna än att invänta tills containern 
kan fyllas. Husqvarna AB anser i detta avseende att en god leveransservice ger 
ekonomiska fördelar som överstiger den ökade kostnaden för transporterna. 
190Idag levereras order till Norden med frekventa dagliga transporter, men 
Replenishmentsystemet ger möjlighet att utveckla frekventa transporter även för 
exportmarknaden. Så småningom är det tänkt att Husqvarna AB ska utveckla 
transportoptimering, där fasta turer med frekventare transporter sker i balans med 
volymen gods som ska levereras. 191 
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Fasta fraktscheman och frekventare leveranser innebär ett jämnare flöde. 
Dessutom kan några dagar sparas i flödet genom att tiden mellan pack och 
bilavgång minskas.192 Tidtabellstyrda transporter leder till fler uppdrag för 
utlastningen och material- och förpackningsarbetet i fabriken kan därmed även 
komma att påverkas av det nya Replenishmentsystemet.193 
Replenishmentsystemet ger en ökad kunskap om marknadsbehovet, vilket kan 
leda till lägre transportkostnader då färre transporter behöver ske med flyg. Detta 
eftersom rätt produktmix kan produceras vid rätt tidpunkt och därmed levereras 
med ordinarie transportmedel.194 
 
Företaget borde dock utveckla ett globalt system för transportoptimering. 
Replenishmentsystemet leder till att transporterna blir fler och att Husqvarna AB 
övergår från containrar till styckegods. Den totala transportkostnaden borde dock 
inte bli högre då det idag är möjligt att undvika akuta flygtransporter.195 
Transportkostnaden med flyg till säljbolaget i USA är 5 gånger dyrare än med 
båt.196 
 
Till Japan använder Husqvarna AB idag den s k ”japanmodellen” för sin 
transportverksamhet. Denna modell innebär att flertalet speditörer samlastar varor 
från Electroluxkoncernen och transportkostnaden per produkt kan således minskas 
trots att leveranserna sker mer frekvent. Idag försöker Husqvarna AB att utveckla 
”japanmodellen” även i Sydamerika.197  
 
Det har dock visat sig svårt att öka transportfrekvensen i vissa fall då 
begränsningar existerar på transportmarknaden. Detta gäller exempelvis 
transporter med båt till USA där en stor export från Europa till USA leder till en 
situation med brist på transportmöjligheter.198  

6.7 Leveransservice 
Leveransservicen är en viktig begrepp för företagens konkurrenskraft och en 
faktor som Replenishmentsystemet berör. Nedan behandlas de uppgifter som 
respektive respondent givit om leveransservice. 

6.7.1 Övriga Electroluxfabriker 
Fabriken i Danmark blir utvärderade efter om säljbolagens kunder får varorna vid 
önskad tid. De menar dock att de är så bra leverantörer att bara 1-4 % av önskad 
leveranser inte kan levereras p g a krånglande leveranser från företaget. Denna 
procentsats uppgav fabriken för begreppen servicenivå, leveranssäkerhet samt 
kundanpassning. När Replenishmentsystemet används existerar inte begreppet 
leveranstid, d v s tiden mellan orderläggning och leverans till kund. Produkterna 
ska då vara tillgänglig för kunderna på önskad tidpunkt.199 
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I ett partnerförhållande har fabriken i Danmark utvärderats på en skala från 1-7, 
där 7 poäng är bäst. Fabriken erhöll 6,0 poäng på förfrågan "How do you evaluate 
the information flow from the factory". I samma partnerförhållande har fabriken 
blivit uppmätt till 6,22 på förfrågan "How do you rate the flexibility when your 
sales are much higher than forecasted".200 

 
Electroluxfabriken i Motala införde sitt Replenishmentsystem oktober 1997. 
Systemet innebär att produktionen styrs på basis av de senaste fem dagarnas 
försäljning samt informationen från prognossystemet "Minard". Tidigare 
baserades produktionen på prognoser från säljbolagen, vilka ofta var beräknade 
till rätt volym, inte rätt produktmix. Detta innebar att produkter som inte var 
efterfrågade samlades på säljbolagens lager, medan en bristsituation uppstod för 
de produkter som marknaden efterfrågade. En anledning till att detta inträffade var 
att säljbolagen har svårt att precisera prognoserna ner till lästa produktnivå, d v s 
färg och spänning på spisarna. Tidigare var således det största problemet att fel 
produktmix producerades. Idag grundar sig problemet snarare på den minskning i 
ledtid som Replenishmentsystemet skapat. Då den frusna tiden i produktion är 
1+4 dagar och den femte dagen endast är en prognos, krävs flexibilitet av 
leverantörerna.201 
 
Det är Motalafabrikens ansvar att produkten finns på lager när den efterfrågas. 
Efter att Replenishmentsystemet infördes finns dock alltid de produkter som 
efterfrågas i lager och servicenivån är därmed förbättrad. Tidigare var säljbolagen 
eventuellt tvungna att vänta 7 dagar på en leverans om brist uppstod beroende på 
kapacitet och lager från lagd order till leverans. Leveranstiden d v s ledtiden från 
produktion till färdigvarulagret var då 5 dagar. Men eftersom fabriken idag 
kalkylerar mot mållager ska behovet täckas av lagret. Även leveranspålitligheten 
har förbättrats genom Replenishmentsystemet. Tidigare var 10-11% av 
produkterna inkuranta, d v s att komponenter saknades, vilket är mer sällsynt idag. 
Vad beträffar leveranssäkerhet är produkterna till 100% felfria när den lämnar 
fabriken. Skador som kan hänföras till lager eller transporter har dock inte minskat 
eller ökat p g a Replenishmentsystemet. 202 
 
Genom att fabriken i Motala baserar leveranserna till säljbolagen på differensen 
mellan mållager och verkligt lager fyller således företaget på säljbolagens lager 
efter verkliga försäljnings siffror, inte prognoser. All information är transparent, d 
v s säljbolag och fabrik ser samma information om lagernivåer, försäljning o s v. 
Säljbolagen ser dock inte vad som sker i produktionen, vilket de inte heller har 
någon nytta av. Däremot kan säljbolagen hela tiden se kommande leveranser. Idag 
kan Motalafabriken vara flexiblare mot kund, då informationen uppdateras 
dagligen och verksamhetens verkliga situation synliggörs. Målet för 
kundanpassning är att slutkund ska erhålla leverans inom 24 timmar samtidigt 
som specifika önskemål om guldfärgade spisar ska kunna uppfyllas. Eftersom 
marknaden följs upp varje dag är det lättare att prognosticera vilket innebär att 
behovet bättre kan tillfredställas.203 
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Sedan Replenishmentsystemet infördes har Motalafabriken lyckats förbättra sin 
Order Fill Rate, d v s sin förmåga att leverera rätt antal produkter vid rätt tidpunkt, 
med ungefär10%. Idag ligger den på 90%, av vilka endast 3 % är fabriksrelaterade 
fel.204 
 
Följande tabell visar fabrikens Order Fill Rate, där ROFR, d v s Rate of Order Fill 
Rate visar den totala orderuppfyllelsen som Motalafabriken har för respektive 
säljbolag. Den procentuella del som benämns OTERR, d v s Other Error, berör 
sådana fel som inte är fabriksrelaterade, utan orsakas av säljbolagen själva. Dessa 
fel kan bero på att kunden vill ändra tidpunkten för leverans eller 
transportavståndet från fabriken till kund et c. SUERR, d v s Supplying Unit 
Error, är fel som är fabriksrelaterade och som minskar företagets möjligheter att 
nå en orderuppfyllelse på 100%. Diagrammet visar dock att orderuppfyllelsen har 
förbättrats under perioden då Replenishmentsystemet varit i bruk. 

 

Tabell 4; Orderuppfyllelse 1997 och 2000 Källa; EFS-systemet Electroluxfabriken i Motala 

 
Det var efter en period av stora leveransproblem och höga lagernivåer som OTP 
projektet startades vid Electrolux i Norge med målsättningen att öka sänka 
lagernivåerna och öka servicen till kund genom kortare ledtid. Vid projektets start 
var den totala ledtiden från order till leverans av färdig produkt till kund 97 dagar, 
vid testperiodens start i april hade den reducerats till 83 dagar. I slutet av 
september hade ledtiden reducerats ytterligare ner till 37 dagar och detta hade 
skett genom att produkterna inte lagerfördes under lika lång tid.205 

6.7.2 Husqvarna AB 
Husqvarna ABs leveransproblem som uppstod i samband med stormen har 
inneburit att lagren gällande motorsågar idag i de flesta länder är mycket små och 
Husqvarna AB måste därför fördela produktionen restriktivt. Stormen i Europa 
har gjort att företaget fortfarande har problem med leveranserna för motorsågar 
och lagret hos säljbolaget i USA har mycket som är restordernoterat.206 Detta 
beror på att Husqvarna AB har fattat beslut om att prioritera de stormdrabbade 
länderna i Europa under uppröjningsperioden.207 
 
Under januari månad år 2000 ökade fältförsäljningen med 20% i jämförelse med 
januari 1999. Det bör dock tilläggas att januari förra året var en mycket dålig 
försäljningsmånad. Även om en jämförelse görs med 1997, som är det bästa 
försäljningsåret genom tiderna, är fältförsäljningen bättre år 2000 än den var 1997. 
Stormen i Frankrike, Tyskland och Schweiz har haft stor påverkan när det gäller 
försäljningen i Europa, men även i Asien, Norden och Latinamerika har 

                                                 
204 Kempe, 000418 
205 Dokumentation om pilotprojekt vid Electrolux i Norge 
206 Husqvarna ABs Interninformation, 000209 
207 Lindblom, 000404 

 SE.-97 SE.-00 NO.-97 NO.-00 DK.-97 DK.-00 
ROFR 80,9 90,5 75,5 93,2 83,9 95,4 
OTERR 7,1 5,8 13 2,5 0,1 0 
SUERR 12,1 3,7 11,5 4,3 16 4,6 
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försäljningen ökat.208 När det gäller trimmers ligger försäljningsindex på 163 år 
2000 i förhållande till 1999. Motsvarande siffra för motorsågar är 123. För 
säljbolaget i USA är dessa siffror 150 respektive 126.209 
 
Servicenivån, d v s sannolikheten att produkter finns i lager när de efterfrågas är 
av stor betydelse för Husqvarna AB då deras produkter är av den art att om 
kundens önskade märke ej finns tillgänglig i butik köper denne ett annat. Denna 
typ av produkt innebär således inte att kunden väntar med att köpa tills ”rätt” 
märke inkommit till butik. ”Har kunden åkt för att köpa en motorsåg har han en 
med sig en när han kommer hem.” Replenishmentsystemet kommer att påverka 
Husqvarna ABs servicenivå. Detta då systemet hjälper till att undvika att 
överlager hålls och att brister uppstår. Kapacitetsbrister i produktionen leder dock 
till att servicen inte till fullo kan förbättras.210 Servicenivån kommer även att öka 
från säljbolag till marknad som en direkt följd av att rätt produkter finns 
tillgängliga hos säljbolagen.211 
 
Som tidigare nämnts har leveransservicen under en längre tid varit ett av 
Husqvarna ABs största problem. Följande tabell visar att säljbolag och agenter 
uppfattar att leveranstiderna från Husqvarna AB har försämrats från år 1998 till 
1999. Andelen missnöjda har ökat för den totala marknaden samt för säljbolag och 
agenter i Nordamerika.  

 
Tabell 5; Leveranstid, Källa; Kundattitydundersökning 

 
Diagrammet nedan visar att totalt sett har säljbolag och agenter blivit nöjdare i 
samtliga länder. När det gäller Nordamerika har spridningen minskat mellan 
respondenternas svar, men den genomsnittliga nöjdheten i landet har dock inte 
ändrats nämnvärt.  
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Acceptabelt 100 60 45 50 
Nöjd 0 0 29 18 
Mycket nöjd  0 0 13 7 
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Tabell 6; Kundnöjdhet, Källa; Kundattitydundersökning 
 

Leveranstiden till USA var tidigare sex veckor och det nya systemet har som mål 
att den tiden ska kunna reduceras till fem veckor. Detta genom att administration 
och packning ska kunna göras under endast en vecka istället för två veckor. Själva 
transporttiden kommer dock inte att påverkas utan kommer även fortsättningsvis 
att vara fyra veckor. Replenishmentsystemet kommer även att påverka 
leveranspålitligheten, d v s tillförlitligheten i ledtiden positivt. Möjligtvis kan 
denna påverkan märkas i större grad om systemet även införs för 
leverantörerna.212  
 
Diagrammet nedan visar på en markant ökning av leveransförseningar under 
perioden närmast efter stormen i Europa. Mängden försenade leveranser från 
Husqvarna AB har idag sjunkit till den nivå som existerade tiden före stormen.  
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Diagram 8; Leveransförseningar, Källa: Stordatorn Husqvarna AB 
 
Husqvarna AB har inte haft några märkbara problem med leveranssäkerheten, i 
den bemärkelsen att produkter levereras utan skador. Produkterna transporteras på 
pallar och därmed har oftast inte några skador uppstått och således är detta inget 
som Replenishmentsystemet kommer att förändra. Det finns dock en risk för att 
mindre tranportsatser kan utsätta godset för större påfrestningar, vilket kan leda 
till att fler skador uppkommer i samband med transporten.213 
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Informationsutbytet kommer att öka mellan parterna i samband med det nya 
systemet. Kundanpassningen och flexibiliteten kommer även att förbättras, då det 
är lättare att prioritera produktion och leveranser.214 Replenishmentsystemet 
innebär att Husqvarna AB kan vara flexiblare mot marknaden, då systemet gör att 
företaget kan leva närmare säljbolagen.215 
 
Replenishmentsystemet kommer dock att påverka flexibiliteten mot kund enbart i 
indirekt bemärkelse. Systemet gör att en mer rättvisande orderstock finns 
tillgänglig för produktionsplaneringen och produktionen kan därmed följa 
marknadsbehovet i större utsträckning. Flexibiliteten mot kund är beroende av fler 
variabler. Lagerhållning av ett stort antal varianter och kunskapen om att beräkna 
kapacitetsutnyttjandet i produktionen är variabler som även måste vägas in för att 
flexibilitet mot kund ska uppnås.216  

6.7.3 Säljbolagen 
Säljbolaget i Österrike har de sista åtta månaderna kunnat uppfylla kundernas 
behov mycket dåligt p g a att fabriken ej har kunnat leverera. Det har dock berott 
på ett kapacitetsproblem och inte på det gamla ordersystemet. Säljbolaget uppgav 
att antalet order som levererades innan Replenishmentsystemet infördes, kunde 
fördelas enligt följande. Om orderkvantiteten för januari månad var 1688 och 
leveransen för dessa skulle ske vecka 1, var den verkliga kvantiteten som 
levererades; 0% vecka 1, 15% vecka 2, 10% vecka 3 och 18% vecka 4. De 
resterande kvantiteterna levererades vecka 5, 6, 7 och senare.217 I den ena 
intervjun uppgavs dock att hela 85% av order levererades i tid.218 
 
Det försenade leveranserna berodde dock på kapacitetsbrist i fabriken och inte p g 
a det gamla ordersystemet.219 Trots vissa problem vid exempelvis 
produktintroduktioner och säsongspikar anser sig säljbolaget kunna uppfylla sina 
kunders önskemål relativt väl.220 
 
Säljbolaget i USA uppgav att det gamla systemet baserades på deras krav på 
produkter på en månadsvis prognosticering av försäljningen. De menar att det var 
deras ansvar att begära  schemaläggande av leveranser av produkter som 
allokerats till dem. Utbudet av produkter var dåligt under perioden för det gamla 
ordersystemet, men det var inte ett resultat av orderprocessen utan orsakades av en 
kapacitetsbrist i fabriken som ledde till brist på allokeringsmöjliga produkter. 
Replenishmentsystemet har inte förbättrat säljbolagets möjlighet att leverera till 
kunderna i tid. Produkttillgängligheten har dock ökat som ett resultat av ökad 
produktion och högre prioritet på leveranser till USA. Tidigare levererades 50% 
av de totala antalet orderrader. Nu är säljbolaget i USA inte lika långt efter på 
leveranser men de får fortfarande bara ca 50% av beställda orderrader. 
Restnoterade order existerar fortfarande men de tar mindre tid att fylla. 221 
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Säljbolaget i Kanada anser att de hade problem att möta kundernas önskemål 
innan implementeringen av Replenishmentsystemet. Endast ca 60% av vad de 
önskat få levererat från Huskvarna AB levererades i tid. De anser att detta berodde 
på ett antal faktorer som felaktiga försäljningsprognoser, problem vid 
nyintroduktion av produkter och andra produktionsrelaterade problem. De är 
hoppfulla vad gäller det nya systemet och anser att det är bra att dela information 
så att båda sidor ser den verkliga bilden. De är dock medvetna om att systemet 
inte kommer att lösa kapacitetsproblemen och menar att det nya sättet att placera 
order på inte automatiskt kommer att påverka relevansen i 
försäljningsprognoserna.222 

6.8 Informationssystem 
Replenishmentsystemet skapar en situation där kommunikationen ökar mellan 
aktörerna i kedjan och behovet av ett effektivt informationssystem är stort. Nedan 
behandlas respondenternas utveckling av informationssystem i samband med 
implementering av ett Replenishmentsystem.  

6.8.1 Övriga Electroluxfabriker 
Replenishmentsystemet krävde inte några nya systeminvesteringar för 
Electroluxfabriken i Danmark, utan företaget förenklade det existerande systemet. 
Replenishmentsystemet krävde inte heller att fabrikens kunder eller leverantörer 
införde nya system. De har dock senare lovats ett datasystem mellan kunderna och 
leverantörerna samt de producerande Electroluxenheterna, som ger en överblick 
av lagernivåer och prognoser e t c.223 
 
Motalafabriken arbetar i ett system som heter Electrolux Forcasting System 
(EFS), detta system finns i alla flöden i Europa, d v s säljbolag och producenter. 
Varje morgon tankas information till Motalafabriken från databasen. De 
systemförändringar som gjordes vid införandet av Replenishment kostade enbart 
tid. Det användes inga externa konsulter till detta. Fabriken investerade dock i ett 
nytt prognossystem (Minard) som kostade ca 100 000kr. 224 
 
Electroluxfabriken i Norge införde under arbetet med OTP projektet ett nytt 
verktyg för material- och produktionsstyrning. Detta verktyg är detsamma som 
fabriken i Motala använder sig av, d v s Minard. Målet var att detta 
informationssystem skulle hjälpa de inblandade parterna att hantera nödvändig 
information utan att kräva några extra personalinsatser. Minard är det verktyg som 
används vid prognosticering, lagerstyrning samt produktionsplanering.225  

6.8.2 Husqvarna AB 
Ett problem som har uppstått i samband med införandet av 
Replenishmentsystemet är att systemverktygen är för ineffektiva. Det går ej 
exempelvis att uppdatera produktionsplanerna med de nya säljplanerna på ett 

                                                 
222 Mierzwa, 000517 
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224 Kempe, 000418 
225 Dokumentation om pilotprojekt vid Electrolux i Norge 
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smidigt sätt. Systemen är dock under arbete och kommer att utvecklas så detta blir 
möjligt.226 
 
För att möjliggöra implementeringen av Replenishmentsystemet krävs en 
utveckling av informationssystemen för att underlätta informationsutbytet mellan 
Husqvarna AB och deras säljbolag. Denna systemutveckling benämns på 
Husqvarna AB DPM, Demand Planing Module, och innebär att säljbolagens 
lokala affärssystem kopplas samman med Husqvarna ABs affärssystem. 
Information angående säljbolagens lagersituation, historiska försäljningssiffror, 
kundorder och leveransplaner görs tillgängliga för Husqvarna AB via ett Data 
Warehouse. Informationen som samlas i denna databas kommer att automatiskt 
överföras via EDI när det gäller säljbolagen i Norden, USA, Österrike samt 
Schweiz och via Internet när det gäller övriga säljbolag och agenter. Anledningen 
till detta är att det är möjligt att bygga interface och därmed använda sig av EDI 
till de säljbolag som använder REX-system, samma system som Husqvarna AB 
använder. EDI alternativet möjliggör ett större informationsutbyte men rent 
administrativt innebär de två olika alternativen ingen skillnad för Husqvarna AB. 
Volymmässigt kommer ca 40% att överföras via EDI och ca 60% via Internet. 
Vecka 25 år 2000 kommer DPM att tas i bruk målet är att alla säljbolagen ska 
vara inkopplade till detta system innan årets slut. 227  
 
Systemet Data Warehouse som Husqvarna AB bygger upp i samband med 
implementeringen av Replenishmentsystemet är dock inte enbart skapat för den 
anledningen. Data Warehouse utvecklades till en början för att kunna analysera 
försäljningen monetärt, d v s i kronor, som ett komplement till analys av antal. 
Det som tillkommer i Data Warehouse p g a Replenishmentsystemet är ett antal 
interface med information om t ex order och lager. Kostnaden för att utveckla 
Data Warehouse efter Replenishmentsystemet kan uppskattas till ca 1 miljon 
kronor och de extra utgifterna uppkommer eftersom systemen måste kopplas 
samman med varandra.228 

6.9 Implementeringsproblem 
Ett Replenishmentsystem innebär en förändring för företagets verksamhet, vilket 
ställer krav på berörda individer. I följande avsnitt presenteras de intervjuades 
erfarenhet av den problematik som kan uppstå i samband med en förändring.  

6.9.1 Övriga Electroluxfabriker 
I Danmark var förväntningarna att få en effektiv och flexibel fabrik som 
fungerade på en begränsad yta. Fabriken i Danmark har dock ingen möjlighet till 
utvidgning, men de har alltjämnt lyckats med att utvidga deras produktsortiment 
avsevärt. Många problem har uppstått i samband med implementeringen av 
Replenishmentsystemet. Det största var att få förhållningssätt till styrningen och 
då speciellt bland fabrikens mellanchefer, som skulle avstå från mycket av 
styrning av varuflödet. Alla parter hade inte samma mål och vision då det var ett 
top-down beslut att införa Replenishmentsystemet och systemet blev således 
genomfört mot mångas önskningar. Men de flesta meningsskiljaktigheterna 
arbetades bort under implementeringsprocessen och de som inte accepterade 

                                                 
226 Dokumentation om pilotprojekt vid Electrolux i Norge 
227 Lindblom, 000510 
228 Andersson, 000313 
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förändringen har nu hittat annat arbete. I dag är det en del av fabrikens 
verksamhetsstrategi att använda Kanban som styrningsverktyg.229 
 
Motalafabrikens säljbolag var från början pessimistiska att fabriken skulle klara 
av det nya arbetssättet. Då ansvar flyttades från säljbolag till Motalafabriken var 
en del personer vid säljbolagen oroliga för att förlora sitt arbete eller att behöva 
ändra sina arbetsrutiner. När förslaget var framtaget togs alla berörda från 
säljbolagen till Motalafabriken för en diskussion. Detta hade till syfte att 
säljbolagen skulle se sig som partners med fabriken och arbeta tillsammans för att 
implementera det nya systemet och därmed öka leveransservicen.230  
 
Förväntningar på Replenishment har infriats och t o m överträffats i Motala. 
Fabriken har kunnat visa att de uppsatta målen har kunnat uppfyllas. Därför 
sprider sig nu arbetssättet inom koncernen. Det är viktigt att alla arbetar för 
Replenishment, brister en länk, brister alla. För att få alla att arbeta mot samma 
mål samlades således de berörda arbetarna för samtal i grupper där det fanns 
möjlighet att ställa frågor. Dessa tillfällen var ett sätt att få en känsla av att ”greja 
det tillsammans”. Målet och visionen med Replenishmentsystemet förmedlades 
tydligt i Motalafabriken och alla medarbetare på kontoret och i fabriken var därför 
med på att implementera systemet. Implementeringen skedde således utan 
problem. Replenishmentimplementeringen i produktionen har möjligen fungerat 
bättre på den yngre personalen vid fabriken i Motala. De äldre kan till viss del haft 
det svårare att ta till sig det nya arbetssättet och därför svårare att ändra sina 
arbetsrutiner.231 Mycket av vinsterna med ett Replenishmentsystem handlar om 
mental inställning eftersom systemet i sig är ganska simpelt. Fabriker kan 
traditionellt vara rädda för att ta ansvar och det är därmed lätt att skylla på 
prognoser. 232 
 
När Replenishmentsystemet togs i bruk vid Motalafabriken var det dock katastrof 
med materialhanteringen. Det låg gamla prognoser kvar i systemet. Vilket 
orsakade kaos i produktionsplaneringen. Det är fel att säga att det är möjligt att 
planera bra utan prognoser, då det är goda underlag till produktionsplaneringen 
som gör att företaget kan sänka lagernivåerna för material. Det är viktigt att 
företaget kommer överens med leverantörerna om hur avtalen ska fungera, d v s 
vilka buffertar som ska finnas samt hur ofta möten och avstämningar ska hållas 
mellan parterna. Alla svängningar i produktionen som sker innan transport kräver 
säkerhet i fabriken.233 
 
Vi har ej erhållit någon uppgift om implementeringsproblem vid införandet av 
OTP vid Electroluxfabriken i Norge.  

6.9.2 Husqvarna AB 
Tidigare har det varit otydligt vart företaget ville komma och personalens 
målsträvan svängde mellan att reducera kostnader och lager. Idag finns en tydlig 
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målformulering att jobba efter gällande Replenishmentsystemet. 234 Målet och 
visionen med det nya systemet är således tydlig inom Husqvarna AB och all 
intern personal förstår innebörden av systemet och har börjat välkomna det nya 
tankesättet. 235 Trots att satsningar gjorts för att sprida tanken med 
Replenishmentsystemet arbetas det ännu ej fullt ut efter dess principer. 
Exempelvis planerar produktionsplanerarna fortfarande utifrån prognosorder 
vilket leder till att fabrikslagret belastas eftersom dessa produkter inte levereras 
vidare till säljbolag om inget Replenishmentbehov finns. Detsamma gäller 
planering av transporter där det fortfarande förekommer att leveranser inte går 
som planerat för att de som planerar transporterna väljer att vänta tills att en 
container är full innan leverans sker. Detta trots att en sådan transportplanering 
strider mot Replenishmentsystemets filosofi om små, frekventa påfyllnader av 
lager.236 
 
Internt vid Husqvarna AB har förväntningarna på Replenishmentsystemet ökat. 
Systemet börjar även bli mer och mer välkomnat ute hos säljbolagen. De problem 
som uppstått i samband med implementeringen av Replenishmentsystemet är att 
personalen måste utbildas och att informationen måste bytas ut. Utbildning av 
Husqvarna ABs personal kommer att ske framöver.237 
 
Till en början var vissa skeptiska till det nya Replenishmentsystemet och ansåg att 
det endast var en teori som alla andra. Idag är de dock positivare och tror att 
Replenishmentsystemet kan ge stora effekter på kapitalbindningen och 
åstadkomma optimala lagernivåer hos säljbolagen.238  
 
På säljbolagen har problem gällande vem som ska ansvara för lagret vid 
respektive bolag uppstått. Cheferna för säljbolagens lager förlorar ansvaret för 
lagret och blir därmed en s k sales manager istället. Husqvarna AB försöker 
hantera detta genom att förklara situationen att Replenishmentsystemet endast 
innebär att Husqvarna AB styr lagret medan säljbolaget äger det, i bemärkelsen 
personal som arbetar på lagret, lagerbyggnad o s v. Det är svårare för 
säljbolagscheferna att förlora ansvaret för lagret än att förstå anledningen med 
Replenishmentsystemet. Detta leder till att onödiga argument tas upp till 
diskussion. 239 
 
Replenishmentsystemet har även inneburit ett problem med att veta vem som är 
ansvarig för ”slow movers”. Husqvarna AB tar över ägaransvaret för lagren vid 
säljbolagen samtidigt som de ansvarar för transporterna till återförsäljarna. Vem är 
det då som ska ansvara och fatta beslut om lagret ska säljas ut till lägre pris eller 
skrotas. Prioriteringsregler är också ett problem. Vem ska ha företräde till någon 
leverans om det uppstår kapacitetsbrist i produktion. Ännu ett problem är gällande 
vem som ska ansvara för flygfrakten.240  
 

                                                 
234 Lindblom, 000404 
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237 Ibid. 
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För att följa upp huruvida implementeringen av det nya Replenishmentsystemet 
ger de tänkta resultaten finns ett antal parametrar som Husqvarna AB har tänkt att 
mäta resultatet utifrån. Dessa är Order Fill Rate, lagernivåer, försäljningsplanens 
relevans, ledtiden för Husqvarna AB att fylla på säljbolagens lager samt den 
frusna tiden i produktionen. Dessa parametrar kommer i vissa fall att mätas av 
Husqvarna AB och i vissa fall av deras säljbolag. Dessa mätningar underlättas av 
det nya informationssystemverktyget DPM som håller på att utvecklas och dessa 
mätningar förväntas att påbörja, då implementeringen av informationssystemet har 
genomförts. Systemet kommer även att möjliggöra andra typer av mätningar som 
exempelvis leveransförmåga och leveranssäkerhet.241 
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7. Analys 
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion utifrån empiri och referensram 
kring de undersökningsområden studien innefattar. 

7.1 Administrativa rutiner 
Det administrativa arbetet glöms ofta vid utvecklandet av effektiv logistik, trots 
att det utgör en stor del av ledtiden (3.5). Eftersom den administrativa delen av 
den totala ledtiden är så stor är det extra viktigt att även ta hänsyn till denna vid 
tidseffektivisering. Tidseffektivisering kan ske genom att utföra uppgifter 
parallellt, reducera väntetiden mellan aktiviteter samt reducera eller eliminera 
aktivitetens tid. Enligt teori om CR-liknande system ska de administrativa 
rutinerna minska m h a effektivare orderhantering och prognosticering (3.4.1)  
 
Prognoser kan bl a baseras på säljarnas uppskattade försäljning, historiska 
försäljningssiffror eller statistiska undersökningar av kunderna. Vid 
Electroluxfabrikerna i Danmark och Norge placerar säljbolagen inte längre order, 
utan de grundar istället leveransplanerna på den förväntade försäljning som 
säljbolagen uppgivit samt information om säljbolagens lagernivåer. I Danmark 
uppges att detta minskat det administrativa arbetet både vid fabrik och säljbolag, 
vilket kan hänföras till att orderhanteringen eliminerats. Säljbolagen i Norge och 
Danmark är dock fortfarande tvingade att uppskatta den framtida efterfrågan och 
meddela denna till den producerande enheten. Det administrativa arbete som 
eliminerats är därmed endast kopplat till orderplacering från säljbolagens sida 
samt orderbekräftelse från fabrikens sida. 
 
Motalafabriken använder sig till skillnad från de andra av ett system där 
produktionen baseras på ett medelvärde av de senaste fem dagarnas försäljning, 
vilket innebär att säljbolagen inte rapporterar in förväntad försäljning. 
Motalafabriken har dock känt av en ökning i det administrativa arbetet medan 
deras säljbolags administrativa arbete har minskat. En orsak till att Electrolux i 
Motala inte har erfarit en minskning i de administrativa rutinerna kan var 
otillräcklig automatisering av rutinerna och Electrolux i Motala kan således vara i 
behov av att automatisera prognosticeringen. Risken finns att företaget, som 
beskrivs i 3.4.1, fokuserat allt för mycket på att överföra lageradministrationen 
och för lite på kommunikation och flödeseffektivt. Vi tror detta kan ha lett till att 
ansvaret flyttats men att allt för få aktiviteter har effektiviserats. Det kan därför 
vara befogat att lägga ett större fokus på de administrativa rutinerna vid 
implementeringen av CR-liknande system.  
 
I definitionen om administrativt arbete ingår även arbetet med styrning av 
materialadministration och produktion. Då Replenishmentsystemet bygger på att 
minska osäkerheten i efterfrågan leder en lyckad implementering till en 
effektivare styrning. Styrningen underlättas då större säkerhet leder till en 
pålitligare styrning som inte behöver justeras lika ofta. Electrolux i Norge anger 
att de upplevt en förenklad styrning m h a att uppdela order i två typer. De anser 
att detta lett till minskad osäkerheten i den förväntade försäljningen och därmed 
förenklas arbetet med material- och produktionsstyrningen samt beräkningen av 
säkerhetslagren.  
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Vi anser även att variantrikedomen i företagets verksamhet bör påverka effekten 
på de administrativa rutinerna. Detta då både prognosticeringen, orderhanteringen 
samt styrningen blir mer komplex om variantantalet är för stort. Norge har 
uppgivit att de arbetar med att minska antalet varianter, vilket vi anser kan ge 
stora utslag på den administrativa hanteringen. 
 
Vad teorierna inte diskuterar är dock behovet av kontroll. En anledning till att inte 
de administrativa rutinerna minskar på ovanstående fabriker kan vara att de 
behöver kontrollera prognosticering och den information som fås från säljbolagen. 
Fabrikerna kanske inte klarar av att släppa denna del till informationssystemen, 
utan p g a säsongsvariationer och trender måste systemen inneha en liten del av 
manuella rutiner. Detta menar vi kan stämma överens med den situation 
Electrolux i Motala befinner sig i. Motalafabrikens prognosmetod innebär att de 
inte behöver förlita sig på några påhittade siffror från säljbolagen utan har själva 
hela kontrollen för den framtida produktionen. Vi anser dock att det är nödvändigt 
med förtroende mellan parterna om riktigt stora tidsbesparingar och 
effektiviseringar ska vara möjligt att uppnå när det gäller det administrativa 
arbetet. 
 
Den administrativa ledtiden kan enligt avsnitt 3.5 förlängas om ett ärende behöver 
gå genom flera avdelningar. Detta anser vi även gälla mellan organisationer som 
arbetar nära varandra. Vi anser att det administrativa arbetet därför kan underlättas 
av effektiv kommunikation, intensivt informationsutbyte samt ett stort förtroende 
för varandra.  
 
För att de administrativa fördelarna ska kunna uppnås, måste systemen 
automatiseras i den utsträckning att orderhantering och prognosticering kan ske 
med minimal manuell hantering. Vad som bör tas i hänsyn är behovet av kontroll, 
vilket vi anser vara särskilt viktigt vid säsongsvariationer och då information från 
säljbolag inte är tillförlitlig till 100 %. Vidare har betydelsen av effektiv 
kommunikation samt ett väl fungerande informationsutbyte en avgörande del i hur 
positiva effekterna på det administrativa arbetet blir.  

7.1.1 Administrativa rutiner vid Husqvarna AB 
Husqvarna AB har en liknande situation som Electrolux i Motala, då de 
administrativa rutinerna inte minskar som ett resultat av Replenishment. Hänsyn 
bör naturligtvis tas till att situationerna skiljer sig åt på de båda fabrikerna och  
Husqvarna AB bör, till skillnad från Motala, automatisera inmatningen i 
systemen. Som tidigare nämndes kan ett behov av kontroll vara orsaken till en 
ökning i de administrativa rutinerna, men det troligaste är dock att Husqvarna AB 
behöver utveckla de befintliga systemen. Detta anser vi eftersom vi erfarit att det 
extraarbete som Husqvarna AB lägger ner på administration till följd av 
Replenishment inte innebär någon kontroll utan endast inmatning av den 
information som säljbolagen översänder 
 
Eftersom Husqvarna ABs och Danmarks system överrensstämmer med hänsyn till 
vilken information som fabrikerna får från säljbolagen, borde Husqvarna AB 
även, med bättre system, kunna minska det administrativa arbetet. Motalafabriken 
sköter all prognosticering åt säljbolagen, vilket innebär att deras situation kan vara 
svår att jämföra med Husqvarna AB och Danmark. 
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Vid Husqvarna AB baseras de s k säljplanerna på säljbolagens uppskattade 
framtida försäljning. Denna information uppdateras en gång i veckan och utifrån 
den samt information om lagernivåer avgör Husqvarna AB hur leveransplanerna 
ska se ut. Enligt intervjuer på Husqvarna AB förväntas Replenishmentsystemet 
innebära att det går att undvika suboptimering, eftersom verksamheten inte 
behöver styras efter gissningar. Under en annan intervju framkom att Husqvarna 
AB varit för optimistiska vid planerandet av återförsäljarnas säljplaner vid 
implementerandet av Replenishment. Vi anser därför att prognoserna inte har 
förbättrats i den grad som är önskvärt. Istället bör företaget fråga sig om det idag 
finns en risk för att en överprognosticering istället sker i två steg. Det första steget 
gäller då säljbolagen rapporterar in förväntad försäljning och det andra avser då 
Husqvarna AB bl a utifrån denna information prognosticerar.  
 
Hos säljbolagen har USAs administrativa uppgifter minskat med ca 20% vilket 
kan hänföras till minskat arbete med orderläggning och leveransbevakning. Detta 
överrensstämmer med teorierna (3.4.1, 3.4.2.). Hos Österrike har däremot det 
administrativa arbetet ökat. Detta kan bero på att de växlat fram och tillbaka 
mellan det gamla systemet och Replenishment. Även Kanada uppger att det 
administrativa arbetet är krävande då alla inmatning för närvarande sker manuellt, 
vilket även kan vara en orsak till Österrikes ökning. Det är dock viktigt att 
säljbolagens administrativa arbete kan minskas så att fördelar kan skönjas även för 
dem.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att det för Husqvarna AB är viktigt att lägga större 
fokus på de administrativa rutinerna. I dagsläget är informationssystemen inte 
tillräckliga för att ge de effekter som Replenishmentsystemet kan leda till. Vidare 
finns risken för att prognoserna är tilltagna i överkant i två led. Suboptimeringen 
kan därför idag till viss del finnas kvar, trots implementerandet av 
Replenishmentsystemet. 

7.2 Produktion 
Enligt den teori om CR som vi har tagit del av ska ett införande av ett sådant 
system leda till minskade operativa kostnader och produktionsstabiliteten 
förbättras. (3.4.1) Detta sker samtidigt som produkternas hastighet genom 
distributionskedjan ökas m h a ett intensivare informationsutbyte. För att uppnå 
den önskade flexibiliteten och ett snabbare flöde krävs en effektivare produktion. 
För att lyckas med detta krävs att företaget skapar en medvetenhet den verkliga 
efterfrågan, vilket leder till att onödigt arbete på icke efterfrågade produkter kan 
undvikas. (3.6) Enligt teorin kan tidsreducering uppnås genom parallellisering av 
aktiviteter, minimering av väntetider respektive eliminering eller reducering av 
den totala aktivitetens tid. Denna teori anser vi går att tolka ur två olika 
perspektiv. Tidsreducering kan ske med målet att minska behovet av man- och 
maskintimmar och då reduceras tiden genom att exempelvis köra stora satser. 
Vidare ser vi det som att tidsreduceringen kan vara kopplad till varje enskild 
produkts ledtid. I detta fall minskas exempelvis tiden genom kortare satser, vilket 
leder till att den enskilda produkten får en kortare genomloppstid. Detta kan dock 
leda till ett behov av fler man- och maskintimmar.  
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Enligt intervjun med Electrolux i Danmark har de m h a Replenishmentsystemet 
minskat omställningstiden i plåtverkstaden, monteringen samt emaljeringen. Detta 
motsvarar teorins tidsreducering genom minimering av produktionsaktiviteternas 
totala tid. Denna typ av tidsreducering anser vi kunna minska både behovet av 
man- och maskintimmar, d v s behovet av den totala produktionstiden för alla 
produkter under ett år, samt varje enskild produkts ledtid. Vidare har fabriken i 
Danmark förbättrat omsättningshastigheten på råvaror och PIA. Detta anser vi 
uppnås av att fabriken lyckats minska väntetider m h a bättre 
produktionsplanering i och med införandet av Replenishmentsystemet. En bättre 
produktionsplanering anser vi också vara tidsreducerande både i bemärkelsen total 
produktionstid och ledtid för enskild produkt eftersom onödigt arbete på icke 
efterfrågade produkter kan elimineras. Den förkortade ledtiden i produktionen 
samt minskningen av PIA kan också förklaras utifrån införandet av intern Kanban. 
Utnyttjandet av intern Kanban kan ses som ett led i att skapa ett sug–system 
(pullsystem) i produktionen och därmed kortas väntetiden mellan aktiviteterna. 
 
Även vid Electrolux i Motala har tidseffektiviseringar genomförts, detta genom en 
noggrann kartläggning av flödet vilket teorin om CR också beskriver som ett 
viktigt led i arbetet med att effektivisera det totala flödet (3.4.1). För att uppnå 
optimal tidseffektivisering när det gäller både den totala tidsåtgången i 
produktionen samt tiden för varje enskild produkt anser vi det vara viktigt i ett 
inledande skede att kartlägga problematiken och flaskhalsarna i flödet. Ett annat 
led i Motalas tidseffektiviseringen som stämmer väl överens med teorin är att 
antalet omställningar ökat och satsstorlekarna minskats. I samband med att 
satsstorlekarna och den frusna produktionstiden minskades tvingades fabriken öka 
förråd och PIA eftersom leverantörerna inte vara lika flexibla som dem. Vi anser 
att det kan vara motiverat att öka lagernivåerna i förråd och PIA för att uppnå en 
förbättrad flexibilitet och leveransservice då detta kan vara avgörande för 
företagets överlevnad (3.9). Nämnas bör dock även att det tidigare vid Electrolux i 
Motala kunde vara 10-11% av produkterna som var inkuranta, d v s saknade 
komponenter, vilket numera sällan förekommer tack vare den förbättrade 
produktionsplaneringen. Detta innebär en minskning av PIA då halvfärdiga 
produkter inte behöver ”fastna” i produktionen.  
 
Fabriken i Motala har även planer på att öka flexibiliteten genom att öka 
användningsområdena för de olika produktionslinorna. Även detta anser vi kan 
reducera tiden ur de båda perspektiven. För övrigt anser fabriken att deras flöde i 
produktionen fungerar mycket  bra och genom intern Kanban har ett sug skapats i 
produktionen, vilket leder till ett minskat behov av produktionsstyrning. 
Electroluxfabriken i Norge har minskat produktionstiden m h a OTP-systemet 
genom att förbättra produktionsplaneringen. Tidseffektivisering har även 
genomförts genom att minska antalet varianter. Vi anser att brett produktsortiment 
orsakar stor tidsåtgång både när det gäller produktionsplanering samt i 
produktionen som ett led av extra omställningar och företag bör således försöka 
minska antalet varianter sortimentet. 
 
Problemet med att uppnå önskad flexibilitet i produktionen är att försörja 
produktionen med material utan att bygga för stora lager. Som nämndes i avsnitt 
3.3 har betydelsen av inköpen ökat då allt fler företag outsourca delar av 
verksamheten. Detta ökar också betydelsen av bra relationer med leverantörerna. 
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Då CR- och Replenishmentsystem bygger på korta ledtider och flexibilitet ställer 
dessa system också höga krav på leverantörssamarbete för att alltför höga 
komponentlager ska  kunna undvikas. Vid fabriken i Danmark samarbetar 
företaget med leverantörerna via Kanban-avtal. Dessa innebär att leverantören får 
sköta sin tillverkning självständigt men är tvungen att ha avtalad kanban leverans 
färdig inom avtalad tid. Vi anser att det finns stora fördelar att uppnå genom att 
utveckla CR- och Replenishmentsystem även mot leverantörerna då leveranser 
kan säkras, lagren minskas och produktintroduktioner underlättas (3.3). Viktigt att 
ta hänsyn till är dock ett nära samarbete med leverantörerna leder till ett makt och 
beroendeförhållande som ändras utifrån storleken på parterna, deras betydelse för 
varandra samt konjunkturen (3.3). Vi anser därför att samarbetet ska analyseras 
noggrant innan avtal sluts samt att avtalen kanske ska begränsas till sådana 
leverantörer där det verkligen är nödvändigt ur leveranssäkerhetssynpunkt.  
 
Ett vanligt sätt att minska de enskilda produkternas tid i produktionsflödet är att 
minska satsstorlekarna, vilket vår empiri även visat, och därmed ökar antalet 
omställningar. Detta leder i sin tur till ökade arbetsinsatser och till en ökad 
kostnad. Som tidigare nämnts går det i teorin om CR att läsa om minskade 
operativa kostnader. (3.4) De ökade antal omställningar som en effektivare 
produktion kan leda till kan även orsaka att de operativa kostnaderna ökar. Den 
slutliga kostnadsökningen/kostnadsminskningen i produktionen vid införandet av 
ett CR-liknande system anser vi beror på hur mycket omställningarna ökar 
respektive hur mycket omställningarna kostar. Det kan dock som nämndes i 
referensramen vara totalekonomiskt riktigt att öka dessa kostnader för att uppnå 
konkurrensfördelar när det gäller minskad ledtid. (3.6.2) 
 
När det gäller huruvida produktionskostnaderna kommer att påverkas är detta 
svårt att spekulera om, då kostnader kan mätas på så många olika sätt samtidigt 
som olika trade-off effekter uppstår. Generellt tycks det dock verka som att ett 
Replenishment liknande system kräver ett ökat antal omställningar och en högre 
grad av flexibilitet i produktionen med kortare frystider. Detta leder till ökade 
komponentlager om inte ett väl fungerande samarbete med leverantörerna 
existerar. Då ett Replenishmentsystem leder till en mer korrekt 
produktionsstyrning kan graden av kapacitetsutnyttjande öka (se diskussion nedan 
om Husqvarna ABs säsongspikar). Vår studie ger också belägg för en minskad 
ledtid i produktionen genom exempelvis införande av intern Kanban. Dock finner 
vi det svårt att dra några slutsatser angående Replenishmentsystemet och dess 
personalbeläggningsbehov då det varit svårt att få fram information om en sådan 
eventuell effekt.  

7.2.1 Produktion vid Husqvarna AB 
Även vid Husqvarna AB förväntas en förbättrad styrning baserad på mer relevant 
information leda till en effektivare produktion. En förbättrad styrning utifrån 
säkrare information om förväntad efterfrågan leder till att onödigt arbete kan 
elimineras då tillverkningen kan fokuseras på det som verkligen behöver 
produceras. Tidigare var det möjligt att det tillverkades produkter som redan fanns 
i lager hos säljbolagen samtidigt som det var brist på andra produkter och därmed 
utnyttjades maskiner och personal i fabriken inte på ett effektivt sätt. Den 
förbättrade styrning antas också reducera lager av material och outnyttjade 
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komponenter i produktionsflödet på liknande sätt som för Electroluxfabrikerna i 
Motala, Danmark och Norge.  
 
För att uppnå ökad flexibilitet samt ökad tidseffektivitet i produktionen vid 
Husqvarna AB kommer antalet omställningar att öka med ca 100%. Företaget 
anser att ett ökat antal omställningar inte kommer att öka kostnaderna i någon 
vidare mening då en extra omställning i huvudsak kräver extrainsatser när det 
gäller att administrera fram nytt material. Detta är också något företaget har valt 
att försöka lösa m h a de nya korttempobanorna så att material alltid finns 
framtaget i boxar vid monteringsstationerna. Vi anser dock att ett ökat antal 
omställningar vid Husqvarna AB kommer att leda till ökade kostnader eftersom 
det rör sig om en sådan betydande ökning. Monteringen vid företaget är väldigt 
personalintensiv och detta minskar betydelsen av ställtid i maskiner och spill men 
det tar tid för personalen att administrera fram nytt material. Vid en stor ökning av 
omställningarna kommer personalbehovet att öka och detta leder till en ökad 
kostnad. Replenishmentsystemet kommer dock att leda till att en bättre planering 
av personalbehovet kan ske, vilket minskar behovet av kostsamt övertidsarbete. 
 
Orderledtiden vid Husqvarna AB är för närvarande två veckor exklusive transport, 
men målet är dock att halvera denna till augusti 2000. Minskningen av 
orderledtiden ska, förutom genom ett ökat antal omställningar samt en bättre 
styrning av produktionen, ske genom införandet av korttempobanor. Vid dessa 
banor är arbetet väldigt specialiserat. Vidare ska orderledtiden minskas genom en 
effektivisering av de operativa inköpet. De nya korttempobanorna i monteringen 
anser vi kan möjliggöra ett snabbare produktionsflöde. Vi anser dock att det 
kanske kan vara en bra ide att ha roterande arbetsstationer i ett sådant upplägg, då 
ett allt för monotont arbete sliter på kroppen samt att alltför rutinartade uppgifter 
kan leda till okoncentration och slarv. En satsning på det operativa inköpet menar 
vi vidare ge positiva effekter då teorin (3.3) påpekar att effektiva inköp kan leda 
till ett jämnare flöde och lägre komponentlager. Även vid Husqvarna AB nyttjas 
intern Kanban vilket liksom i fabrikerna i Danmark och Motala skapar ett sug 
genom flödet och därmed kan produktionen effektiviseras. 
 
Ett stort problem vid Husqvarna AB är säsongsvariationen i efterfrågan. Trots att 
dessa variationer är kända skapar de problem då det inte är kapacitetsmässigt 
möjligt att täcka efterfrågan när säsongspikarna uppstår. Tidigare har denna 
efterfrågan mötts med lagerbuffertar, extra flygtransporter och extrainsatt 
personal. Företaget menar att det nya Replenishmentsystemet kommer att minska 
betydelsen av detta problem vid övertagandet av säljbolagens lager då de lättare 
kan fördela produkterna till de säljbolag som verkligen har brist. Vidare anser de 
att problemet med en överdriven orderstock från säljbolagens sida vid 
säsongspikarna kommer att försvinna. Detta då de inte längre behöver gardera sig 
mot små leveranser. Husqvarna AB påpekar dock att det nya 
Replenishmentsystemet inte kommer att eliminera kapacitetsbristen. Vi menar att 
en del av kapacitetsbristen faktiskt kommer att reduceras. Ingen ny kapacitet 
tillkommer men då kapacitet från tidigare icke värdeskapande aktiviteter, 
exempelvis produktion av icke efterfrågade produkter, nu kan frigöras ökar 
mängden kapacitet att utnyttja till relevanta aktiviteter. Husqvarna AB har tillsatt 
extrapersonal under den del av året som belastningen i produktionen blir som 
störst, under våren för trimmers och under hösten för produktionen av sågar. Detta 
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anser vi vara mer av en tillfällig ökning. Då efterfrågan på personal runt om i 
landet ökar anser vi det kan det vara svårt att tillsätta kompetent personal under 
endast vissa perioder av året. Vi menar också att det är en tidskrävande process att 
anställa och lära upp personal. Detta är arbetsuppgifter som belastar en redan hårt 
arbetande personal i produktionen. Alternativen till en sådan lösning är att jämna 
ut belastningen i produktionen och bygga mer lager inför pikarna. Med dagens 
låga räntor anser vissa på Husqvarna AB att det skulle kunna vara ett alternativ. 
Problemet med denna lösning är att tanken bakom Replenishmentsystemet 
försvinner. Replenishment syftar till att styra produktionen närmare den verkliga 
efterfrågan och alternativet med lager innebär att produktionen måste baseras på 
gissning av kommande säsongspikars storlek.  
 
För Husqvarna AB kan därmed det nya systemet innebära ett ökat personalbehov i 
och med ett ökat antal omställningar. Samtidigt leder den förbättrade styrningen 
till ett bättre utnyttjande av resurserna personal och maskiner. Vidare ger 
Replenishmentsystemet en minskad kapitalbindning i PIA och en bättre 
tidseffektivisering. 

7.3 Lager 
Ett lager har till syfte att utjämna produktionen, uppnå skalfördelar samt 
möjliggöra hög leveransservice(3.7). Detta skall uppnås genom optimala 
lagernivåer utan för hög kapitalbindning och brist (3.6). Enligt teorin om 
leverantörsstyrda lager (3.4) leder CR-liknande system till minskade lagernivåer 
med bibehållen, alternativt förbättrad lagertillgänglighet. När det gäller lagren för 
färdiga produkter så har dessa minskat både vid Electrolux fabriken i Danmark, 
Norge samt i Motala. Däremot har endast Danmark upplevt en minskning av 
lagernivåerna när det gäller inköpt material och komponenter. Att Danmark 
lyckats sänka sina materiallager och PIA antar vi beror på deras Kanban-avtal 
med sina leverantörer samt utnyttjandet av intern Kanban. Motala fabriken har 
medvetet valt att öka materiallagret för att uppnå flexibiliteten i produktionen då 
deras leverantörer inte kan leverera med tillräckligt kort ledtid för att möjliggöra 
deras kortare planeringshorisont. Däremot använder även fabriken i Motala intern 
Kanban, vilket vi antar resulterar i mindre PIA.  
 
För att det ska vara möjligt att reducera lagernivåerna och ändå hålla en god 
tillgänglighet i lagret krävs ett väl fungerande prognosticeringsarbete av den 
framtida efterfrågan (3.4). Resultatet av Norges OTP system anser vi visar på 
vikten av att material- och produktionsstyrning görs utifrån en korrekt 
prognostiserad efterfrågan. I fabriken i Norge reducerades lagernivån till en 
tredjedel och ändå uppfattades tillgängligheten i lagret var lika god. Detta är också 
grundidén bakom Replenishmentsystemet och andra CR liknande system. Vi 
anser därför att för att uppnå lyckade effekter i ett sådant system är en väl 
fungerande och korrekt prognosticering av efterfrågan en avgörande faktor. Även 
fabriken i Motala uppvisar på goda resultat när det gäller prognosticering av 
efterfrågan. Detta kan utläsas av tabellerna som visar att samtliga säljbolag ökat 
andelen produkter i lager som har en hög omsättningshastighet samt minskat de 
med låg omsättningshastighet. Detta tolkar vi som att Motala nu endast sänder 
efterfrågade produkter till sina säljbolag, vilket möjliggör en korrekt påfyllning av 
det verkliga behovet.  
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Säkerhetslagret syftar till att klara osäkerhetsfaktorn i prognoserna. Hur höga 
lager som krävs beror därmed på önskad leveransservicenivå samt hur stor 
osäkerhet försäljningsplanen är behäftad med. (3.7) Eftersom CR-liknande system 
syftar till att minska osäkerheten genom ökat informationsutbyte minskar behovet 
av säkerhetslager.(3.4) Både Electrolux fabriken i Norge och Motala styr 
säljbolagens lager genom att fylla på förväntad försäljning upp till en 
mållagernivå som visar täcktid i antal dagar. Detta mållager har säljbolagen själva 
bestämt nivån på. Fabriken i Motala arbetar nu med att försöka övertala sina 
säljbolag att sänka sina mållager genom att visa på resultatet av en förbättrad 
prognosticering av efterfrågan. Vi anser därmed att ett Replenishmentsystem kan 
leda till ytterligare sänkningar av lagernivåerna efter en tids arbete. Detta då 
säljbolagen kan övertalas att sänka sina säkerhetslager efter uppvisat gott resultat 
av lagerstyrningen från den producerande enhetens sida.  
 
Leverantörsstyrning av lager kan ske på tre olika sätt där det ena alternativet 
innebär att fysikt kontrollera lagernivåerna och de två andra innebär kontroll via 
informationssystem som EDI och Internet (3.4). Vi anser att de systembaserade 
alternativen leder till en större säkerhet i lagerstyrningen då den mänskliga 
felfaktorn spelar en mindre roll i detta fall. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
informationssystem är känsliga och att även de kan vara behäftade med fel.   
 
Lagerhantering innebär alltid en kostnad för företag samtidigt som lager binder 
kapital, vilket innebär att en alternativ intäkt går förlorad (3.2). 
Lagerhållningskostnaden beräknas ofta som en lagerränta där produktens värde 
multipliceras med en förutbestämd procentfaktor. Det är dock komplicerat att 
beräkna kostnaden för ett lager då vissa kostnader inte är kvantitetsberoende och 
existerar oavsett om lagret, är lågt eller högt. Det är därför problematiskt att 
beräkna exakt i monetära termer hur mycket sänkningar av lagernivåer leder till. 
Vi anser också att det i detta fall är viktigt att väga in kostnader för bortkastad 
man- och maskintid då inkuranta varor hamnar i lager. En inkurant vara i lager är 
därmed förknippad med kostnader för att lagerhålla varor, så som byggnader, 
personal, kapitalbindning och material. Vidare är kostnaden för den tid som 
utnyttjades på en icke värdeskapande aktivitet vid tillverkningen samt kostnad för 
förlorad försäljning förknippad med inkurans. Den sista kostnaden uppstår då en 
alternativ intäkt gått förlorad p g a att produktionen använts felaktigt och kanske 
brister uppstått när det gäller andra produkter.   
 
Generellt kan påstås att ett Replenishmentsystem kan minska lagren när det gäller 
de färdiga produkterna då ett ökat informationsutbyte minskar behovet av 
säkerhetslager och lager. Behovet av material- och komponentlager ökar dock om 
inte ett nära samarbete utformas med leverantörerna. När det gäller 
kapitalbindningen i PIA behandlades detta i avsnittet om analys av produktion och 
där borde minskningar kunna uppnås då flödet effektiviseras och mindre 
mellanlager uppstår. Det är dock även viktigt att komma ihåg att vilka effekter 
som ett Replenishmentsystem ger på lagernivåerna beror på hur lagersituationen 
såg ut innan implementeringen. Effekterna skiljer sig givetvis åt om lagret innan 
implementeringen hade höga nivåer, brist eller fel mix i lager. 
 
Utifrån teorin om den successiva ökningen av kapitalbindningen i 
förädlingskedjan innebär den nya lagersituationen som ett Replenishmentsystem 
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leder till att den totala kapitalbindningen minskar. Detta trots att lagernivåerna 
totalt sett kanske inte sjunker. Anledningen till detta är att lager av färdiga 
produkter och PIA minskar och dessa binder mer kapital än lager av oförädlat 
material. Material och PIA är också mer värdefullt för företaget, då detta ofta kan 
utnyttjas till flertalet produktvarianter och viss flexibilitet kvarstår då även efter 
inköp och en viss del av produktionen. 

7.3.1 Lager vid Husqvarna AB 
Vid Husqvarna AB har de respondenter vi talat med uttryckt en förväntan på 
sänkta lagernivåer hos säljbolagen medan lagren på ingående material antas öka 
och lagret av färdiga produkter i fabrikslagret (endast omlastning ingen egentlig 
lagring vad det gäller produkter i Replenishmentsystemet) förväntas bli 
oförändrad. Det material vi tagit del av från de olika informationssystemen har 
dock till viss del stridit mot dessa antaganden. Dessa visar att lagren vid 
säljbolaget i USA inte ser ut att minskas nämnvärt medan prognoserna för 
fabrikslagret visar på en sänkning av nivåerna. När det gäller materiallagret har vi 
inte tagit del av något kvantitativt material.  
 
När det gäller lagren vid säljbolaget i USA visar de på en sänkning av 
lagernivåerna under hösten 1999 fram till mars år 2000. Denna minskning gäller 
endast motorsågar och beror på stormen i Europa då brist på denna produkt 
uppstod. Prognoserna för resten av år 2000 visar inte på någon minskning av 
lagernivåerna vid säljbolaget. Vi antar att detta beror på den situation som rådde 
innan införandet av Replenishmentsystemet, då brister uppstod på efterfrågade 
produkter och lager uppstod på icke efterfrågade produkter. Det nya systemet 
kommer att leda till mindre lager av icke efterfrågade produkter men högre lager 
av produkter som säljer bra. Replenishmentsystemet kommer därmed i de fall 
säkerhetslagren inte sänks inte leda till minskade lagernivåerna hos säljbolagen, 
bara göra dem mer korrekta. Rätt produkter kommer att finns tillgängliga i lager 
och brister kan undvikas. Säljbolagen i Kanada och Österrike uppger dock att de 
förväntar sig att lagernivåerna ska sjunka i och med Replenishmentsystemet. Vi 
har dock inte tagit del av något material som visar på detta ännu. 
 
Sänkningen av färdiga produkter i fabrikslagret antar vi beror på någon annan 
orsak än införandet av Replenishmentsystemet. I fabrikslagret som finns både vid 
fabriken och vid ASG i Torsvik sker endast omlastning av produkter som ska till 
säljbolag som har infört Replenishmentsystemet och därmed borde dessa 
lagernivåer ej påverkas av implementeringen. En tänkbar följd av ett mer utbyggt 
Replenishmentsystem i framtiden med frekventare transporter skulle dock kunna 
sänka även dessa lager eftersom produkter då ligger och väntar kortare tid innan 
de transporteras till säljbolagen. Detta kan dock ej vara orsaken till den 
lagersänkning vi sett nu då några frekventare transporter ännu ej införts. 
 
När det gäller lagren av färdiga produkter hos säljbolagen använder sig Husqvarna 
AB liksom Electroluxfabriken i Motala och Norge av mållager som är satta utifrån 
säljbolagets önskemål. Lagren är satta för att täcka en tänkt efterfrågan under en 
period som svarar mot ledtiden. Detta innebär att ett säkerhetslager skapas hos 
säljbolagen. Vi anser att detta säkerhetslager är något högt då 
Replenishmentsystemets syfte är att bättre förutsäga efterfrågan och därmed 



Kapitel 7, Analys 
 

 85  

osäkerheten. Vidare ska påfyllnaden av lagren ske regelbundet utifrån principen, 
det som sålts ska fyllas på.  
 
Vid Husqvarna AB har vi således inte sett någon total minskning av lagernivåerna 
men det är viktigt att poängtera att positiva effekter när det gäller lagren ändå går 
att urskilja då en omfördelning i lagerhållningen av produktmixer skett. Vi anser 
dock att lagernivåerna kan sänkas i och med ett fortsatt arbete med 
Replenishmentsystemet. Företaget har redan planer på att utveckla samarbetet 
med leverantörer och att minska antalet varianter i produktutbudet. Detta skulle 
leda till mindre lager både när det gäller material och färdiga varor. Efter 
ytterligare en tid i Replenishmentsystemet menar vi också att en övertalning av 
säljbolagen att sänka säkerhetslagren kommer att möjliggöras.  

7.4 Transport 
Kraven idag är att företag måste höja flexibiliteten mot kund samtidigt som 
lagernivåerna ska minskas, vilket leder till att transporterna måste ske mer 
frekvent för att kundbehovet ska kunna uppfyllas. En ökning i antalet leveranser 
innebär också att färre produkter transporteras i samma sändning och 
styckekostnaden kan således ökas. (3.8) 
 
Electrolux i Danmark har visat på en ökning i transportfrekvensen sedan 
Replenishmentsystemet infördes, både gällande transporterna från leverantörerna 
och till kunderna, d v s säljbolagen. Genom att välja att transport ska ske frekvent 
och inte först då transportbilen är full, kan leveransservicen höjas, dock på 
bekostnad av en dyrare styckekostnad. Det som företag bör överväga är således att 
om lagernivåerna ska sänkas och därmed kapitalbindningen måste leveranserna 
ske frekventare. Detta orsakar en ökning av styckekostnaden, men som i sin tur 
kan leda till en högre upplevd leveransservice. En hög leveransservice kan även 
leda till att kunderna återigen väljer att vända sig till samma företag, samtidigt 
som kundkretsen kan breddas då företaget får rykte om sig att kunna leverera rätt 
produkter i rätt tid. Kundvård är av central betydelse för att företags överlevnad 
och en missnöjd kund är mer benägen att sprida sina erfarenheter än en nöjd 
kund.(3.9)  
 
Vi anser att transportoptimering dock är viktig för att lönsamheten ska bli optimal. 
Motalafabriken uppgav att Replenishmentsystemet inte lett till att deras 
transportfrekvens ökat, då de värdesätter transportoptimering och endast levererar 
när en lastbärare blivit full. Ett sådant system är optimalt med hänsyn till 
transportkostnaden. Som tidigare nämnts är trenden för företag att minska 
kapitalbindningen i färdigvarulager, vilket kan leda till att leveransservicen 
minskar framförallt i de fall transporttiderna är långa. Det kan således vara möjligt 
att använda sig av transportoptimering och leverera först när lastbäraren är full om 
godset ska transporteras över en mindre sträcka. Kunderna behöver i ett sådant fall 
i stort sett inte vänta på leveransen längre än den tid produktionen tar, d v s om 
produkten inte finns i lager och upplevd leveransservice kan vara god.  
 
Vidare borde det vara viktigt att se till transportmedlets karaktär för att uppnå 
optimal lönsamhet. Electrolux i Danmark levererar idag alla sina produkter med 
lastbil, men tidigare har de undersökt möjligheten att leverera med tåg inom 
Europa. Detta visade sig dock inte uppfylla fabrikens krav på leveranspålitlighet 
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och precision. Även i valet av transportmedel borde företag väga in den 
leveransservice som kunderna kan få. Ett billigare transportmedel är inte ett bra 
alternativ om de parametrar som begreppet leveransservice innefattar påverkas 
negativt. Detta då vi anser att förlorad leveransservice är kostsammare än dyra 
transporter. Denna trade-off gäller dock inte alla produkter och marknader, utan 
varje specifik situation får avgöra när det är motiverat att transportera med 
kostsamma alternativ eller med transportalternativ med lägre leveransservice.  
 
Enligt distributionsteorier är det lönsamt för företag som använder sig av 
frekventa transporter med små sändningar eller styckegods, att vända sig till 
speditörer eller samlastningsföretag. (3.8) På detta sätt kan både de administrativa 
kostnaderna rörande transportplanering minimeras, samtidigt som 
leveranskostnaderna kan sänkas, då speditörer/samlastningsföretag tar över arbetet 
med att organiserar och administrerar transporterna. Dock vet vi att Electrolux i 
Motala använder sig av Distrilux där flertalet produkter kan samordnas i lastbilar. 
För transporter till säljbolagen använder de sig inte av någon samlastningscentral. 
Detta kanske inte heller är motiverat då deras transporter som tidigare nämnts inte 
sänds iväg förrän lastbäraren är full. Frågan är dock om Electrolux i Motala bör 
minska lagren vid säljbolagen och öka transportfrekvensen och därigenom 
leveransservicen genom att utveckla samarbete med externa aktörer. Detta beslut 
grundar sig i en avvägning mellan att skapa leveransservice genom lagerhållning 
eller transport. Enligt teorin bör leveransservicen vara på en nivå där utbytet 
mellan en högre efterfråga d v s är lika stor som kostnaderna. (3.9) 
 
Som distributionsteorierna visar innebär distributionskanaler att olika parter 
samarbetar och har distributionen som gemensam verksamhet. Gemensamt ska 
dessa skapa kundtillfredsställelse och uppfylla en god leveransservice. Det är 
produkterna, marknaden, leverantörerna och kunderna som avgör hur många 
samarbetspartner som bildar en gemensam kanal. (3.8.1) Alla intervjuade i denna 
studie verkar på liknande marknader då samtliga tillhör Electroluxkoncernen. 
Produkterna berör både privata konsumenter och professionella användare. För 
produkter som köps kontinuerligt och som distribueras till flera kunder krävs en 
väl sammanfogad distributionskanal, där aktörerna samarbetar med varandra 
(3.8.1). Om inte kanalen skapar en god kundtillfredsställelse och produkternas 
tillgänglighet är stor, kan kunderna välja att vända sig till ett konkurrerande 
företag. För de företag som berör denna studie anser vi att det innebär stora 
utgifter för aktörerna om inte produkterna finns tillgänglig vid behov. Dessa 
produkter anser vi vara sådana som kunderna behöver vid den tidpunkt som 
behovet uppstår. Om en spis går sönder kan inte kunden vänta på att en viss 
Electroluxspis finns tillgänglig, utan kunden köper då av en annan tillverkare.  
 
Effekterna som Replenishmentsystemet ger på ett företags transportrutiner har 
således att göra med leveransfrekvens och kostnad. Huruvida transportfrekvensen 
ökar beror på om företaget anammar CR fullt ut, d v s att öka produktens hastighet 
genom distributionskedjan. Genom att inte använda sig av frekventa transporter 
och transportoptimering, uppfyller företaget inte den totala innebörden av CR. 
Väljer ett företag att inte använda sig av frekventa transporter ställs väldigt stora 
krav på produktionsfunktionen, samt det administrativa arbetet för att företaget 
ska lyckas skapa en god kundtillfredsställelse. Detta gäller dock i fallet om 
företaget valt att minska kapitalbindningen i lager, vilket även CR förespråkar. 
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Om kunderna befinner sig inom ett nära område kan det dock fungera att leverera 
först när en lastbil är full, då de ändå erhåller sin order inom kort, med 
förutsättning att produktionsfunktionen är effektiv. Replenishmentsystemet ökar 
transportfrekvensen om företaget använder sig av ett renodlat sådant. Dock är det 
svårt att uttala sig om hur kostnaderna påverkas i samband med införandet av ett 
Replenishmentsystem. Detta då den ökade transportfrekvensen bör ställas i 
relation till uppfylld leveransservice och kundtillfredsställelse. Utvecklar 
leverantörer avtal med speditörer och samlastningsföretag kan kostnaden minskas 
eller åtminstone kvarstå på den nivå då företaget transportoptimerade sina egna 
leveranser. 

7.4.1 Transport vid Husqvarna AB 
Replenishmentsystemet innebär för Husqvarna AB att transporterna ska ske 
frekvent efter en fast turlista. Tidigare använde de endast frekventa dagliga 
transporter inom Norden, men det nya systemet ska även göra detta möjligt för 
exportmarknaden. Detta anser vi kunna leda till en situation där styckegodset blir 
dyrare, men leveransservicen blir högre, samtidigt som lagernivåerna kan 
minskas. Det som företaget vinner i leveransservice och kapitalbindning får 
således vägas emot den eventuella ökningen i transportkostnaden som kan 
tillkomma. Enligt de intervjuade vid Husqvarna AB innebär 
Replenishmentsystemet att de kan planera transporterna bättre då de får en bättre 
bild av verkligheten, d v s det verkliga behovet vid respektive säljbolag blir 
synligt. Problemet med bristkostnader respektive stor kapitalbindning kan på så 
sätt undvikas, då den verkliga situationen uppdateras veckovis och inte 
månadsvis. Genom att lagernivåerna vid respektive säljbolag synliggörs anser vi 
att leveranserna kan planeras bättre och produktmixen i lager förbättras.  
 
Ett par av de intervjuade vid Husqvarna AB menade att transportkostnaden totalt 
inte blir högre trots den frekventa turlistan, då de akuta flygtransporterna kan 
undvikas. Enligt uppgift kostar transporter med flyg 5 gånger mer än med båt för 
Husqvarna AB.  

 
Trots transportoptimering kan det ta tid innan bristkostnaderna kan minimeras 
eftersom stormen fortfarande påverkar leveransförmågan. Teorin styrker även 
transportoptimering, då företag som använder sig av frekventa transporter med 
små sändningar bör utveckla avtal med speditörer/samlastare för att minska 
styckekostnaderna. (3.8) Med stöd av distributionsteorierna anser vi att Husqvarna 
AB bör utveckla samarbete med alla aktörer genom logistikkedjan. Genom att 
samarbeta nära leverantörer och säljbolag kan ett jämnare flöde uppnås och såväl 
transporter som leveransservice förbättras. Vidare är det centralt att utveckla 
samarbete med transportörer för att godset ska kunna levereras när behov finns, så 
att kunderna erhåller sin order vid önskad tidpunkt. Det är dock i praktiken svårt 
att genomföra förändringen med frekventare transporter, då det existerar en brist 
på transportmöjligheter på marknaden. Detta kan dock ses som ytterligare ett skäl 
till avtal och samarbete med speditörer, då ett avtal skulle kunna garantera att det 
finns det tillgängliga transportmetoder.  
 
För Husqvarna ABs antar vi därmed att Replenishment systemet inte kommer att 
leda till några förändringar vad det gäller transportkostnader då den ökade 
frekvensen utjämnas av ett minskat behov av akuta flytransporter. Trots detta 
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anser vi att företaget bör arbeta på ett närmre samarbete med speditörer, dels för 
att garantera  möjlighet till transporter men också för att kunna arbeta fram 
ekonomiskt bra avtal. 

7.5 Leveransservice 
Enligt teorin om leveransservice är detta begrepp en del av kundservice, där 
leveransservice berör kundens uppfattning om de logistikaktiviteter som 
leverantören utför. Vidare visar teorin att detta är ett komplext område att mäta då 
logistikaktiviteterna mellan kund och leverantör är många samtidigt som 
servicekraven varierar mellan marknader och tidpunkter. De intervjuade 
fabrikerna verkar som tidigare nämnts inom liknande marknader, dock kan vi säga 
att kundservicekraven borde för samtliga företag vara högre idag än för några år 
sedan. Inte minst blir då leveransservicen en viktigt del att utveckla och ständigt 
förbättra. Vi anser att alla företag idag på de flesta marknader kan producera 
liknade produkter, vilket leder till att den leverantör som skapar en god service 
även vinner kunder. I följande diskussion redogör vi för de parametrar som 
innefattar leveransservicebegreppet. (3.9) 
 
När det gäller servicenivån, d v s sannolikheten att produkten finns i lager när den 
efterfrågas, visade Electrolux i Motala att denna inte var så god tiden före 
införandet av Replenishmentsystemet. De hade nämligen problem med att 
prognoserna var beräknade till rätt volym inte rätt produktmix, vilket ledde till att 
en del säljbolag byggde lager medan andra hade brist. En sådan bristkostnad kan 
på sikt ge stora förluster, då ett dåligt rykte och icke upplevd kundtillfredsställelse 
lockar kunderna till konkurrenterna. (3.9) Vidare anser vi att förutom att dåligt 
rykte kan uppstå finns en risk att det kan det bli en vana för kunderna att vända sig 
till en konkurrent om de upplever att produkterna inte finns vid önskad tidpunkt. 
Uppgifterna från Electrolux i Motala visar vidare att deras Order Fill Rate d v s 
möjligheten att uppfylla kundernas efterfrågan har ökat från 1997, då 
Replenishmentsystemet togs i bruk till idag. Electrolux i Danmark har uppgivit att 
de idag är så pass bra leverantörer att endast 1-4% av leveranserna inte kan 
levereras på önskad tidpunkt och servicenivån är därmed bra. Vi har dock inga 
uppgifter på hur mycket de har förbättrat sin servicenivå sedan 
Replenishmentsystemet togs i bruk. Fabriken blir utvärderad efter om säljbolagens 
kunder får varorna i tid, vilket visar på att de är medveten om relevansen av 
kundtillfredsställelse. Då idén med Replenishmentsystemet är ett ökat 
informationsutbyte och ett effektivare flöde, anser vi att kundservicen borde ha 
förbättrats även för Electrolux i Danmark. 
 
Samtliga intervjuade företag uppgav att Replenishmentsystemet ska skapa en 
situation där produkterna alltid finns i lager när de efterfrågas. Detta gör att 
leveranstiden förbättras, d v s tiden mellan orderläggning och leverans till kund, 
vilket beror på att de efterfrågade varorna inte behöver produceras innan de kan 
sändas till kund. Electrolux i Motala hade tidigare en leveranstid på 5 dagar om 
det uppstod brist, men idag ska efterfrågan täckas med det kalkylerade mållagret 
och produktionstiden innefattar därmed inte leveranstid till kund. Electrolux i 
Danmark hävdade att begreppet leveranstid inte existerar längre vid användandet 
av Replenishmentsystemet, då produkterna ska vara tillgänglig för kunden på 
önskad tid. Enligt teorin om CR, skapar det ökade informationsutbytet samt det 
effektivare flödet tillförlitligare leveranser till kunden samt högre servicenivåer 
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för leverantörerna. (3.4.1) Resultatet av den högre nivån för Order Fill Rate vid 
Electrolux i Motala, följer därmed teorin om CR väl. Electrolux i Norge hade 
tidigare en total ledtid från order till leverans på 97 dagar och efter 
introducerandet av Replenishmentsystemet har de reducerat denna till 37 dagar. 
Detta tack vare att produkterna inte lagerhålls under lika lång period som tidigare. 
Denna förkortning av ledtiden leder givetvis även till möjlighet till ökad 
flexibilitet mot kund. 
 
Leveranspålitligheten, d v s tillförlitligheten i ledtiden samt leveranssäkerheten, 
innebär att rätt produkter levereras utan skador i rätt kvantitet. Electrolux i 
Danmark har som tidigare nämnts endast problem med 1-4% av leveranserna och 
leveranspålitligheten samt leveranssäkerheten uppfattas därmed som god. Dock 
anser vi att dessa uppgifter bör beaktas med ett kritiskt förhållningssätt, då vi 
enbart erhållit uppgifter från fabriken själv, inte deras kunder. Om vi väljer att 
utgå ifrån teorin om CR, så bör dessa uppgifter vara sanna. Detta då CR ska leda 
till minskad osäkerhet i efterfrågan samt tillförlitligare leveranser till kund samt 
högre kundservicenivåer. (3.4.1) 
 
Vidare hävdar de intervjuade vid Electrolux i Motala att leveranspålitligheten har 
förbättras sedan Replenishmentsystemet infördes. Detta anser vi beror på att 
underlaget till produktionen är pålitligare. Vidare uppgav Electrolux i Motala att 
leveranssäkerheten inte har varken förbättrats eller försämrats, vad gäller skador 
på produkter som kan hänföras till lager eller transportverksamheten. Då 
Replenishmentsystemet ska skapa en situation där produkterna som efterfrågas 
alltid ska finnas tillgänglig, så anser vi även att leveranssäkerheten förbättras då 
rätt kvantitet kan levereras p g a det ökade informationsutbytet mellan 
logistikkedjans aktörer. Leveranssäkerhet i den mening att skador på produkterna 
minskar eller ökar, p g a Replenishmentsystemet, anser vi dock inte påverkas i 
samma utsträckning. Skadorna på produkter anser vi främst uppkomma av 
hantering och paketering av varorna, vilket är beroende av personalen. En högre 
transportfrekvens innebär en ökad materialhantering och i en stressad situation är 
det större risk att personalen slarvar med hanteringen och paketeringen, vilket kan 
innebära att varorna skadas vid leverans. Det innebär således ett högre krav på 
emballering, då Replenishment är tänkt att produkterna ska levereras i mindre 
satser. 
 
Informationsutbytet är grunden till att teorin om CR ska kunna praktiseras och 
samtliga intervjuade företag har visat på att informationsöverföringen mellan 
parterna har ökat vid införandet av Replenishmentsystemet. Electrolux i Danmark 
kan se säljbolagens lagerhållning samt förväntade försäljning, vilket även gäller 
vid Electrolux i Motala. Ett kontinuerligt informationsutbyte ser vi som en väg för 
företag att skapa en bild så nära verkligheten som möjligt. Detta menar även 
Electrolux i Motala, då deras information uppdateras dagligen och på så sätt 
synliggörs kundernas situation. Flexibiliteten och kundanpassningen har således 
förbättrats vid fabriken då det blir lättare att anpassa sig till förändringar samt 
specifika önskemål när företaget dagligen uppdaterar lagernivåer samt förväntad 
försäljning. Vi anser dock att för att kundanpassningen och flexibiliteten ska ökas 
ställs det krav på flera delar av företagens verksamheter. Informationsutbytet är 
grunden till att lyckas med detta men planeringen av produktion och transporter 
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samt allt vad som innefattar dessa områden, måste även fungera optimalt för att 
företaget ska kunna anpassa sig till marknadens önskemål.  

 
Replenishmentsystemets effekter på leveransservicebegreppet och kundservice är 
i stort positiva. Ett ökat informationsutbyte där marknadens behov uppdateras och 
följs upp kontinuerligt skapar en situation där det är större möjlighet att uppfylla 
kundernas önskningar. Servicenivån, d v s sannolikheten att produkten finns i 
lager när den efterfrågas ökar genom Replenishmentsystemet. Detta då förväntad 
försäljning synliggörs i samband med ett intensivare informationsutbyte. 
Leveranstiden, d v s tiden från orderläggning och leverans till kund påverkas dock 
inte i direkt bemärkelse av Replenishmentsystemet. I och med att servicenivån 
ökar existerar dock inte leveranstiden, då produkterna ska vara tillgängliga vid 
behov. Vidare beror det på om det administrativa arbetet räknas med i begreppet 
leveranstid. Då finns det möjlighet att leveranstiden minskas p g a 
Replenishmentsystemet. Vidare kan produktionsledtiden påverkas, dock beror 
detta på kapacitetsbegränsningarna i produktionen.  
 
Leveranspålitligheten blir högre m h a ett Replenishmentsystem, då kontrollen 
över lager transport och försäljning ökar. Leveranssäkerheten, d v s att rätt 
produkter levereras utan skador i rätt kvantitet ökar i den bemärkelsen att det blir 
lättare att leverera rätt kvantitet, då företaget har större kunskap om marknadens 
behov. Dock kan faktorer som kapacitetsbegränsningar i produktionen vara ett 
hinder för att denna positiva effekt ska uppkomma. Vidare påverkar inte 
Replenishmentsystemet direkt möjligheten att leverera varor utan skador, då 
sådana problem har med materialhantering och packning att göra. 
Informationsutbytet ökar som följd av en implementering av 
Replenishmentsystemet samtidigt som tillförlitligheten blir högre. Detta p g a att 
informationen uppdateras kontinuerligt och företaget kan på så sätt skapa en bättre 
bild av verkligheten. Enligt CR är det tänkt att ett sådant system ska utvecklas 
mellan alla berörda parter i logistikkedjan för att önskade effekter ska uppnås. 
Därför är graden av informationsutbyte beroende av företagets arbetssätt. 
Företaget kanske väljer att till en början endast utveckla ett Replenishmentsystem 
med kunderna för att därefter integrera detta i hela kedjan och informationsutbytet 
ökar således ju fler aktörer som är inblandade. Kundanpassningen och 
flexibiliteten mot kund ökar genom Replenishment, vilket grundar sig i det 
utökade informationsutbytet. Dock påverkar även produktionskapacitet 
möjligheten att anpassa sig till förändringar.  

7.5.1Leveransservice vid Husqvarna AB  
Husqvarna AB har som tidigare nämnts haft problem med leveranserna. Enligt 
1999 års kundattitydundersökning uppfattade 44% av säljbolagen och agenterna 
logistiken respektive leveranserna som Husqvarna ABs största svaghet. Problemet 
har sin utgångspunkt i produktionens kapacitetsbegränsning samt produkternas 
säsongsvariationer. Efter stormen i Europa har leveransservicen ställts på 
ytterligare prov och kundtillfredsställelsen har därmed inte varit god, då företaget 
inte har kunnat möta den ökade efterfrågan. De intervjuade vid Husqvarna AB 
uppgav att servicenivån sannolikt kommer att öka genom Replenishmentsystemet 
då det blir lättare att lagerhålla rätt produktmix. Detta påstående kan styrkas i både 
teorin om CR samt de uppgifter som vi erhållit från de andra företagen. Tydligast 
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visar Electrolux i Motala en förbättring på att möta efterfrågan, då deras Order Fill 
Rate ökat under perioden då Replenishmentsystemet varit i bruk.  
 
Enligt kundattitydundersökningen har Husqvarna AB försämrat den upplevda 
leveranstiden från år 1998 till 1999. Detta anser vi till största del ha sin förklaring 
i stormen i Europa, och den kapacitetsbegränsning som finns i produktionen. Men 
försämringen beror även på att företaget har lagerhållit fel produktmix, då 
företaget endast uppdaterade information om lager och försäljning månadsvis. 
Replenishmentsystemet ska med stöd från de andra tillfrågade företagen och 
teorin om CR, kunna vara behjälplig för en sådan situation, då marknadens behov 
synliggörs i och med det intensivare informationsutbytet. Säljbolaget i Österrike 
uppgav dock att de inte har kunnat uppfylla kundernas behov de senaste åtta 
månaderna. Slutet av denna tidsperiod avser då den tid som 
Replenishmentsystemet varit i bruk. Orsaken till att situationen ännu inte har 
blivit tillfredsställande anser vi kunna grunda sig i att Österrike haft problem med 
att starta upp Replenishmentsystemet. De har såldes gått in och ut mellan det 
gamla och nya systemet och de verkliga effekterna ser vi inte möjliga att 
framträda i en sådan situation.  
 
Enligt teorierna om implementering av förändring kan lagernivåerna öka till en 
början då ett nytt material- och produktionsstyrningssystem införs. (3.11) Detta 
kan styrka de problem som uppkommit vid säljbolaget i Österrike. För övrigt 
uppgav säljbolaget att de inte kunnat leverera efter kundönskemål redan innan 
Replenishmentsystemet infördes, vilket de menade ha sin orsak i fabrikens 
kapacitetsproblem. Enligt en av intervjuerna vid säljbolaget i Österrike kan 85% 
av de order som säljbolaget lägger till Husqvarna AB, levereras i tid. Denna 
konflikt mellan de två intervjuerna kan orsakas av att de båda har olika insikt i 
detta problem och därmed olika erfarenhet. Samtidigt kan de besvara frågan med 
tanke på olika tidpunkter på året. Husqvarna ABs leveransservice är troligen 
sämre vid sässongspikarna samt den period som berör stormen. Uppgiften om att 
85% av leveranserna kommer i tid vet vi således inte vid vilken tidpunkt detta 
hänvisas till. 
 
Säljbolaget i USA uppgav att de inte kunnat leverera till kunderna i tid, vilket 
enligt dem berodde på kapacitetsbrist i produktionen. De menar dock att 
Replenishmentsystemet inte har förbättrat denna situation. Produkttillgängligheten 
har blivit högre, vilket säljbolaget i USA menar orsakas av att de nu prioriteras i 
högre grad av Husqvarna AB. Vidare uppgav även säljbolaget i Kanada att endast 
60% av leveranserna från Husqvarna AB levererades i tid. Detta problem ansåg de 
precis som säljbolaget i USA orsakas av produktionsrelaterade problem. Som 
ovan nämnts kan implementeringen av ett nytt material- och 
produktionsstyrningssystem i ett inledande skede ge motsatta effekter än vad som 
önskas. Samtidigt ser vi att stormen i Europa fortfarande påverkar Husqvarna ABs 
försäljningssituation och således även deras säljbolag, vilket kan förklara 
resultatet från säljbolagen. Leveranssäkerhetsmätningen vid Husqvarna AB visar 
även på att leveransförseningarna ökade tiden efter stormen, men idag är de 
återigen på de nivåer som förekom innan den oväntade stormen.  
 
Varken servicenivån, leveranstiden eller leveranspålitligheten har varit särskilt 
god för Husqvarna AB, vilket de avser att förbättra genom det nya 



Kapitel 7, Analys 
 

 92  

Replenishmentsystemet. Vid en intervju uppgavs dock att företaget inte haft några 
problem med att produkter skadas vid leverans, men att detta kan komma att bli 
ett problem då transporterna sker mer frekvent. Detta anser vi kunna orsakas av att 
godset möjligen blir ömtåligare om färre produkter packas per leverans, då 
styckegodset blir rörligare och på så sätt kan skadas om det roterar under 
transport. Denna problematik är inget som de övriga tillfrågade uppgivit, men 
Electrolux i Motala använder sig inte heller av frekventa transporter som 
Husqvarna AB valt att göra. (7.4) Vi ser att skador på transportgodset kan 
undvikas genom att företaget ställer högre krav på packningen. Men för att nå 
optimala transportkostnader bör företaget främst utveckla samarbete med 
speditörer eller samlastningsföretag.(7.4) 
 
Husqvarna AB tror sig kunna förbättra kundanpassningen och flexibiliteten mot 
marknaden genom Replenishmentsystemet. Enligt teorin om CR ökar 
informationsutbytet, vilket även Husqvarna AB uppgav och detta skapar sedan en 
situation där leverantören har en god överblick på säljbolagens försäljning och 
lagernivåer. Både teorin, Electrolux i Danmark respektive Electrolux i Motala 
styrker Husqvarna ABs förhoppningar om bättre flexibilitet och kundanpassning 
m h a Replenishmentsystemet. Som ovan nämnts anser vi dock att informationen 
inte är tillräcklig för att förbättra dessa serviceelement, då produktion och 
transport även påverkar en leverantörs möjlighet att uppfylla kundernas 
önskningar samt reagera på förändringar. Enligt kundattitydundersökningen som 
är utförd på Husqvarna AB har den totala kundnöjdheten vid säljbolag och agenter 
trots allt ökat globalt för samtliga länder samt för Nordamerika från år 1998 till 
1999. Detta anser vi bero på att Husqvarna AB har ett starkt varumärke som står 
för hög kvalitet. Vidare är de bra på att anpassa produkterna efter marknadens 
behov, vilket kan leda till att kundnöjdheten totalt för Husqvarna ABs verksamhet 
anses som god. 
 
Under en intervju vid Husqvarna AB uppgavs som tidigare nämnts att företagets 
leveranspålitlighet kan förbättras genom Replenishmentsystemet. Denne menade 
att tillförlitligheten i ledtiden eventuellt kan förbättras ytterligare om systemet 
införs även för företagets leverantörerna. Enligt teorin om CR måste återförsäljare 
och distributörer planera tillsammans med sina leverantörer för att alla ska se sig 
själva som medlemmar i samma lag. (3.4.1) Detta ser vi som en viktig del i att 
förbättra leveransservicen. Vidare anser vi att om företag inte tar hänsyn till den 
totala logistikkedjan, kan inte heller optimal lönsamhet uppnås. 
 
Utifrån ovanstående diskussion anser vi oss alltså kunna säga att det finns 
potential till ökad leveransservice i och med införandet av ett 
Replenishmentsystem. Denna potential bygger till stor del på det ökade 
informationsutbytet som leder till att produktion och inköp kan planeras på ett 
säkrare sätt. En mer korrekt planering leder till ökad leveransservice då rätt 
produkter kommer att finnas tillgängliga vid rätt tillfälle. En annan viktig följd av 
införandet av Replenishmentsystemet, som vi tror kommer att öka 
leveransservicen, är den medvetenhet om de nuvarande problemen som skapas. 
Med medvetenheten följer ju möjligheten till förbättrande åtgärder. 
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7.6 Informationssystem 
Allteftersom informationssystemen utvecklas förändras även syftet med dem. I 
början av 1990-talet var syftet att minska kostnader, idag är det att öka intäkterna 
genom att skapa en god kundservice. (3.10) Syftet med Replenishmentsystemet är 
att ett ökat informationsutbyte ska effektivisera flödet i logistikkedjan och 
därigenom höja kundservicen.  
 
Då informationsutbytet idag sker allt frekventare är det en värdefull resurs för 
företagen att kunna lagra stora mängder data i ett och samma system. (3.10) 
Vidare är det viktigt med ett fungerande system för information och 
kommunikation för att underlätta det administrativa arbetet. Enligt 3.4.1 är 
systemen en av de tre viktiga byggstenarna vid implementering av 
Replenishmentsystemet. Därför anser vi att det är en viktig del i 
implementeringen att företagen gör en utvärdering för att se vilka 
informationssystem som finns idag och vilka som behövs i framtiden. På så sätt 
kan behovet av systemutveckling utredas. 
 
I ett inledande skede ser vi det som att företagen väljer att i första hand utveckla 
Replenishmentsystemet mot kund, för att sedan implementera systemet mot 
leverantörerna. Detta anser vi dock vara ett bra tillvägagångssätt, då det är mycket 
problematik med att förändra en verksamhet. (3.11) Inte minst är detta viktigt när 
det gäller implementeringen av ett nytt informationssystem. Problem som kan 
uppstå är nämligen, att det är svårt att veta vilken information som är viktig att ta 
med i systemet. Vidare kan det vara problem med att begrepp kan ha olika 
innebörd i skilda system. (3.10.1) Det är således viktigt att specificera relevanta 
parametrar så att all information som behövs finns tillgänglig, d v s att rätt 
information finns tillgänglig. (3.10) Vi anser även att det finns risk för att för 
mycket information väljs, vilket innebär att hantering och arbete försvåras. En 
noggrann utvärdering av vilken information som krävs kan därför vara på sin 
plats. 
 
Electrolux i Motala investerade inte i ett nytt system vid implementeringen av 
Replenishment, utan anpassade endast sitt gamla system. Med hänsyn till att 
prognosticeringen flyttades till fabriken, investerade dock Electrolux i Motala i ett 
nytt prognossystem. Inte heller Danmark investerade i något nytt system, utan 
företaget kunde förenkla det existerande systemet. Dock finns det i Danmark 
planer på att utveckla ett datasystem mellan kunderna, leverantörerna och de 
producerande Electroluxenheterna. Electrolux i Norge införde under OTP 
projektet i liknelse med fabriken i Motala ett nytt verktyg för prognosticering.  
 
Inom Electrolux finns ett system i alla flöden som heter Electrolux Forecasting 
System, vilket borde underlätta implementerandet av Replenishmentsystemet 
eftersom det redan finns en databas med information tillgängligt. En sådan 
situation anser vi leda till att kostnaderna inte behöver bli så höga samtidigt som 
det är lättare att matcha informationen från de olika företagen. Systemkostnaderna 
bör inte överstiga vinsterna för förbättringar vad beträffar information och 
kommunikation. Med detta menar vi att de effektiviseringsvinster som kan 
uppnås, måste täcka kostnaderna för systemutvecklingen. 
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Replenishmentsystemet innebär inte att företag måste investera i ett nytt system. 
Finns det fungerande kommunikations- och informationssystem behöver dessa 
bara anpassas så att de variabler som företagen önskar styra påfyllnaden av lagren 
finns tillgängliga i systemet. Dessutom kan den information som är överflödig 
skalas bort så att systemen blir mer skarpa i sin informationsbas. Detta underlättar 
för beslutsfattare och övriga medarbetare, som har användning av systemet, vid 
navigering och informationssökning.  

7.6.1 Informationssystem vid Husqvarna AB 
För att göra det möjligt att implementera Replenishmentsystemet på Husqvarna 
AB krävs att informationssystemen utvecklas. Systemutvecklingen kallas DPM 
och innebär att säljbolagens lokala affärssystem kopplas samman med företagets 
affärssystem. Information om säljbolagens lager, historiska försäljningssiffror, 
kundorder och leveransplaner görs sedan tillgängliga för Husqvarna AB via ett 
Data Warehouse. Informationen i ett Data Warehouse fylls ofta på en gång per 
dygn, vilket innebär att aktuell information alltid finns tillgänglig. (3.10.1) Genom 
Husqvarna ABs Data Warehouse kan företaget således uppfylla tanken med 
Replenishmentsystemet, då säljbolagens verkliga situation synliggörs. 
 
Husqvarna AB har två alternativa uppkopplingar för säljbolagen. För dem som 
redan använder Rex och Luxnet m fl fungerar EDI. För övriga krävs en 
Internetuppkoppling. Huruvida det är möjligt att använda en ”global” sida på 
Internet för alla övriga säljbolag eller inte kan diskuteras. Visserligen ingår alla 
inom samma koncern varför fackspråket är detsamma. Dessutom har Husqvarna 
AB och säljbolagen arbetat ihop tidigare och därigenom anser vi att en förståelse 
för varandra skapats. Det finns dock risk för att saker har olika innebörd i olika 
system och länder vilket kan leda till missförstånd. Om detta är fallet kan 
informationen från de olika säljbolagen innebära olika saker, vilket leder till att 
informationen inte har så hög kvalitet vid prognosticering som kan önskas. 

 
Ett Data Warehouse måste skräddarsys till varje företag vilket leder till höga 
kostnader. (3.10.1) Husqvarna ABs Data Warehouse skapas dock inte enbart p g a 
implementeringen av Replenishmentsystemet utan till en början utvecklades det 
för att försäljningen skulle kunna analyseras i kronor. Data Warehouse byggs 
oftast upp för att; skapa kostnadseffektivare beslutsstöd, bättre 
omvärldsbevakning, förbättrad kundservice, identifiera nya marknadsmöjligheter, 
öka konkurrenskraften. (3.10.1) Det som tillkommer i Data Warehouse p g a 
Replenishmentsystemet kostar företaget ca i miljon kronor, då systemen måste 
kopplas samman med varandra. 
 
För att kunna följa upp hur implementeringen av Replenishmentsystemet 
utvecklas kommer informationssystemen, när de är färdigutvecklade, att kunna 
mäta resultat efter ett antal parametrar. Dessa kommer vara ungefär desamma som 
Electrolux i Danmark och Motala mäter. Detta anser vi vara bra då det möjliggör 
att utvärdering av Replenishmentsystemet kan utföras kontinuerligt. På detta vis 
kan Husqvarna AB snabbare reagera på de delar som inte fungerar 
tillfredsställande. Vikten av mätverktyg framhålls även i avsnitt 3.5.2.  
 
Att informationsverktyget är av stor betydelse i ett Replenishmentssytem är 
självklart då hela systemet bygger på delandet av information mellan säljare och 
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köpare. Det har dock visat sig att detta system inte nödvändigtvis behöver vara 
nytt eller se likadant ut i alla organisationer. Det som är viktigt är att man innan 
implementeringen tar reda på vilken information som är viktig att ha tillgänglig 
samt att medarbetarna i organisationen sedan ges tillfälle att lära sig att utnyttja 
systemet på ett optimalt sätt. Viktigt är inte heller den totala systemkostnaden utan 
kostnaden i förhållande till den information som finns att tillgå samt hur den 
utnyttjas till ett för organisationen bra ändamål. 

7.7 Implementeringsproblem 
För att en implementeringsprocess ska lyckas bör organisationen genomgå faserna 
diagnos, förändring och uppföljning. (3.11) Diagnosen syftar till att skapa en 
medvetenhet i företaget om vad som behöver förändras. Tydliga mål och visioner 
på alla nivåer i företaget är viktig för att de anställda ska kunna arbeta med 
förändringen. Vid Electrolux i Motala genomfördes samtal både med de anställda 
samt de berörda säljbolagen för att göra alla delaktiga och skapa en gemensam 
vision för de inblandade. Detta visade sig vara bra då de inte direkt har upplevt 
några problem vad gäller personalens omställning med nya arbetsrutiner o s v. 
Dock har den äldre personalen till viss del haft det svårare att ta till sig det nya 
tänkandet och de nya arbetsrutinerna. Detta problem är kan eventuellt förklaras av 
att den äldre personalen inom kort kanske avslutar sitt arbete och p g a det tycker 
att det är onödigt att behöva ändra sina arbetsrutiner.  
 
En förändring innebär vidare att en otrygghet uppstår och de berörda kan bli 
oroliga över sin egen kompetens samt stressade, då individernas möjlighet att 
påverka sin egen situation minskar. (3.11) Problemet med att den äldre personalen 
vid Electrolux i Motala hade svårt att ta till sig det nya arbetsrutinerna anser vi 
även kan ha orsakats av att de äldre personerna i organisationen har svårare att 
släppa den trygga miljön med välkända arbetsrutiner o s v. Vidare anser vi att 
problemet med den äldre personalen kan grunda sig i att de har format en 
begreppskarta om verkligheten som arbetet berör, vilken sedan är väldigt svår att 
ändra på. Enligt teorin om CR är en av tre vanliga fallgropar med införandet av 
CR liknade system, faktorn att personalen är kvar i gamla kommunikations- och 
arbetsrutiner. (3.4.1) Detta anser vi även förklarar det problem som Electrolux i 
Motala upplevt och företag bör således beakta människans del i förändringen av 
ett nytt material- och produktionsstyrningssystem som Replenishmentsystemet. 
 
Electrolux i Motala hade även problem med att en del personal vid säljbolagen var 
oroliga över att de skulle förlora arbetet samt behöva ändra arbetsrutiner. Detta 
styrker teorin om att en förändring fråntar individernas trygghet, vilket orsakar 
osäkerhet och oro inför vad som ska hända. Detta anser vi kunna hanteras genom 
att företaget förklarar och motiverar förändringsarbetet tydligt genom hela 
organisationen så att medarbetarna kan känna sig delaktiga och inte hamna i en 
osäker situation där de upplever vanmakt. En väl genomförd diagnos med alla 
berörda aktörer ser vi som en nödvändighet för att en förändring ska kunna 
genomföras utan större problem. Vidare hade Electrolux i Motala problem vid 
starten med Replenishmentsystemet, då det låg gamla prognoser kvar i systemet, 
vilket orsakade problem med produktionsplaneringen.  
 
Vid Electrolux i Danmark hade inte alla parter samma mål och vision med 
Replenishmentsystemet, vilket de menar berodde på att beslutet att införa det nya 
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systemet var ett top-down beslut. De uppger dock att problemen med skilda 
åsikter arbetades bort under implementeringsperioden och de som ändå inte var 
överens om detta beslut har idag ett nytt arbete. Situationen i Danmark anser vi 
visa på att ett förändringsarbete bör inledas med att göra alla delaktiga och skapa 
en vision att sträva efter. Vidare ser vi det som att Electrolux i Danmark således 
inte genomgick den första fasen (diagnos) i ett förändringsarbete, där målet och 
visionen ska förmedlas genomgående i organisationen. En samarbetad målstruktur 
leder till ett positivt beroende individerna emellan, vilket skapar en öppen 
kommunikation där alla delar med sig av sina kunskaper.(3.11)  
 
Vi anser att genom att Electrolux i Danmark inte förmedlade målet och visionen 
med Replenishmentsystemet skapades inte ett klimat där medarbetarna arbetade 
för samma mål. Snarare blev det så att enbart de negativa effekterna som kan 
uppstå i samband med en förändring dominerade. Electrolux i Danmark uppgav 
även att de hade haft problem med att få rätt förhållningssätt till styrningen och då 
främst när det gäller mellancheferna. Detta menar de orsakas av att dessa chefer 
var tvungna att avstå från mycket av flödets styrning. Enligt teorin kan oklarheter 
om vem som ska göra vad uppstå, samtidigt som det kan uppstå olika åsikter om 
hur arbetet ska genomföras. (3.11) Vi anser att den enda möjligheten att undvika 
den problematik som Danmark erfarit återigen är organisationens krav att skapa 
delaktighet och klargöra målet med förändringen. Skulle de s k mellancheferna 
vid Electrolux i Danmark varit medvetna om hur tanken med Replenishment 
skulle komma att fungera i verkligheten, menar vi att detta ansvarsproblem inte 
skulle uppstå. 
 
Vidare är det viktigt att företaget följer upp förändringen för att motivera de 
anställda till fortsatt arbete och för att kunna förbättra det fortsatta arbetet. (3.11) 
Genom att sätta upp ett antal mätetal och följa upp dessa kan personalen således 
motiveras om de ser vilka förbättringar som deras arbete leder till. Alla 
intervjuade företag har visat på att de följer upp de förändringar som 
Replenishmentsystemet leder till. Electrolux i Motala har resultatet av 
Replenishmentsystemet varit över förväntan och de har kunnat visa att de uppsatta 
målen har uppfyllts. Detta menar de i sin tur har lett till att arbetssättet sprider sig 
genom koncernen. Enligt Electrolux i Motala har de således lyckats väldigt bra 
med implementeringen av det nya Replenishmentsystemet. Inga större problem 
med konflikter har som nämnts uppkommit, vilket vi anser komma utav att 
fabriken skapat ett gemensamt mål för alla berörda parter. Dock uppgav de att 
säljbolagen till en början var lite pessimistiska till att Electrolux skulle få det nya 
arbetssättet att fungera. Detta anser vi grunda sig i att säljbolagens situation 
förändras relativt mycket, då de tidigare ansvarade både för lager och 
säljprognoser. Idag använder sig Electrolux i Motala av historiskt baserade 
prognoser och övervakar själva förväntad försäljning samt lagernivåer. Mycket 
ansvar förflyttas på så sätt till fabriken och till en början anser vi att säljbolagen 
därmed kan uttrycka en del misstro för att visa på sin erfarenhet och sitt kunnande.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att förändringsarbete av alla de slag bör genomgå de 
tre stegen diagnos, förändring och uppföljning. Genom dessa ser vi att ett 
positivare klimat kan skapas och osäkerheten kring det okända samt nya 
reduceras. Vidare anser vi även att det är viktigt att företag fokuserar individernas 
del i förändringsarbetet, då det är dessa som ser till att målet och visionen 
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genomförs i praktiken. Förändringar kan även upplevas väldigt olika mellan 
individer och därmed anser vi att företag kanske inte kan finna ett standardiserat 
sätt att genomsyra målet med förändringen. Äldre personal kanske behöver fler 
diskussioner och möjligheter till att ta del i diskussioner innan förändringsarbetet 
tar sin början. Vi menar att de äldre kan uppleva en större osäkerhet då de tvingas 
byta kommunikations- och arbetsrutiner, d v s om det under en längre tid arbetat 
med samma uppgifter. Stort arbete bör således läggas på att lära upp personalen 
och skapa en förståelse för vad som ska ske och vilken plats alla har i den totala 
förändringen. Vi anser även att alla parter som berörs av förändringen måste delta 
i förberedelserna för förändringsarbete för att en samarbetad målstruktur ska 
uppnås där de inblandade hjälper varandra istället för att konflikter ska uppstå. 
Vidare anser vi att det vore bra om företag ställer samman en mängd mätetal för 
att göra en mer omfattande uppföljning av systemet. Detta menar vi vara viktigt 
för att göra alla berörda parter i kedjan mer motiverade, vilket skulle leda till 
högre vinster för det totala flödet. 

7.7.1 Implementeringsproblem vid Husqvarna AB  
Husqvarna AB genomförde endast samtal med den interna personalen vid 
företaget och inte med säljbolag eller agenter. En intervjuad vid Husqvarna AB 
upplevde trots dessa samtal att det till en början var otydliga mål och oklarheter 
med Replenishmentsystemets innebörd. Som ett exempel på ett sådant problem 
kan nämnas att produktionsplanerarna fortsatte styra produktionen utifrån gamla 
prognoser trots att dessa inte längre gällde i det nya Replenishmentsystemet. Ett 
liknande problem uppstod även vid Electrolux i Motala. Efter en tid blev dock 
detta bättre och personalen vid Husqvarna AB började ta till sig det nya tänket och 
förstå målet med förändringen. Utifrån detta anser vi att Husqvarna AB inte 
passerat de tre stegen som ett förändringsarbete bör genomgå. (3.11)  
 
Genom att inte göra alla parter delaktiga i målet med det nya 
Replenishmentsystemet menar vi att företaget hoppade över fasen för diagnos och 
startade förändringsarbetet vid det andra steget som innebär själva genomförandet 
av förändringen. De situationer som Electrolux i Motala samt Electrolux i 
Danmark visat på vad gäller implementeringen av Replenishmentsystemet, styrker 
relevansen med att göra alla berörda parter delaktiga. Vi anser således att 
diskussioner med säljbolagen och agenterna vore att föredra. På detta vis skulle 
Husqvarna AB kunnat undvika att implementeringen av Replenishment 
motarbetas p g a osäkerhet. Känslan av ett samarbete eller partnerskap kan även 
infinnas vilket gynnar det fortsatta arbetet. 
 
Husqvarna AB har även upplevt problem med ansvarighetsfördelningen. Det nya 
systemet innebär som nämnts att företaget tar över ansvaret för säljbolagens lager 
och problem har uppstått om vem som blir ansvarig för produkter som lagerhålls 
under långa perioder, d v s vem är ansvarig att sälja ut lagret eller skrota det. 
Vidare är prioritering ett problem, d v s vem ska erhålla leverans om det råder 
kapacitetsbrist i produktionen samt vem ska ansvara för flygfrakt i situationer där 
leverans tvingas ske med flyg. Dessa problem anser vi orsakas av faktumet att 
Husqvarna AB inte förde någon diskussion med externa aktörer och därigenom 
har oklarheter vad gäller säljbolagens ansvar uppstått. Genom att skapa tydliga 
mål och upprätta avtal med berörda parter skulle en sådan situation kunnat 
undvikas. (3.4.1) 
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Husqvarna AB har som Electrolux i Motala upplevt att säljbolagen oroar sig över 
den nya styrningen och hur denna ska påverka deras situation. Detta kan hanteras 
som nämnts genom att delaktighet och gemenskap skapas för att inte konflikter 
och osäkerhet ska behöva uppstå. Dock är det som teorin visar berättigat att en 
individ känner otrygghet inför en förändring samt oförmåga att påverka sin 
situation och därigenom strider mot förändringens innebörd.(3.11) Husqvarna AB 
uppgav att Replenishmentsystemet innebär att personalen måste utbildas, varför 
de planerar att genomföra detta framöver. Vi anser dock att utbildningen av 
personalen bör ske i ett så initialt skede som möjligt då kunskapen om 
förändringen därigenom ökar och konflikter samt problem kan således minskas.  
 
Husqvarna AB har dock visat att de planerar för det sista steget i en 
förändringsprocess, d v s uppföljning. Mätetal som Order Fill Rate, lagernivåer, 
försäljningsplanens relevans, ledtid, frusen produktionstid, leveransförmåga samt 
leveranssäkerhet kommer att mätas till viss del av företaget själv samt till viss del 
av säljbolagen. Detta anser vi vara ett viktigt steg för företaget för att de ska 
kunna veta vad som ska förbättras samt motivera de anställda. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 
I detta avsnitt ämnar vi presentera de slutsatser vi kommit fram till gällande denna 
studie samt ge rekommendationer till vårt fallföretag Husqvarna AB inför deras 
fortsatta arbete med implementeringen av Replenishmentsystemet. 

8.1 Slutsatser 
Slutsatserna kommer att inledas med ett mer generellt resonemang där 
utgångspunkten är teorin på området och intervjuer med Electroluxfabrikerna i 
Danmark, Motala samt Norge. Därefter presenteras de slutsatser som vi kommit 
fram till gällande Husqvarna AB. Nämnas bör dock att denna undersökning endast 
berör företag inom samma koncern. Detta leder till att följande sammanställda 
generella slutsatser inte kan benämnas generella i ordets bemärkelse, då vi 
möjligen erhållit ett annat resultat om studiens verksamheter varit fördelade inom 
flera branscher. 

8.1.1 Slutsatser  
Innan effekterna med ett Replenishmentsystem kan fastställas bör problematik 
kring material- och produktionsstyrningen klargöras. Ett MPS system ska enligt 
teorin skapa optimala lagernivåer samt uppfylla efterfrågan utan att det 
uppkommer bristkostnader eller för hög kapitalbindning. Tanken med ett 
Replenishmentsystem är att uppnå god leveransservice till kund utan att bygga 
alltför stora lager. Systemet bygger därför på både tillverkning och transport i små 
satser som planeras och styrs utifrån ett mer intensivt informationsutbyte med 
marknaden, i detta fall säljbolagen. Ett vidare informationsutbyte ska säkerställa 
att rätt produkter produceras i rätt tid i rätt kvantitet och sedan transporteras till 
rätt kund. Detta leder teoretiskt till lägre kapitalbindning och högre produktions- 
och transportkostnader. När det gäller målkonflikten mellan att fokusera det totala 
tidsutnyttjandet i fabriken eller ledtiden för den enskilda produkten har vi märkt 
att de i vissa fall är förenliga medan de in andra strider mot varandra. Då ett 
Replenishmentsystem i huvudsak är tänkt att öka servicen till kund borde 
organisationer som arbetar efter denna filosofi välja att förkorta ledtiden för den 
enskilda produkten i de fall där målkonflikter uppstår. 
 
Vilka effekter som uppstår samt hur stora de blir beror på vilka mål som satts upp 
vid införandet samt hur situationen såg ut innan införandet. Större effekter för 
exempelvis leveransservicen kan givetvis uppnås om stora problem var 
förknippade med denna innan implementeringen. 
 
Den största effekten och fördelen med införandet av ett Replenishmentsystem 
anser vi vara den medvetenhet som skapas kring problem i verksamheten samt det 
fokus på förändring och förbättring som uppstår i organisationen. Dessa båda 
effekter kräver dock att implementeringen sker på ett bra och väl genomtänkt sätt, 
där hela organisationen genomsyras av förändringen. 
 
För att uppnå positiva effekter när det gäller det administrativa arbetet i ett 
Replenishmentsystem måste rutiner som exempelvis orderhantering och 
prognostisering automatiseras och förenklas. Detta sker enklast genom effektivt 
utnyttjande av informationssystem. För att lyckas med denna typ av 
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effektivisering krävs också att parterna litar på varandra och på systemen. Annars 
uppstår lätt dubbelarbete och suboptimering.  
 
När det gäller effekter i produktionen visar vår studie på ett behov av ökade 
komponent- och materiallager om inte ett nära samarbete med leverantörerna 
utvecklas. Studien visar också på behov av fler omställningar samt utnyttjande av 
intern Kanban för att uppnå önskad flexibilitet, vilket leder till mindre PIA. Hur 
bemanningen i produktionen påverkas beror på hur stor ökningen av antalet 
omställningar blir samt hur personalintensiv produktionen är. 
Replenishmentsystemet underlättar dock planeringen av bemanningen och onödigt 
övertidsarbete kan undvikas. En mer korrekt produktionsstyrning ger också 
effekter på kapacitetsutnyttjandet då tillgänglig kapacitet kan utnyttjas på ett mer 
effektivt sätt.  
 
Generellt kan påstås att ett Replenishmentsystem kan minska lagren när det gäller 
de färdiga produkterna, då ett ökat informationsutbyte minskar behovet av 
säkerhetslager och lager. Även kapitalbindningen i PIA borde som resonemanget 
ovan beskriver kunna minskas. Som nämndes finns dock en risk för att behovet av 
material- och komponentlager ökar. Det är dock även viktigt att komma ihåg att 
vilka effekter som ett Replenishmentsystem ger på lagernivåerna beror på hur 
lagersituationen såg ut innan implementeringen. Effekterna skiljer sig givetvis åt 
om lagret innan implementeringen hade höga nivåer, brist eller fel mix i lager. 
Utifrån teorin om den successiva ökningen av kapitalbindningen i 
förädlingskedjan innebär dock den nya lagersituationen som ett 
Replenishmentsystem leder till att den totala kapitalbindningen minskar. Detta 
trots att lagernivåerna totalt sett kanske inte sjunker. 
 
Effekterna som Replenishmentsystemet ger på ett företags transportrutiner har att 
göra med leveransfrekvens, val av transportmedel och kostnad. Huruvida 
transportfrekvensen ökar beror på om företaget anammar Replenishmentsystemets 
teorier fullt ut, d v s att öka produktens hastighet genom den totala 
distributionskedjan. Ett sätt att undvika allt för höga transportkostnader per 
levererad produkt när frekvensen ökar är att utveckla avtal om samlastning med 
andra företag inom exempelvis den egna koncernen eller sluta avtal med olika 
speditörer.  
 
Replenishmentsystemets effekter på leveransservicebegreppet och kundservice är 
i stort positiva, vilket också är tanken bakom systemet. I vår studie har vi funnit 
att leveransservicebegreppen påverkas direkt eller indirekt av införandet av ett 
Replenishmentsystem. Möjligtvis kan transporten av mindre satser leda till fler 
transportskador på de levererade produkterna, vilket ställer högre krav på 
packningsarbetet. 
 
Ett Replenishmentsystem bygger på tillgång till relevant information samt 
effektivt utnyttjande av denna. För att uppnå detta har det visat sig att många 
organisationer vid införandet av ett Replenishmentsystem behöver uppdatera eller 
införskaffa nya informationssystem. Då Replenishmentsystemets grundidé är 
ganska enkel krävs dock ofta inga större investeringar. Viktigt är att de 
informationssystemverktyg som tas i bruk används på ett optimalt sätt så att inte 
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dubbelarbete sker. Informationssystemens information måste vidare vara 
tillförlitlig och rutiner för att uppdatera den måste finnas.  

 
För att ett Replenishmentsystem ska kunna leda till de tänkta effekterna krävs ett 
lyckat implementeringsarbete där mål och visioner tydliggörs i hela 
organisationen samt den totala logistikkedjan. Mycket arbete bör således läggas på 
att lära upp personalen och skapa en förståelse för vad som ska ske och vilken 
plats alla har i den totala förändringen. För att motivera till fortsatt arbete efter 
implementeringen beskriver teorin om betydelsen för kontinuerlig uppföljning av 
uppsatta mål. Uppföljningsarbetet anser vi dock vara bristfälligt, då vi har 
uppmärksammat detta hos de undersökta företagen 

8.1.2 Slutsatser för Husqvarna AB 
När de gäller effekterna av införandet av ett Replenishmentsystem vid Husqvarna 
AB är det svårt för oss att dra några rättvisande slutsatser, då företaget ganska 
nyligen infört detta system. Samtidigt befann sig Husqvarna AB i en väldigt 
speciell situation vid tidpunkten för införandet. En period av mycket starka vindar 
hade under tiden innan implementeringen skapat en stor efterfrågan på motorsågar 
i Europa, vilket lett till stora brister av denna produkt vid företagets lager. Målet 
med att införa Replenishmentsystemet var att uppnå en ökad leveransservice och 
detta anser vi utifrån resultatet av vår undersökning att Replenishmentsystemet 
har potential att göra. 
 
När det gäller det administrativa arbetet är i dagsläget informationssystemen inte 
tillräckligt utbyggda för att ge de positiva effekter som Replenishment förväntas 
uppvisa. Vi tror dock att positiva effekter kommer att kunna uppnås efter 
införandet av DPM och när Replenishmentsystemet varit i bruk under en längre 
period. 
 
När det gäller effekterna i produktionen vid Husqvarna AB tror vi att det ökade 
antalet omställningar kommer att leda till ett ökat personalbehov då produktionen 
är väldigt personalintensiv. Samtidigt leder den förbättrade styrningen till ett 
bättre utnyttjande av resurserna personal och maskiner vilket i viss utsträckning 
minskar behovet av att nyanställa. Vidare tror vi att Replenishmentsystemet 
kommer att ge en minskad kapitalbindning i PIA och en bättre tidseffektivisering. 
 
Vid Husqvarna AB har vi inte sett någon total minskning av lagernivåerna men 
det är viktigt att poängtera att positiva effekter när det gäller lagren ändå går att 
urskilja då en omfördelning i lagerhållningen av produktmixer skett. Vi tror dock 
att lagernivåerna kommer att sänkas ytterligare i och med ett fortsatt arbete med 
Replenishmentsystemet. Företaget har redan planer på att utveckla samarbetet 
med leverantörer och att minska antalet varianter i produktutbudet, vilket skulle 
leda till mindre lager både när det gäller material och färdiga varor. Efter 
ytterligare en tid i Replenishmentsystemet tror vi också att en övertalning av 
säljbolagen att sänka säkerhetslagren kommer att möjliggöras.  
 
Replenishmentsystemet innebär att Husqvarna ABs transporter är tänkt att ske 
frekventare, efter en fast turlista. Det är dock i praktiken svårt att genomföra 
denna förändringen då det existerar en brist på transportmöjligheter på 
marknaden. Detta problem medför att Replenishmentsystemets grundidé inte 
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kommer att kunna följas fullt ut och i dagsläget har transporterna ej förändrats 
nämnvärt. De effekter som redan nu är möjliga att urskilja är dock ett minskat 
behov av akuta leveranser p g a brist vid säljbolagens lager.  
 
När det gäller leveransservicen har vissa säljbolag redan upplevt vissa positiva 
effekter medan andra är mer skeptiska. Detta tror vi dock beror på den korta tid 
Replenishmentsystemet varit i bruk.  
 
Husqvarna AB står precis inför implementeringen av det nya 
informationssystemet DPM som bygger på ett Data Warehouse. Information från 
säljbolagen samlas i detta system och utnyttjas av Husqvarna AB för en förbättrad 
styrning. Vilka effekter detta nya system kommer att leda till beror på hur väl 
informationssystemet kommer att fungera samt hur effektivt det kommer att 
utnyttjas. 
 
När det gäller hur väl implementeringen av Replenishmentsystemet har 
genomförts är det svårt att uttala sig i detta tidiga skede. Dock har vi 
uppmärksammat att alla de nödvändiga stegen som bör genomgås vid ett 
förändringsarbete ej har passerats. Det första steget med förankring av mål och 
visioner verkar inte riktigt ha lyckats. Oklara riktlinjer har lett till 
ansvarsfördelningsproblem och osäkerhet. 

8.2 Rekommendationer till Husqvarna AB 
Vi skulle härmed vilja avsluta vårt arbetet med att delge Husqvarna AB våra 
rekommendationer inför fortsatt arbete med det nya material- och 
produktionsstyrningssystemet. Det vi ser som det viktigaste målet för företaget att 
är att de slutför implementeringen och förankrar dess filosofi i hela organisationen 
samt till sprider den vidare till de övriga aktörerna i logistikkedjan. Detta är 
viktigt för att företaget överhuvudtaget ska kunna ta del av de positiva effekter 
som Replenishmentsystemet kan ge. Vidare bör de börja mäta och följa upp 
eventuella effekter för att alla berörda parter ska motiveras till fortsatt arbete i 
Replenishmentsystemets anda. Samtidigt gör en uppföljning det möjligt att 
upptäcka brister i systemet. Vi menar nämligen att det är viktigt för organisationen 
att förändringsprojekt genomförs i sin helhet och att dessa sedan följs upp av 
ledningen. Om företag ständigt implementerar nya förändringsarbeten och sedan 
inte följer upp dem kommer personalen till sist inte att agera utifrån ledningens 
direktiv, då de vet att det är ett annat direktiv som gäller nästa månad. 
 
Om Replenishmentsystemet implementeras i sin helhet leder det som tidigare 
nämnts till en högre transportfrekvens. För att möjliggöra och hantera den ökade 
transportfrekvens som Replenishmentsystemet kräver, rekommenderar vi ett 
närmare samarbete med speditörer eller andra företag. Detta för att uppnå lämplig 
transportfrekvens utan allt för höga kostnader. 
 
Vi anser även att det är nödvändigt att Husqvarna AB utvecklar ett samarbete med 
leverantörerna, för att det ska vara möjligt att skapa en mindre kapitalbindning i 
material- och förråd. Det är dock viktigt att leverantörssamarbeten utförs med 
försiktighet, så att inte beroendeförhållanden uppstår. Ett nära samarbete innebär 
en stor risk för båda parterna om något skulle misslyckas. Ännu ett sätt att 
ytterligare minska kapitalbindningen i material- och förråd, är att minska antalet 
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varianter i produktsortimentet. En sådan åtgärd leder även till en förenklad 
styrning av produktionen samt minskad administration. Vidare kan en sänkning av 
lagernivåerna möjliggöras genom att företaget lyckas övertala säljbolagen att 
sänka mållagernivån.  
 
En slutlig rekommendation är att Husqvarna AB i framtiden bör försöka att i 
större utsträckning ta del av den verkliga efterfrågan hos slutkund. Detta skulle 
kunna ske genom att företaget erhåller information direkt från detaljisterna när 
dessa exempelvis sålt en motorsåg till slutkund. Påfyllnaden av säljbolagens lager 
skulle således ske utifrån informationen från detaljisterna. Styrningen skulle i en 
sådan situation kunna bli ännu bättre då företaget inte är beroende av säljbolagens 
uppskattade försäljningsprognoser. För som någon vis människa uttryckt sig: ”Det 
enda man vet med säkerhet när det gäller en prognos är att den inte stämmer”! 
 
.
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