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SAMMANFATTNING 
Den här studien undersöker möjligheten, samt lönsamheten, i att bredda ett pilotprojekt som 

genomförts vid GGP Sweden AB i Tranås, ett varuproducerande företag som tillverkar 

åkgräsklippare. Det genomförda pilotprojektet grundar sig i att GGP ska få en mer precis 

styrning av materialförsörjningen från sina leverantörer, vilket visat sig ha många likheter med 

den japanska Just-in-Time filosofin. 

Studien har delats upp i fyra separata områden; kartläggning, leverantörsval, uppföljning och 

kostnadsanalys. De representerar ett helhetsperspektiv inför breddningen av pilotprojektet 

som täcker upp allt ifrån att finna lämpliga JIT-leverantörer, konstruera nyckeltal, granska 

kostnader till att bedöma lönsamhet.  

I rapporten kommer läsaren att få ta del av hur GGP:s produktionsanläggning, pilotprojekt och 

leverantörsbas kartläggs med resultatet att en lista med lämpliga leverantörer att bredda 

pilotprojektet med erhålls. Därefter leds läsaren efter resonemang kring leverantörsval och 

utvärdering in i området uppföljning, där fem stycken nyckeltal skapas med avsikten att 

säkerställa att GGP kan utvärdera sina leverantörer och sitt pilotprojekt på ett effektivt sätt. De 

rekommenderade nyckeltalen är 

 leveransprecision 

 kvantitetsprecision 

 kvalitetsprecision 

 kapitalbindning 

 lageromsättningshastighet. 

När ett antal leverantörer identifierats som lämpliga till att bredda pilotprojektet med och 

GGP:s möjlighet till tillfredsställande uppföljning säkerställts utförs en kostnadsanalys på en 

utav de lämpliga JIT-leverantörerna. Kostnadsanalysen påvisar att en breddning av 

pilotprojektet inte är lönsamt ur ett kostnadsmässigt perspektiv på grund av att den ökade 

transportkostnaden överväger de besparingar som fås av att bland annat lagernivåerna kan 

minskas. 

Rapporten avslutas med att ett antal övriga rekommendationer ges till GGP samt att förslag ges 

till områden för fortsatta studier inom samma område som denna studie berört. 

 





 

 
 

ABSTRACT 
This study looks into the possibility, and profitability, of expanding a pilot project that has been 

put into action at GGP Sweden AB in Tranås, a manufacturing company that produces front 

mowers. The pilot project is meant to give GGP Sweden AB a more precise control of the flow 

of goods from their suppliers, and its essence has proven to be quite similar to the Japanese 

Just-in-Time philosophy. 

The study has been divided into four separate areas; mapping, supplier selection, supplier 

evaluation and cost analysis. These areas represent a holistic perspective on the expansion of 

the pilot project and cover topics varying from methods of finding suitable JIT-suppliers, 

constructing Key Performance Indicators (KPI) to reviewing costs and assessing profitabilities.  

In this report, the reader will initially take part in the works of mapping GGP’s manufacturing 

unit, pilot project and supplier base, which results in a list containing the most suitable 

suppliers for a Just-in-Time based collaboration. Afterwards, the reader will be led into the area 

of supplier evaluation, where five KPI’s are created with the purpose of ensuring that GGP will 

be able to evaluate their suppliers and pilot project in an effective way. The recommended 

KPI’s are 

 precision in deliveries 

 precision in quantities 

 precision in quality 

 tied up capital 

 turnover rate. 

When a number of suppliers have been identified as suitable for the expansion of the pilot 

project and GGP has been given the possibility of satisfying evaluation, a cost analysis will be 

performed on one of the JIT-suppliers. The results from the analysis shows that an expansion of 

the pilot project is not profitable from a cost perspective due to the increasing cost of 

transportation outweighing the savings made in reduced stock levels. 

The report ends with a number of recommendations being presented to GGP and suggestions 

for future research in areas similar to the ones that this study has concerned. 
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Följande rapport är ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng inom ämnesområdet 
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LÄSANVISNINGAR 
 

 

 

 

I tabellen på nästkommande sida ges läsaren en överblick av rapportens 

innehåll tillsammans med rekommendationer för vilka läsare som respektive 

kapitel lämpar sig för.  





 

 

Kapitel Beskrivning Lämpliga läsare 

Inledning 

 
Presenterar företaget GGP Sweden och förklarar 
de underliggande orsakerna till uppkomsten av 
denna studie. Detta åtföljs av en förklaring av 
studiens syfte och vilka områden som studien 
avgränsar sig från i sina undersökningar. 
 

Avsnitten bakgrund och syfte 
bör läsas av alla. 

Teoretisk referensram 

 
I referensramen återfinns teorier och modeller 
som styrker studiens analyser, resonemang och 
slutsatser. 
 

Personer som önskar fördjupa 
sig i teorierna som ligger till 
grund för projektet. 

Uppgiftsprecisering 

 
Studiens syfte bryts ned till konkreta 
frågeställningar i avsikt att tydliggöra vad som 
ska utföras i studien. 
 

Studenter och anställda som 
önskar utföra liknande 
projekt. 

Metod 

 
Redovisar den arbetsmetodik som författarna 
använt för att genomföra studien samt varför 
denna metodik tillämpats. 
 

Studenter och anställda som 
önskar utföra liknande 
projekt. 

Empiri 

 
All data och information som samlats in under 
projektet presenteras i detta kapitel. 
 

Personer som önskar 
undersöka trovärdigheten i 
studiens analyser. 

Analys 

 
I analysen bearbetas den insamlade 
informationen från empirin för att uppnå 
studiens syfte. 
 

Anställda som är direkt 
insatta i projektet samt 
studenter. 

Diskussion 

 
Diskussioner förs kring studiens delområden i 
syfte att lyfta fram resultat och problem. 
 

Anställda samt studenter som 
vill fördjupa sig I studiens 
resultat. 

Resultat 

 
Presenterar vilka resultat som studiens analyser 
och diskussioner har resulterat i. Avslutas med 
ett antal rekommendationer till GGP. 
 

Anställda. 
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1  INLEDNING 
 

 

 

 

Inledning
Teoretisk 

referensram
Uppgifts-

precisering
Metod Empiri Analys Diskussion Resultat

I inledningen kommer läsaren att få ta del av en kort bakgrund som beskriver 

uppkomsten till denna studie, vilket syfte studien utgår ifrån, vilka områden som 

studien avgränsar sig ifrån i sina undersökningar samt en grundläggande 

presentation av det studerade företaget. 
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1.1 BAKGRUND 
GGP Sweden AB, hädanefter benämnt som GGP, är den svenska affärsenheten av den 

multinationella koncernen Global Garden Products (GGP Group) med huvudsäte i Italien. GGP-

koncernen har specialiserat sig på att förse sina kunder med innovativa lösningar för ett aktivt 

trädgårdsliv, vilket kan översättas till trädgårdsverktyg av varierande slag. Den svenska 

affärsenheten är belägen i Tranås, Småland, och har riktat in sig på att utveckla och tillverka 

åkgräsklippare med frontmonterade klippaggregat. Det mest erkända varumärket som GGP 

hanterar i dag är Stiga, ett varumärke som med åren blivit synonymt med högkvalitativa, gula, 

gräsklippare. 

År 2003 genomförde GGP en stor förändring i sin produktion då de valde att frångå sitt system 

av gruppbaserad montering till att istället montera vid linor. Under denna process valde de 

samtidigt att tillämpa kanban som orderläggningssystem för den interna materialförsörjningen 

tillsammans med viss sekvensstyrning, vilka behandlas i den japanska Just-in-Time (JIT) 

filosofin. Då kanban föregås av principer som möjliggör låga lagernivåer och således också låg 

kapitalbindning har även GGP:s externa materialförsörjning och orderläggning mot 

leverantörer influerats av JIT-filosofin. Följden av detta har blivit att GGP verkställt ett 

pilotprojekt med en närbelägen leverantör med den huvudsakliga målsättningen att minska 

kapitalbindningen och hanteringen i det egna lagret. Resultatet av pilotprojektet har i sin tur 

blivit att materialförsörjningen från denne JIT-leverantör övergått från att vara 

nettobehovsstyrd över en lång tidshorisont till att bli behovsstyrd på daglig basis. Med andra 

ord lägger GGP nu dagliga ordrar motsvarande dagens förbrukade lastbärare istället för att 

beställa kvantiteter utifrån ett framtida, prognostiserat, behov.  

GGP anser att de observerade resultaten av pilotprojektet verkar lovande då deras 

kapitalbindning har minskat samtidigt som beställningsrutinerna och produktflödet blivit 

smidigare. En ytterligare fördel som GGP kunnat dra är att det inkommande materialet inte 

längre behöver mellanlagras i materiallagret då det nu istället transporteras ut direkt till 

monteringslinorna efter att ha lastats av i godsmottagningen.  

I skenet av pilotprojektets många fördelar har nu en önskan uttryckts från GGP om att bredda 

pilotprojektet till att omfatta flera leverantörer som klarar av att leverera material i mindre 

batchstorlekar och med tätare intervall. Målsättningen med breddningen är att vidga omfånget 

av de fördelar som upplevs i dag med lägre kapitalbindning och minskad lagerhantering vid JIT-

försörjning. Dessvärre finns det i dagsläget hinder som försvårar denna breddning på grund av 

att GGP saknar tydliga kriterier för att bedöma vilka leverantörer som kan vara lämpliga JIT-

leverantörer. Likaså saknar GGP nyckeltal som återger hur väl deras leverantörer presterar, 

vilket försvårar leverantörsvalet ytterligare då mått som återger faktiska 

leverantörsprestationer inte kan användas som kriterier.  

GGP står nu inför ett problem som kräver att de går tillbaka till grunderna och undersöker vad 

som krävs för att de på ett bra sätt ska kunna utvärdera lämpligheten av potentiella JIT-

leverantörer och fördelarna, respektive nackdelarna, med en breddning av dagens pilotprojekt.  
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1.2 SYFTE 
Att rekommendera ett antal möjliga JIT-leverantörer och nyckeltal för fortsatta breddningar av 

pilotprojektet, samt att genom en kostnadsanalys besvara huruvida GGP kan uppnå sin 

målsättning med minskad kapitalbindning och lagerhantering. 

1.2.1 SYFTESDISKUSSION  
Innan ett antal lämpliga JIT-leverantörer kan rekommenderas för en breddning av 

pilotprojektet krävs först att någon form av urvalsprocess tillämpas på GGP:s leverantörsbas så 

att lämpliga JIT-leverantörer kan identifieras. För att detta ska vara möjligt behöver 

förutsättningarna för en urvalsprocess undersökas, vilket innebär att såväl pilotprojektet som 

GGP:s leverantörsbas behöver kartläggas. Arbetsordningen är således att en kartläggning 

möjliggör ett JIT-baserat leverantörsval, där resultatet av leverantörsvalet blir att en lista med 

lämpliga JIT-leverantörer som pilotprojektet kan breddas med erhålls. 

Att ett antal nyckeltal ska rekommenderas för GGP grundar sig i två saker. Dels är nyckeltal 

lämpliga kriterier i ett leverantörsval då hänsyn kan tas till hur väl leverantörer tidigare 

presterat. De kan också ses som något av en förutsättning för att ett företags 

materialförsörjning ska bli effektiv. Det sistnämnda baseras dels på ett antagande om att 

”dåliga” leverantörer snabbt kan identifieras och bytas ut mot leverantörer som lever upp till 

ställda krav. 

Ett antal teoristyrkta nyckeltal ska alltså skapas som ska säkerställa att GGP kan genomföra mer 

omfångsrika leverantörsval för att finna JIT-leverantörer i framtiden. De ska också vara av en 

sådan art att GGP kan använda dem för att utvärdera sina JIT-samarbeten i den dagliga driften.  

Den avslutande kostnadsanalysen som ska besvara huruvida GGP kan uppnå sin målsättning 

med minskad kapitalbindning och lagerhantering ska utföras på en av de lämpliga JIT-

leverantörer som leverantörsvalet resulterat i. Kostnadsanalysen ämnar till att ge GGP ett 

övergripande svar på huruvida en breddning av pilotprojektet är lönsamt eller inte genom att 

förändringen av olika kostnadsposter i logistikens totalkostnadsmodell jämförs. 

Studiens syfte kan efter ovanstående resonemang anses innehålla följande fyra områden: 

 

 

 

 

 

  

 Kartläggning Utreder GGP:s förutsättningar för JIT-försörjning genom att 
studera pilotprojektet. Tydliggör också hur GGP:s 
leverantörsbas ser ut. 
 

 Leverantörsval Utvärderar leverantörsbasen och genererar en lista med 
lämpliga JIT-leverantörer. 
 

 Nyckeltal Möjliggör uppföljning av leverantörernas prestationer, vilket 
även underlättar framtida val av JIT-leverantörer. 
 

 Kostnadsanalys Besvarar huruvida en breddning av pilotprojektet är lönsamt 
eller ej. 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR  
Då studien kommer att behandla områdena kartläggning, leverantörsval, uppföljning och 

kostnadsanalys är studien relativt bred. Varje specifikt område kan utvecklas i såväl djup som 

omfång och det är således viktigt att innehållet i respektive område begränsas så att fokuset på 

studiens syfte inte tappas och de uppsatta tidsramarna för projektet kan följas. 

Då GGP inte har några nyckeltal som återger hur väl leverantörerna presterar begränsas 

omfånget av leverantörsvalet då faktiska leverantörsprestationer inte kan användas som 

kriterier. Därför kommer leverantörsvalet att baseras på ett antal icke-prestationsrelaterade 

kriterier som ämnesrelevant litteratur anser vara förutsättningar för ett effektivt JIT-

samarbete. Exempel på dessa kriterier kan till vara pris, avstånd och kommunikation. 

Nyckeltalen som ska skapas för utvärdering av JIT-samarbeten kommer att hållas nere i 

komplexitet och krävda arbetstimmar för personalen på GGP. Målsättningen är att de ska vara 

enkla, tydliga och talande. Därför kommer fokus att ligga på att finna grundläggande nyckeltal 

som senare går att vidareutveckla. Det praktiska införandet av nyckeltalen och den påföljande 

implementeringen av dem i GGP:s affärssystem kommer inte att behandlas i denna studie. 

Kostnadsanalysen ska bara utföras på en av de JIT-leverantörer som leverantörsvalet 

rekommenderat. Denna avgränsning görs på grund av att kostnadsanalysen enbart syftar till att 

ge ett övergripande svar på huruvida en breddning av projektet är lönsamt eller ej. Detta svar 

blir en kompromiss mellan generaliserbarhet och tillgänglig tid, där den tillgängliga tiden blir 

den begränsande faktorn. 

Studien kommer inte att undersöka hur leverantörerna kan tänka påverkas av att de blir JIT-

leverantörer. Hur de väljer att anpassa sig till de nya förutsättningar som kommer att råda 

ligger helt utanför denna studies syfte. 

Till samtliga transporter används Schenker. För transporter från Europa exklusive Sverige under 

åren 2007 till 2009 är mindre än 1 % av transporterna sena på grund av Schenker 

(Kvartalsrapport Schenker, 2009). Någon liknande dokumentation finns ej för Sverige, det 

förefaller dock troligt att det finns större störningsmoment för transporterna mellan Italien och 

Tranås än inom Sverige. Ett antagande görs därför att de klarar av att leva upp till de åtaganden 

i form av transporttider och kapacitet som utlovas varpå inga vidare undersökningar av 

Schenkers prestationer kommer att genomföras. 

1.4 FÖRETAGSPRESENTATION  
GGP Group är Europas största tillverkare av trädgårdsmaskiner och har sitt huvudsäte i Italien. 

GGP-koncernens trädgårdsmaskiner säljs i över 80 länder under konsumentvarumärkena Stiga, 

Castlegarden, Mountfield, Alpina samt varumärket Belos som helt riktar sig mot professionella 

användare. Tillverkningen är förlagd till fem produktionsanläggningar i Italien, Slovakien, Kina 

och Sverige (GGP, 2010). Totalt finns ca 1300 anställda inom GPP Group (GGP-PPT, 2009) varav 

268 stycken arbetar i den svenska affärsenheten (Anställda, 2010) som under 2008 omsatte 1,4 

miljarder kronor (Allabolag.se, 2010).  
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1.4.1 PRODUKTER  
I dagsläget finns det sex stycken olika produktgrupper av åkgräsklippare med frontmonterat 

klippaggregat och redskapsbärare, vilka alla har den kännetecknande gula färgen och säljs 

under varumärkena Stiga och Belos. Utöver detta tillverkas ett antal maskiner under 

koncernens övriga märken. Nedan följer en presentation av de modellgrupper som går under 

varumärket Stiga samt Belos som monteras vid fabriken i Tranås. Samtliga bilder nedan är 

hämtade från Stiga (2010) respektive Belos (2010). 

 
 

Primo beskrivs som en ”ny generation kompakta åkare för den 

designmedvetna husägare som månar om trädgården men har 

begränsat med tid”. Den fungerar som instegsmodell för 

hemkonsumenter och är en bakhjulsdriven maskin med fast 

monterat klippaggregat (Sortimentsbroschyren 2009, 2009). 

 

Villa är ett steg större än Primo och är med sitt lite bredare 

klippaggregat tänkt för större trädgårdar. Genom att vara 

utrustad med en hydrostatisk transmission erhålls en steglös 

växling som höjer komforten. Till Villa finns möjlighet att byta 

ut klippaggregatet mot till exempel en snöslunga för 

användning under hela året (Sortimentsbroschyren 2009, 

2009).  

 Park Consumer, Consumer High samt Pro finns i ett antal olika 

versioner anpassade för den professionella brukaren. Största 

skillnaden från Villa är midjestyrningen som gör att föraren 

sitter över den punkt där gräsklipparen är ledad och därmed 

hela tiden ser klippaggregatet rakt föröver. Detta underlättar 

vid klippning nära buskar, staket och andra hinder. Park finns 

även med fyrhjulsdrift som underlättar vid backigt eller halt 

underlag där slirningar kan innebära skador på gräsmattan 

(Sortimentsbroschyren 2009, 2009). 

 

Titan är en maskin med en klippbredd upp till 155 cm för de 

som arbetar med skötsel av parker och stora grönytor. Den 

största modellen har en hytt som kan förses med såväl värme 

som AC och tillsammans med tillbehör som snöslunga, 

sopaggregat, plogblad samt sandströare, som samtliga går att 

byta på under en minut, ger det en maskin som är fullt 

användbar året om (Titan, 2009).  

 

Belos är redskapsbärare för markunderhåll och säljs i tre 

modeller, TransPro 3440, TransPro 4560 samt TransGiant (på 

bilden till vänster). Med maxhastigheter på upp till 40 km/tim 

samt motoralternativ upp till 86 hk och tillbehör som 

grävskopor är det en väldigt flexibel och kraftfull maskin 

(Belos, 2010). 

 

 

http://www.stiga.se/
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2  TEORETISK 

REFERENSRAM 
 

 

 

 

Inledning
Teoretisk 

referensram
Uppgifts-

precisering
Metod Empiri Analys Diskussion Resultat

I den teoretiska referensramen presenteras olika teorier och modeller som är 

starkt sammankopplade med de fyra områden som ingår i studiens syfte. I 

kapitlet kommer avsnitt som berör bland annat JIT-filosofin, nyckeltal för 

leverantörsprestationer, kriterier för JIT-leverantörsval och logistikens 

totalkostnadsmodell att tas upp. 
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2.1 REFERENSRAMENS DISPOSITION 
För att läsaren ska få en god inblick i den teori som studien använt sig av redovisas kapitlets 

innehåll i Figur 2:1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitlet har delats upp i fyra olika huvudområden; Just-in-Time, Leverantörsval, Nyckeltal och 

Logistikens totalkostnadsmodell. Under de två första områdena har olika forskares och 

författares åsikter sammanfattats på ett sätt som ska ge läsaren en förståelse för vad det 

innebär att vara Just-in-Time och hur detta även påverkar processen med leverantörsval. 

Avsnittet som behandlar uppföljning tar upp vikten av att utföra prestationsmätningar på 

leverantörer och vilka nyckeltal som är lämpliga att använda sig av. I logistikens 

totalkostnadsmodell förklaras ramverket till den slutgiltiga kostnadsanalysen. 

  

 

 

 

 

 

Teoretisk 

referensram 

 JIT ur ett försörjningsperspektiv 

 JIT ur ett synkroniseringsperspektiv 

 JIT ur ett inköpsperspektiv 

 Potentiella fördelar med JIT 

 Leverantörsvalskriterier 

 Urvalsmodeller 

 Sourcing 

 Utvärdering av nyckeltal 

 Lagerföringskostnader 

 Lagerhållningskostnader 

 Transportkostnader 

 Administrativa kostnader 

 Övrigt 

Just-in-Time 

Leverantörsval 

Uppföljning 

Logistikens totalkostnadsmodell 

FIGUR 2:1  -  REFERENSRAMENS DISPOSITION. 
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2.2 JUST-IN-TIME (JIT) 
Då studien syftar till en breddning av ett pilotprojekt som innehåller många essenser från den 

japanska JIT-filosofin kommer nedanstående stycken att vara en genomgående stomme i 

rapporten. Informationen som presenteras nedan kommer att behandlas i studiens olika 

analyser. 

JIT är ett resultat från den japanska industrins arbete mot ökad effektivitet och utveckling. JIT 

som begrepp är ett samlingsnamn på de metoder som grundas i att producera varor i rätt 

mängd vid rätt tidpunkt (Olhager, 2000), (Van Weele, 2005). Olhager (2000) väljer att kalla JIT 

för en förändringsfilosofi (alternativt ett rationaliseringsprogram) som används då ett företag 

behöver förstärka en konkurrensfördel med fokus på en upplevd svaghet.  

Olhager (2000), Van Weele (2005) och Oskarsson et al. (2006) tar alla upp att en viktig princip 

inom JIT är att undvika allt onödigt slöseri, vilket sammanfattas med följande sju punkter: 

 överproduktion 

 kassationer 

 onödig väntan 

 onödiga transporter 

 onödig bearbetning 

 onödig lagring av material 

 onödiga rörelser hos arbetare. 

2.2.1 JIT  UR ETT FÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIV 
Många praktiker och teoretiker har anammat JIT-begreppet och olika tillämpningsområden för 

JIT har uppvisats genom åren. Ett exempel som skiljer från Olhagers (2000) produktionsfokus är 

Oskarsson et al. (2006) och Lumsden (2006) som ser på JIT ur ett försörjningsperspektiv. De 

presenterar vad de anser vara typiska karakteristika för JIT-leveranser och traditionella 

leveranser, vilket sammanställs i Tabell 2:1. 

 

TABELL 2:1  -  SKILLNADEN MELLAN JIT  OCH TRADITIONELLA LEVERANSER. 

JIT-leveranser Traditionella leveranser 

Korta transporttider Långa transporttider 
Små beställningskvantiteter Stora beställningskvantiteter 
Enkla beställningsrutiner Komplicerade beställningsrutiner 
Hög tidsprecision Låg tidsprecision 
Hög leveranssäkerhet Låg leveranssäkerhet 
Produktionsanpassat emballage Transportanpassat emballage 
Leverans direkt till produktion utan 
mottagningskontroll 

Mottagnings- och kvalitetskontroll 

Totalansvar Inget totalansvar 
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2.2.2 JIT  UR ETT SYNKRONISERINGSPERSPEKTIV  
Van Weele (2005) ser på JIT ur ett mer generellt perspektiv, nämligen utifrån förutsättningar 

för synkronisering. Författaren påstår att kärnan i JIT byggs upp av de fyra ”just rights” som 

definierar en perfekt synkroniserad process. Dessa fyra ”just rights” är att processen alltid 

förses med rätt kvantitet av en produkt, med rätt kvalitet, vid rätt tidpunkt och vid rätt plats. 

Detta påstående stärks av Ansari och Modarress (1988) som i sin enkätundersökning kom fram 

till att samtliga fyra aspekter är mycket viktiga vid ett JIT-samarbete.  

2.2.3 JIT  UR ETT INKÖPSPERSPEKTIV  
Van Weele (2005) tar även upp hur JIT påverkar ett företags inköpsfunktion på en rad punkter. 

Författaren påpekar att vid leverantörsval så föredras en lokal leverantör som har möjlighet att 

genomföra frekventa leveranser. Detta påstående stärks även av Stonebreaker och Leong 

(1994) som menar att detta är ett vanligt förekommande kriterium som skiljer sig åt mellan 

traditionell inköpsverksamhet och JIT-inköp. Stonebreaker och Leong (1994) hävdar att JIT-

samarbeten ställer större krav på utökade informationsutbyten, vilket Fitzgerald (1999) håller 

med om genom att påstå att nyckeln till framgång i anammandet av JIT ligger i 

informationsutbytet, såväl andelen information som utbyts som att kommunikationen fungerar 

bra. Fitzgerald (1999) påstår att allt för många företag börjar rätta sig efter JIT-principer utan 

att ha en konkret plan för hur saker och ting kommer att påverkas för aktörerna i 

försörjningskedjan och utan att ha presenterat vilka mål som ska uppnås med hjälp av JIT. Han 

betonar vikten av att leverantörer ska delges så mycket relevant information som möjligt för 

att chanserna att lyckas med JIT ska bli så stora som möjligt. 

2.2.4 POTENTIELLA FÖRDELAR MED JIT 
Marwan och Mahmoud (1998) sammanfattar i sin litteraturundersökning att de främsta 

potentiella fördelarna med JIT är: 

 eliminering av spill 

 förbättring av kommunikation både internt och externt 

 minskade inköpskostnader 

 minskade ledtider och genomloppstider 

 ökad produktivitet och kvalitet 

 bättre integration av organisationen. 
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2.3 LEVERANTÖRSVAL 
Ett av studiens områden är att utvärdera GGP:s befintliga leverantörsbas så att ett antal 

lämpliga leverantörer för JIT-försörjning kan identifieras. Avsnittet förklarar kort vilka steg 

urvalsprocessen kan delas upp i och vilka kriterier som utvärderingar av leverantörer ofta sker 

utifrån. Till detta presenteras även en modell som leverantörer kan utvärderas efter, vilken 

senare kommer att användas i rapportens analysdel. 

Analyser av processen för urval av leverantörer har varit i fokus hos forskare och utövare sedan 

60-talet. Under de senare åren har fokus i dessa analyser skiftat från att välja leverantör 

baserat på lägsta pris till att göra djupare utvärderingar av leverantörerna efter flera kriterier 

(Jain et al. 2009), (Ho et al. 2009). 

Processen med leverantörsval ser olika ut för olika företag och varje unik situation kräver olika 

typer av beslutsmodeller med varierande komplexitet (de Boer, 1998).  För att strukturera upp 

arbetet med att finna en lämplig leverantör anser de Boer et al. (2001) och Jain et al. (2009) att 

processen  kan delas upp i fyra respektive fem olika steg, vilka åskådliggörs i Tabell 2:2. 

TABELL 2:2  -  UPPDELNING AV LEVERANTÖRSVALET ENLIGT DE BOER ET AL.  (2001)  OCH JAIN ET AL.  (2009). 

de Boer et al. (2001) Jain et al. (2009) 

Finding out exactly what we want to 
achieve by selecting a supplier. 

Realisation of the need for a new supplier. 

Defining the criteria. Determination and formulation of decision criteria. 

Pre-qualifying suitable suppliers. 
Pre-qualification (initial screening and drawing up a 

shortlist of potential suppliers from a large list). 
Making a final choice. Final supplier selection. 

 
Monitoring of the suppliers selected (i.e. continuous 

evaluation and assessment). 

2.3.1 LEVERANTÖRSVALSKRITERIER  
Vid valet av leverantör för inköp av en produkt rankas de olika leverantörerna med hjälp av en 

modell och ett antal kriterier. De valda kriterierna är situationsberoende men enligt Ho et al. 

(2009) ingår ofta kvalitet, leverans och pris i någon form som får anpassas och definieras 

urifrån den givna situationen. Van Weele (2005) anser att leverantörsvalet vid en JIT-ansats bör 

utgöras av en ensam lokal leverantör (till skillnad från det traditionella inköpet där minst två 

leverantörer används för att pressa priserna) som klarar av frekventa leveranser. Van Weele 

(2005) stärker även synen från Ho et al. (2009) på kvalitet och leveranser som viktiga kriterier 

då JIT inte fungerar med problem inom dessa två områden. Ansari och Modarress (1988) har 

skrivit en artikel som behandlar JIT-inköpets olika steg och tar där bland annat upp 

leverantörsvalskriterier och uppföljning. De kriterier som tas upp är produktkvalitet, långvariga 

relationer och samarbeten, leverantörsprestationer, geografisk placering samt pris. 

Ett av målen med långvariga relationer till leverantörer är att skapa en känsla hos leverantören 

att köparens medgång innebär egen medgång och att kvaliteten därmed kommer att öka 

(Ansari & Modarress, 1988). 

Det är önskvärt att leverantörernas geografiska placering är så nära den egna verksamheten 

som möjligt för att få ner transportkostnaderna samt att underlätta för personer från alla delar 

av organisationen att jobba tillsammans med leverantören (Ansari & Modarress, 1988). 
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2.3.2 URVALSMODELLER  
Kategoriska metoder är kvalitativa modeller som baseras på historiska data och köparens 

erfarenhet. Leverantörerna utvärderas genom att köparen sätter ett betyg, eller poäng, på 

utvalda kriterier. Till exempel positivt, negativt eller neutralt på kriterium A. Efter att 

leverantören blivit betygsatt på alla kriterier ges denne ett helhetspoäng (de Boer et al. 2001). 

VIKTNINGSMODELLER  

Linjära viktningsmodeller är okomplicerade modeller där olika vikter ges till 

kriterierna och där den största vikten ges till det viktigaste kriteriumet. Kriteriernas betyg 

multipliceras sedan med respektive vikt och summeras till ett slutbetyg för leverantören. Den 

leverantör som erhåller det högsta betyget bör således väljas (de Boer et al. 2001). 

Ett annat exempel på viktningsmodell ger Harrington et al. (1991) i sin artikel ”A methodology 

for measuring vendor performance”.  I detta fall består viktsystemet av en matris med parvis 

jämförelse av kriterier, vilket åskådliggörs i Tabell 2:3. 

TABELL 2:3  -  V IKTSYSTEM HÄMTAT FRÅN HARRINGTON ET AL.  (1991). 

                    Leadtime 
Leadtime  

Var. 
Fill 

Rate 
Discrepancy 

Rate 
Total  

Purchases 
Sum 0’s 

Leadtime XXX + + 0 0 2 

Leadtime Var. 0 XXX 0 0 0 4 

Fill 
Rate 

0 + XXX 0 0 3 

Discrepancy 
Rate 

+ + + XXX 0 1 

Total Purchases + + + + XXX 0 

Sum +’s 2 4 3 1 0  

Weight 3 5 4 2 1  

Poängsystemet är konstruerat så att kriterierna återfinns parvis i matrisens rader och 

kolumner. Om ett kriterium i en kolumn anses viktigare än motsvarande kriterier i den 

kolumnens rader tilldelas kriteriet ett +. Om det anses mindre viktigt tilldelas det en 0:a 

(Harrington et al. 1991). 

Exempel. Fäst blicken vid kolumnen innehållandes kriteriet ”Leadtime”. Det anses vara mindre 

viktigt än kriterierna ”Leadtime Var.” och ”Fill Rate”, därför sätts 0 i motsvarande rader. Det 

anses dock vara viktigare än såväl ”Discrepancy Rate” som ”Total Purchases” och därför sätts + 

i dessa rader. Summan av varje kriteriums + respektive 0 räknas ihop i raderna ”Sum +’s” och 

kolumnen ”Sum 0’s”. Dessa fungerar som en inbyggd säkerhetsmekanism i och med matrisens 

symmetriska konstruktion. Skulle sifferkombinationen som återfinns i en av dessa inte stämma 

överens med den andra så har någonting blivit fel. Det kriterium som till slut erhåller flest + är 

det kriterium som ska ha högst vikt då det anses vara viktigast (Harrington et al. 1991). 
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2.3.3 SOURCING  
Vid anskaffandet av en produkt ställs det köpande företaget inför valet angående antalet 

leverantörer som ska tillhandahåll produkten. Genom att välja två eller flera leverantörer (så 

kallad dual- respektive multiple-sourcing) görs försök att säkra tillgången på produkter med 

resonemanget att om en leverantör inte klarar av att leverera så gör förhoppningsvis den andra 

det. Användandet av flera leverantörer samtidigt ger också möjligheten att köpa in produkten 

från den leverantör som för närvarande erbjuder lägst enhetspris. Kostnaden för att spela ut 

leverantörerna mot varandra för att få det lägsta enhetspriset är dels att de administrativa 

kostnader ökar till följd av ett besvärligare inköp samt att relationen riskerar att bli lidande då 

leverantören kan anse sig orättvist behandlad (van Weele, 2005). 

Fördelarna vid användandet av en leverantör (single-sourcing) är framförallt ekonomiska 

skalfördelar och ett potentiellt välfungerande samarbete då leverantören inte behöver oroa sig 

för konkurrens och upplever en minskad rädsla att bli utbytt (van Weele, 2005). Sluts ett 

långvarigt avtal om samarbete kan leverantören även investera mer kapital för att säkra sin 

egen produktion och produktkvalitet, vilket är till gagn även för det köpande företaget genom 

en effektivare supply chain. Långa samarbeten är också en förutsättning för att JIT-leveranser 

ska fungera då det bygger på ett samarbete som behöver växa fram för att fungera optimalt 

och inte kan bytas ut med korta mellanrum (Ansari & Modarress, 1988). Den stora risken vid 

single-sourcing, speciellt vid JIT-leveranser, ligger i att en störning hos leverantören riskerar att 

snabbt stoppa den egna produktionen (Yu et al. 2009). 
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2.3.4 UPPFÖLJNING  
Enligt Atkinson et al. (1997) används nyckeltal för att övervaka projekt och strategier. 

Resultaten används för att bedöma om projekten och strategierna är lyckade eller ej samt att 

öppna upp för förbättringar. Nyckeltalen bör användas för att utvärdera huruvida leverantörer 

och anställda lever upp till överenskomna åtaganden och för att möjliggöra åtgärder om 

åtagandena inte uppfylls.  

Galileo Galilei (1564-1642) ska ha sagt: “Count what is countable, measure what is measurable, 

and what is not measurable, make measurable” (Anupindi et al. 2006). Om detta citat ska följas 

bör följaktligen allt mätas, vilket inte förefaller sig rimligt då mätningar kostar pengar. Istället 

har forskare länge försökt strukturera upp vad som egentligen bör mätas med avsikten att göra 

mätningsproblemet mer handbegripligt. I Tabell 2:4 återges en kort sammanställning av hur 

olika forskare och författare valt att kategorisera upp nyckeltal som kan och bör mätas i olika 

situationer.  

TABELL 2:4  -  OLIKA FÖRFATTARES OCH FORSKARES KATEGORISERINGAR AV NYCKELTAL. 

Morgan (2004) Gunasekaran et al. (2001) Keegan et al. (1989) Chae (2009) 

Financial performance Strategic Company Plan 

Cost performance Tactical Group Source 

Customer service Operational Division Production 

Quality  Business units Deliver 

Operational productivity  Plants  

  Cells  

 

Ett exempel på hur olika författare valt att kategorisera nyckeltal är bland annat Morgan (2004) 

som väljer att kategorisera nyckeltalet ”On-time deliveries” som ”Customer service” medan 

Chae (2009) kategoriserar det som ”Deliver”. Ett annat exempel är att Gunasekaran et al. 

(2001) placerar in nyckeltalet ”capacity utilisation” under ”Operational” medan Chae (2009) 

lägger det under ”Deliver”. För att exemplifiera vilka nyckeltal som kan tänkas användas av ett 

företag redovisas uppdelningen som Chae (2009) gjort i Figur 2:2. 

 

FIGUR 2:2  -  KATEGORISERING AV NYCKELTAL (CHAE, 2009). 

Såväl uppdelningen av nyckeltalen som benämningen, samt definitionen, av dem skiljer sig åt 

mellan olika författare och i den verksamhet som de används. Det är således viktigt att finna en 

lämplig uppdelning som passar väl överens med verksamheten de är tänkta att användas i. 

Colella (2000) påpekar att ett bra system för leverantörsmätningar skapar möjligheter till att 
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förbättra det egna företagets konkurrensmässighet. Han stärker detta påstående med att 

stränga leverantörsmätningar med avseende på kvalitet tillåter det egna företaget att eliminera 

behovet av egna kvalitetskontroller och att detta i det långa loppet leder till att företaget kan 

röra sig mot mer precisa styrningar som till exempel kanban- eller pull-system
1
. 

Givet är att saker och ting bör mätas enligt såväl Galileo som Colella (2000), samt att det är 

lämpligt att kategorisera det som bör mätas så att mätsystemet blir strukturerat. Dock kvarstår 

frågan vad som bör mätas? Allio (2006) och Morgan (2004) hävdar att inga två företag är 

identiskt lika och att det inte finns en lösning som passar för alla. Allio (2006) presenterar trots 

detta ett antal övergripande frågor som bör ställas i beslutet kring vad som är lämpligt att 

mäta, däribland: 

 Stärker måtten den typ av prestation som vill uppnås? 

 Är måtten enkla och tydliga? 

I samband med den sista punkten förespråkar Allio (2006) förhållanden istället för absoluta tal. 

Exempelvis kan antal inleveranser och antal inleveranser i tid båda var intressanta mått, men 

förhållandet antal inleveranser i tid/antal inleveranser kan vara mer talande. Han anser även 

att väldefinierade nyckeltal är ett måste för att säkerställa att alla inom företaget menar 

samma sak när de talar om ett specifikt nyckeltal. Ett exempel är måttet nöjda kunder där en 

funktions kunder kan vara en annan funktions partners. 

I och med framställandet av ett uppföljningssystem skriver Bean och Geraghty (2003) att det är 

lämpligt att börja med ett fåtal okomplicerade nyckeltal som ger den största inverkan på 

verksamheten. De framför också vikten av ett balanserat förhållande mellan operationella 

nyckeltal och finansiella när de redovisar vad de anser är typiska och balanserade nyckeltal för 

en försörjningskedja, se Tabell 2:5. 

TABELL 2:5  -  TYPISK UPPSÄTTNING AV BALANSERADE NYCKELTAL I EN FÖRSÖRJNINGSKEDJA 

(BEAN &  GERAGHTY, 2003). 

Cost Customer responsiveness 

Supply-chain costs 
Warranty costs 

Response time 
Flexibility 

Assets Customer service 

Days of inventory 
Asset utilisation 

Lead-time 
Delivery performance 

 

Colella (2000) anser att det mest kritiska nyckeltalet som bör mätas är kvalitet. Colella (2000) 

menar att system som till exempel Ship-to-Stock och Just-in-Time inte kan implementeras på 

ett effektivt sätt om inte kvaliteten på produkterna kan säkras från leverantörerna och att 

systemen i fråga blir riskfyllda. Att mäta precisionen i inleveranser och kostnader anses också 

vara viktigt för de mer strategiska försörjningskedjorna.  

  

                                                                 
1
 Se till exempel Olhager (2006) för förklaringar av begreppen kanban och pull-system. 
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2.3.5 UTVÄRDERING AV NYCKELTAL  
Caplice och Sheffi (1994) anser att det specifika valet av prestationsmått, eller nyckeltal, beror 

på den slutgiltiga användaren, organisationsstrukturen, affärsområdet och flertalet andra 

faktorer. De anser att vissa generella karakteristika ändå kan identifieras för att assistera i 

utvecklingen av ”bra” prestationsmått. 

Författarna har i sin artikel ”A review and Evaluation of Logistics Metrics” (1994) jämfört olika 

forskares syn på kriterier som bör tas hänsyn till vid valet av prestationsmått för logistik och 

affärsfunktioner som helhet. Caplice och Sheffi (1994) sammanfattar de gemensamma 

elementen av kriterierna i Tabell 2:6. 

TABELL 2:6  -  FÖRKLARING AV KRITERIER FÖR UTVÄRDERING AV PRESTATIONSMÅTT. 

Kriterium Förklaring 

Validitet 
Måttet fångar på ett effektivt sätt händelserna och 
aktiviteterna som mäts och kontrollerar för utomliggande 
faktorer. 

Robusthet 
Måttet tolkas lika för dess användare, är jämförbart över tid, 
plats och organisationer samt är repetitiv. 

Användbarhet 
Måttet är lätt att förstå av beslutsfattaren och ger riktlinjer 
om vilka åtgärder som bör vidtas. 

Integration 
Måttet inkluderar alla relevanta aspekter av processen och 
främjar koordination mellan funktioner och organisationer. 

Ekonomi 
Fördelarna med att använda detta mått uppväger kostnaden 
för datainsamling, analyser och rapportering. 

Kompabilitet 
Måttet är kompatibelt med existerande information, material, 
kassaflöden samt system inuti organisationen. 

Detaljeringsgrad 
Måttet förser användaren med en lämplig grad av 
aggregering. 

Sundhet i beteende 
Måttet minimerar incitament för kontraproduktiva ageranden 
och presenteras i en användbar form. 

 

Författarna är tydliga med att konstatera att det alltid kommer att bli kompromisser mellan 

olika kriterier i jakten för att hitta det ultimata nyckeltalet. De hävdar att detta speciellt gäller 

för de fyra första kriterierna (validitet, robusthet, användbarhet och integration) då dessa 

tenderar att vara väldigt sammanbundna medan de fyra sista (ekonomi, kompabilitet, 

detaljeringsgrad och sundhet i beteende) är mer oberoende av varandra. 
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2.4 LOGISTIKENS TOTALKOSTNADSMODELL 
Det har klargjorts att den kostnadsmodell som ska utföras på en av de utifrån 

leverantörsvalsprocessens föreslagna JIT-leverantörerna ska utgå från logistikens 

totalkostnadsmodell.  

Oskarsson et al. (2006) presenterar i Figur 2:3 en totalkostnadsmodell med ett antal 

kostnadsposter som de anser kan vara aktuella att ta hänsyn till vid en kostnadsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna menar att de fyra preciserade kostnadsposterna i modellen (samtliga exklusive 

”Övrigt”) är de vanligaste ur logistiksynpunkt då de är relevanta att studera vid de flesta 

logistiska beslutssituationer (Oskarsson et al. 2006). Nedan följer en precisering av vad 

respektive kostnadspost innebär. 

Lagerföringskostnader 

Lagerföringskostnader motsvarar det bortfall av kapital som skulle kunna uppkomma om det 

kapitalet som nu är bundet i lager istället investerades i något annat projekt. Denna kostnad 

beräknas utifrån produkten av en för företaget bestämd lagerföringsränta och produktvärdet 

på lagret (Anupindi et al. 2006), (Oskarsson et al. 2006). 

Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader 

Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader utgörs av kostnaderna för att driva ett lager. Här 

ingår de kostnader som uppstår av att äga och driva själva lagerbyggnaden, för personalen som 

arbetar i lagret och för den lagrings- och hanteringsutrustning man använder, samt transporter 

inom anläggning (Anupindi et al. 2006), (Oskarsson et al. 2006). 

Transportkostnader 

Transportkostnader innefattar alla kostnader för administration och utförande av transporter. 

Här inkluderas både transporter mellan företagets anläggningar (inom företaget) och externa 

transporter (till och från företaget), däremot inte transporter inom en och samma anläggning 

(Oskarsson et al. 2006). 

Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader syftar på de kostnader som kan hänföras till administrationen av 

logistik. Det kan vara kostnader för ordermottagning, fakturering, löneutbetalningar till 

personal, ekonomisk uppföljning och andra administrativa kostnader (Oskarsson et al. 2006). 

Logistikens totalkostnadsmodell 
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FIGUR 2:3  -  LOGISTIKENS TOTALKOSTNADSMODELL (OSKARSSON ET AL .  2006). 
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Övrigt 

Övriga logistikkostnader kan innefatta mycket. Exempel på dessa kan vara 

informationskostnader, emballagekostnader, materialkostnader och övriga logistikrelaterade 

kostnader, där det sistnämnda kan syfta till kostnader som uppstår som en konsekvens av olika 

val som görs i logistiken (Oskarsson et al. 2006). 
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3  UPPGIFTSPRECISERING 
 

 

 

 

Inledning
Teoretisk 

referensram
Uppgifts-

precisering
Metod Empiri Analys Diskussion Resultat

I uppgiftspreciseringen får läsaren ta del av nedbrytningen av studiens syfte till 

konkreta frågeställningar. Avsikten med denna nedbrytning är att en klar bild 

ska erhållas av vad som behöver göras för att syftet ska kunna bli uppfyllt och 

att studien således ska bli fullbordad. 
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3.1 NEDBRYTNING AV SYFTE  
Studiens syfte lyder enligt följande: 

”Att rekommendera ett antal möjliga JIT-leverantörer och nyckeltal för fortsatta breddningar av 

pilotprojektet, samt att genom en kostnadsanalys besvara huruvida GGP kan uppnå sin 

målsättning med minskad kapitalbindning och lagerhantering.” 

I syftesdiskussionen förklarades att syftet innehåller fyra större områden som definierar vad 

som ska utföras i studien och att dessa är kartläggning, leverantörsval, uppföljning, samt 

kostnadsanalys. I detta kapitel kommer områdena att behandlas på ett sätt som bryter ner 

dem i konkreta frågeställningar med avsikt att ge läsaren en fördjupad förståelse för vad som 

behöver undersökas, samt genomföras, för att syftet ska kunna uppnås. Respektive område 

kommer att behandlas i ordningen som beskrivs i Figur 3:1.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 KARTLÄGGNING  
Oskarsson et al. (2006) menar att ”grunden till lyckade förändringar av verksamheten är att 

man vet var man står i dag”. Då pilotprojektet och således kommande breddningar av det 

påverkar GGP:s lager och produktionssystem är det av relevans för studien att det finns en 

övergripande bild av berörda delar av produktionsanläggningen i Tranås med fokus på 

anskaffning av material, inleveranser och omkringliggande funktioner. Rörande inleveranserna 

är det även av intresse att undersöka vilket uppföljningsarbete som sker överlag hos GGP i dag 

och om det finns några nyckeltal som på något vis går att koppla samman med JIT-försörjning 

(notera att begreppet JIT-försörjning faller i linje med begreppet JIT-samarbete och är således 

synonymt med breddningen av pilotprojektet). Denna insikt om GGP kan fås genom att 

nedanstående frågor besvaras:  

 Hur ser produktionsupplägget ut i Tranås? 

 Hur beställs material i dag? 

 Hur fungerar godsmottagning och inlagring av material i dag? 

 Hur fungerar materialförsörjningen mellan lager och monteringslina? 

 Vilket uppföljningsarbete utförs i dag hos GGP? 

 Vilka nyckeltal används i uppföljningsarbetet? 

Syftet talar om att bredda pilotprojektet som GGP genomfört. Därför är det av yttersta vikt att 

en god förståelse finns för vad pilotprojektet i detalj innebär för GGP i dag, varför det infördes 

samt om det finns några planer på hur det ska vidareutvecklas. Att denna förståelse finns är ett 

krav för att korrekta rekommendationer av JIT-leverantörer ska kunna ges. Genom att även 

studera vilken uppföljning som gjorts av pilotprojektet minskar risken för att misstag som 
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FIGUR 3:1  -  UPPGIFTSPRECISERINGENS FYRA DELOMRÅDEN. 
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uppstod under pilotprojektets införande upprepas samtidigt som hänsyn kan tas till eventuella 

förändringar av målen i och med breddningen.  

 Vilka mål eftersträvades i och med pilotprojektets införande? 

 Har pilotprojektet medfört ökade risker i något sammanhang? 

 Vilken uppföljning har skett på pilotprojektet sedan dess införande? 

 Vad finns det för planer och önskemål på vidareutvecklingen av pilotprojektet? 

 Har målen ändrats inför breddningen? 

 Hur går pilotprojektet till i praktiken? 

Efter att det klart och tydligt framgår vad målsättningen med pilotprojektet är och hur det 

fungerar blir nästa steg att kartlägga leverantörsbasen så att lämpliga och tänkbara 

leverantörer till att bredda projektet med kan sorteras ut. För att kartläggningen ska kunna få 

ett djup och bli trovärdig bör den baseras på historisk beställningsdata som sträcker sig över en 

längre tidsperiod - helst ett helt verksamhetsår, men den bör ändå vara så pass aktuell att 

datan inte blir allt för inaktuell och kartläggningen därför missvisande. Detsamma gäller för 

leverantörerna då det bör undersökas om de fortfarande är aktiva och fyller samma funktion. 

Det måste även stå klart vilken information som behöver presenteras i kartläggningen för att 

ett ordentligt JIT-baserat leverantörsval ska kunna genomföras. 

Det nämndes i studiens bakgrund att pilotprojektet influerats starkt av den japanska JIT-

filosofin. Då materialförsörjningen är kritisk för att produktionen ska fungera i ett framtida 

beställningssystem med täta och precisa inleveranser krävs en effektiv och precis påfyllning av 

material, varpå transporttiden och därmed det geografiska läget hos leverantörerna blir 

intressanta (Oskarsson et al. 2006). Det geografiska läget spelar även en viktig roll vid 

informationsutbytet, som enligt Fitzgerald (1999) måste fungera väl för ett lyckat JIT-

samarbete. Informationsutbyten försvåras av bland annat skilda språk och tidszoner, varför en 

uppdelning av leverantörerna i olika länder förefaller rimligt. Då antalet inleveranser eventuellt 

kommer att öka till följd av mindre orderstorlekar (Oskarsson et al. 2006) är även frekvensen av 

inleveranser intressant att redovisa då en större omställning för leverantörerna kan innebära 

svårigheter. En förändring av antalet inleveranser innebär förmodligen även ändrade 

transportkostnader varför information om hur transportpriserna bestäms är av intresse. För att 

GGP ska få en förståelse för hur stora leverantörerna är med avseende på hur många olika 

artikelnummer som köps ifrån dem bör även detta redovisas tillsammans med omsättningen, 

som är det ackumulerade värdet av alla inköp uttryckt i kronor. Alltså: 

 Vilken historisk beställningsdata finns att tillgå som kartläggningen kan baseras på? 

 Kan datan anses vara så pass aktuell att kartläggningen inte blir missvisande? 

 Vilka leverantörer från beställningsdatan är fortfarande aktiva? 

 Var är GGP:s olika leverantörer belägna? 

 Hur mycket omsätter leverantörerna per land? 

 Vad är omsättningen för respektive leverantör? 

 Vilken frekvens har inleveranserna från samtliga leverantörer? 

 Hur många olika artikelnummer levererar de olika leverantörerna till GGP? 

 Hur bestäms transportpriserna? 

Om information finns att tillgå för omsättningen från leverantörerna, deras geografiska läge, 

tidigare inleveransfrekvenser och antalet artikelnummer kan fyra utvärderingskriterier till det 

kommande leverantörsvalet direkt ställas upp. 
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3.1.2 LEVERANTÖRSVAL  
de Boer et al. (2001) och Jain et al. (2009) delar upp leverantörsvalet i fyra respektive fem 

mellan författarna liknande steg. Övergripande kan det första steget sammanfattas till att ta 

reda på varför nya leverantörer ska väljas och att besvara vad som ska uppnås i och med det. 

Denna punkt kan anses vara avklarad då det redan framgått i rapportens tidigare kapitel varför 

en breddning ska utföras och vad som önskas uppnå. 

Det andra steget, att bestämma och definiera kriterier som leverantörsbasen ska utvärderas 

med, följer efter att kartläggningen genomförts. Som tidigare nämnt har fyra potentiella 

kriterier redan skapats från kartläggningen om information finns att tillgå, men detta anses 

vara otillräckligt. Eftersom de Boer (1998) påtalat att olika situationer kräver olika 

beslutsmodeller (i detta fall ett antal kriterier som leverantörsbasen utvärderas med) av 

varierande komplexitet behöver en djupare undersökning göras angående vad det innebär att 

vara en JIT-leverantör. Detta är behövligt då konstruktionen av beslutsmodellen beror på vilka 

kriterier som kan anses vara lämpliga att utvärdera GGP:s leverantörsbas med. Undersökningen 

behöver dels inkludera en litteratursökning som belyser en mängd lämpliga kriterier för att 

finna JIT-leverantörer, men också en lämplighetsanalys där kriterierna granskas för att se om 

de är tillämpbara i det aktuella fallet. Om kriterierna inte är tillämpbara, men ändå av hög vikt 

för utfallet av leverantörsvalet, måste det klargöras hur dessa ska tas hänsyn till då 

beslutsmodellen i fråga kan bli lidande av deras frånvaro. I skapandet av beslutsmodellen 

behöver det även framgå hur de olika kriterierna ska bedömas sinsemellan, det vill säga om de 

ska bedömas olika beroende på hur ”viktiga” de är eller om det är någonting annat som spelar 

in. Därtill behöver det också bestämmas hur modellen ska utvärdera leverantörsbasen utifrån 

kriterierna och vad modellen ska resultera i.  

 Vad utmärker en JIT-leverantör? 

 Vilka kriterier kan utläsas ur litteratur som lämpliga att utvärdera en leverantörsbas med? 

 Är kriterierna tillämpbara i det aktuella fallet? 

 Hur ska hänsyn tas till de kriterier som är önskvärda, men ej direkt möjliga att använda? 

 Hur komplex ska beslutsmodellen vara? 

 Hur ska modellen hantera de valda beslutskriterierna? 

 Hur ska modellen gå till väga för att utvärdera GGP:s leverantörsbas?  

 Vad ska modellen resultera i? 

Följande beslutsmodellens färdigställande ska leverantörsbasen utvärderas varefter det 

slutgiltiga leverantörsvalet ska göras, vilket enligt de Boer et al. (2001) och Jain et al. (2009) är 

steg tre och fyra.  

3.1.3 UPPFÖLJNING  
Det femte steget i leverantörsvalet som skiljer Jain et al. (2009) från de Boer et al. (2001) är 

uppföljning av leverantörer. En lämplig metod för uppföljning av leverantörsprestationer är 

enligt Atkinson et al. (1997) nyckeltal som, om de används rätt, kan bedöma om ett 

leverantörsval är lyckat eller ej. Som nämnts i studiens inledande kapitel saknar GGP nyckeltal 

som berör leverantörsprestationer i dagsläget, varför utformandet av ett antal nyckeltal lämpar 

sig väl för såväl framtida leverantörsval menade att finna nya JIT-leverantörer, som för daglig 

uppföljning av JIT-samarbeten. De nyckeltal som väljs bör enligt Caplice och Sheffi (1994) 

utvärderas för att säkerställa att de är ”bra” prestationsmått. Ett krav på nyckeltalen, förutom 

att de ska vara ”bra” är att de också är mätbara hos GGP då de annars blir oanvändbara. 
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 Vilka nyckeltal som kan härledas från litteratur är aktuella för GGP? 

 Är de aktuella nyckeltalen mätbara hos GGP? 

 Hur definieras de aktuella nyckeltalen? 

 Hur bör nyckeltalen utvärderas för att bedöma om de är ”bra” prestationsmått? 

 Är de aktuella nyckeltalen ”bra” prestationsmått? 

3.1.4 KOSTNADSANALYS  
När ett antal nyckeltal för uppföljning av leverantörerna tagits fram är syftet nästintill uppfyllt. 

Det som kvarstår är att välja ut en av de leverantörer från listan med lämpliga JIT-leverantörer 

som leverantörsvalet resulterat i och utföra en kostnadsanalys med hjälp av logistikens 

totalkostnadsanalys på följderna av tätare inleveranser.  

 Vilken JIT-leverantör ska kostnadsanalysen utföras på? 

Logistikens totalkostnadsmodell innehåller grupperna lagerföring, lagerhållning/hantering, 

transport, administration och övrigt (Oskarsson et al. 2006). Under var och en av dessa grupper 

ska ett antal relevanta kostnadsposter ingå. Ett exempel kan vara att kostnadsposten 

transportkostnad ska ingå i gruppen transport, eller att orderläggningskostnad ska ingå i 

administration. För att kostnadsanalysen ska ge ett så sanningsenligt resultat som möjligt bör 

samtliga berörda kostnadsposter identifieras, men då det tidigare bestämts i 

syftesdiskussionen att kostnadsanalysen ska ge GGP ett övergripande svar på huruvida en 

breddning av pilotprojektet är lönsamt eller ej kommer inte detta att ske. Därmed behöver det 

beslutas om vad begreppet övergripande ska innebära i detta fall och vad konsekvenserna av 

att resultatet blir övergripande innebär. 

 Vilka kostnadsposter ska ingå i totalkostnadsmodellens olika grupper? 

 Vilka kostnadsposter ska inte inkluderas? 

 Finns det risker för att resultatet blir missvisande då kostnadsposter exkluderas? 

Resultatet som erhålls av kostnadsanalysen ska ge ett övergripande svar på om breddningen är 

lönsam eller inte. Till följd av att kostnadsanalysen enbart utförs på en leverantör bör 

generaliseringsgraden undersökas. Om resultatet kan anses vara generaliserbart och således 

gälla för fler leverantörer än den granskade har GGP fått ett bra underlag att stå på i valet att 

bredda pilotprojektet eller inte. 

 Hur generaliserbart är resultatet från kostnadsanalysen? 
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3.2 SAMMANFATTNING 
Syftet har brutits ner i de fyra områdena kartläggning, leverantörsval, nyckeltal och 

kostnadsanalys. Under kartläggningen ska produktionsanläggningen i Tranås undersökas 

tillsammans med pilotprojektet för att en god förståelse ska fås för möjligheterna till att bredda 

pilotprojektet. GGP:s leverantörsbas ska sedan kartläggas med relevant information som kan 

stödjas utifrån litteraturen. Följande kartläggningen tar leverantörsvalet vid där GGP:s 

leverantörsbas utvärderas med hjälp av en modell bestående av ett antal kriterier som anses 

vara viktiga för ett lyckat JIT-samarbete. Denna urvalsprocess ska resultera i att en lista med ett 

antal lämpliga JIT-leverantörer att bredda pilotprojektet med kan presenteras för GGP. 

Eftersom det fastställts att GGP saknar nyckeltal för sin materialförsörjning blir leverantörsvalet 

delvis lidande då mått som återger faktiska leverantörsprestationer inte kan användas som 

kriterier. Därför ska ett antal nyckeltal härledas från litteratur och sättas ihop till ett 

grundläggande system för uppföljning av GGP:s leverantörer. Dessa nyckeltal ska säkerställa att 

GGP kan utvärdera sina leverantörer och att de kan genomföra leverantörsval som inkluderar 

faktiska leverantörsprestationer i framtiden. Det sista området syftet berör är en 

kostnadsanalys. Denna ska utföras på en av de lämpliga JIT-leverantörer som listan från 

leverantörsvalet resulterat i och ge GGP en övergripande bild av vilka ekonomiska 

konsekvenser som kan komma av att en breddning av pilotprojektet utförs med den valda 

leverantören. 
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4  METOD 
 

 

 

 

Inledning
Teoretisk 

referensram
Uppgifts-

precisering
Metod Empiri Analys Diskussion Resultat

I metoden får läsaren ta del av det arbetssätt som studiens författare använt sig 

av under projektets gång. Kapitlet börjar med en genomgång av olika 

metodteorier som läsaren kommer att ha nytta av för att förstå vissa begrepp 

som senare används i kapitlet. Därefter klargörs författarnas metodik för att 

lösa studiens uppgift på ett detaljerat sätt.  
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4.1 METODTEORI 
För att hålla metodkapitlet läsvänligt och relevant redovisas endast den mest västentliga 

metodteorin som använts i studien i detta kapitel. Intervjuer kom att användas flitigt under 

hela studien medan validitet och reliabilitet framförallt behandlades i diskussionen kring 

felkällor. 

4.1.1 INTERVJUER  
En intervju är ett samtal mellan två personer där det finns en frågare och en svarare med syftet 

att samla information. Detta skiljer en intervju från ett vanligt samtal som inte behöver ha 

något bestämt syfte (Lantz, 2007). Det huvudsakliga sättet att skilja på de olika typerna av 

intervjuer är sättet man ställer frågorna på, hur man nedtecknar svaren samt om intervjun är 

av direkt eller indirekt karaktär (Svenning, 2003). Svenning (2003) delar upp intervjumetoderna 

på en skala från informella till strukturerade som motsvarar det Trost (2005) valt att benämna 

som standardisering. Standardisering är hur pass lika frågorna ställs och nedtecknas för varje 

intervjuad person. För en hög standardisering ska variationen i intervjusituationen minimeras 

och frågorna ska till och med läsas upp i samma tonläge. Motsatsen, låg grad av 

standardisering, innebär att frågorna kan anpassas efter den man samtalar med. Frågorna kan 

då ställas i olika ordningar, följdfrågor får ställas och svaren kan nedtecknas efter intresse 

(Trost, 2005). 

Lantz (2007) hävdar att det i vetenskapliga sammanhang ofta tas upp tre mått på om en 

intervju är väl genomförd. Först och främst måste metoden ge ett pålitligt resultat (reliabilitet) 

och dessutom måste det vara giltigt (validitet), samt att det ska vara öppet för kritisk 

granskning av de slutsatser som dragit från intervjuerna. 

Faktafrågor ska om möjligt undvikas i intervjusammanhang då människor ser saker på olika sätt 

och därmed lätt färgar svaren. Ett lämpligt alternativ är därför att i största mån använda sig av 

annan tillgänglig dokumentation för faktafrågor (Svenning, 2003). 

Förutom hur intervjuerna ska genomföras och vilka frågor som ska ställas måste det 

bestämmas vilka personer som ska intervjuas. Det är inte ovanligt att det finns väldigt många 

individer som är möjliga att intervjua, vilket gör uppgiften överväldigande. I det fallet får 

urvalet begränsas till ett par väl valda personer som representerar de olika grupper av individer 

som önskas intervjuas (Bengtsson & Bengtsson, 2003). 

4.1.2 VALIDITET ,  RELIABILITET OCH OBJEKTIVITET  
Björklund och Paulsson (2003) tar upp begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet som tre 

mått på en studies trovärdighet. De definierar begreppen enligt nedan: 

 Validitet: i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. 

 Reliabilitet: graden av tillförlitlighet i mätinstrument, det vill säga i vilken utsträckning man 

får samma värde om man upprepar undersökningen. 

 Objektivitet: i vilken utsträckning värderingar påverkar studien.  

Även Svenning (2003) tar upp begreppen reliabilitet och validitet. Han tolkar begreppet 

validitet som kopplingen mellan det teoretiska och empiriska planet och reliabilitet som ett 

mått på hur tillförlitliga resultaten är.   
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4.2 ARBETSMETODIK  
För att läsaren lättare ska kunna följa den röda tråden i rapporten och förstå det arbete som 

utförts i projektet presenteras i detta stycke en sammanställning av författarnas arbetsgång. 

Värt att notera är att begreppen projekt och rapport inte är samma sak då rapporten enbart är 

ett verktyg för att presentera det arbete som utförts i projektet. Detta medför således att 

arbetsgången delvis skiljer sig ifrån rapportstrukturen. 

Vid starten av projektet valdes en uppdelning av arbetet i fyra separata 

faser. Inledningsfasen bestod av att utföra en förstudie av det möjliga projektområdet som 

innehöll en problemdiskussion och mindre kartläggning för att finna och precisera ett för 

studien lämpligt problem utifrån vilket ett syfte kunde skapas. Tyngdpunkten i den andra 

fasen, preciseringsfasen, låg i att genom litteraturstudier skapa en referensram och 

uppgiftsprecisering som komplementerade varandra. Den tredje fasen, 

genomförandefasen, bestod av ett överlappande arbete av datainsamling till empirin utifrån 

uppgiftspreciseringen och att analysera av den insamlade datan i tre olika delar. Den sista 

fasen, slutfasen, hade målet att genom känslighetsanalyser stärka analyserna som ledde fram 

till resultaten. Se Figur 4:1 för en illustration av fasuppdelningen. 

 

FIGUR 4:1  -  ARBETSMETODIK  
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4.2.1 INLEDNINGSFAS  
Projektet hade en öppen grund där det stod författarna fritt att välja område och problem. 

Detta innebar att det första steget i projektet inte var att bryta ned och förstå ett givet 

problem, utan att genom en förstudie identifiera ett problemområde och därmed också ett 

faktiskt problem. Vidare innebar detta ett arbete som cirkulerade mellan en mindre 

kartläggning och problemdiskussioner där identifierade problem diskuterades och vägdes mot 

varandra. Målet var att finna ett lämpligt problem för projektet som både passade författarnas 

kunskaper och intressen, samt att projektets resultat var till nytta för GGP. Först när ett 

problem var identifierat och valt gick det att påbörja arbetet med att definiera ett lämpligt 

syfte och därpå påbörja det arbete som presenteras i denna rapport. 

4.2.2 PRECISERINGSFAS  
När syftet var definierat påbörjades en syftesnedbrytning med avsikt att leda fram till en 

uppgiftsprecisering, vilken i sin tur skulle visa vad som behövde göras för att uppnå syftet. 

Skapandet av uppgiftspreciseringen kantades av litteraturstudier för att genom teoretiskt stöd 

öka trovärdigheten och objektiviteten i uppgiftspreciseringen och därmed i hela projektet. 

Resultatet av litteraturstudierna sammanfattades i en teoretisk referensram så att läsaren 

skulle få en möjlighet granska studiens objektivitet. Tack vare förstudien och 

problemdiskussionerna fanns redan en medvetenhet om GGP:s situation vilket kom att 

underlätta författandet av uppgiftspreciseringen.   

4.2.3 GENOMFÖRANDEFAS  
Denna fas innefattade själva genomförandet av arbetet utifrån den planering som skapades i 

och med uppgiftspreciseringen. 

KARTLÄGGNING  

Kartläggningen delades upp i fyra sammanhängande områden som möjliggjorde en fokusering 

som annars förlorats om hela kartläggningen hade utförts i ett stycke och ökade därmed 

validiteten. Dessa områden var produktionsanläggningen, pilotprojektet, leverantörsbas samt 

transporter. 

PR ODU K T ION SAN LÄGG NI NG EN  

Insamlandet av sekundärdata över produktionsanläggningen i Tranås påbörjades omedelbart 

vid projektets start via ett introduktionssamtal med en representant från HR (Human 

Resources) som presenterade GGP och dess olika delar. Därefter följde intervjuer av låg 

standardiseringsgrad innehållandes ett antal förutbestämda faktafrågor som varierades utefter 

det valda intervjuobjektets position inom GGP. Frågorna som ställdes följdes vid behov upp 

med följdfrågor som framträdde under intervjuns gång. De anteckningar som togs under 

intervjuerna var sporadiska och framförallt av faktakaraktär. Däremot nedtecknades en 

sammanställning av varje intervju direkt efter intervjutillfället för att lyfta ut och säkra det som 

var intressant. För att sammanställa en helhetsbild av relevant information rörande inflödet av 

material fram till monteringslinorna och lacken intervjuades personer på de berörda 

avdelningarna; planering, materialhantering, inköp, godsmottagning och IT. Som komplement 

till intervjuerna undersöktes även sekundärdata i form av tidigare studier (Rösarne, 2004), 

(Rösarne, 2005a) och (Rösarne, 2005b) gällande bland annat materialhantering och JIT-

leveranser som innehöll en något utdaterad, men grundlig presentation av inflödet. 
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P I LO TP R OJ EK T ET  

Förhållningssättet till kartläggningen av pilotprojektet var mycket lik den för kartläggningen av 

produktionsanläggningen, vilket förklaras av såväl uppgiftens karaktär som att de ofta utfördes 

samtidigt. Fokus här låg dock på intervjuer med direkt berörda parter i den dagliga 

verksamheten och den studie som tidigare genomförts (Rösarne 2005b) och som låg till grund 

för pilotprojektet. Flertalet besök genomfördes i bland annat godsmottagningen för att 

observera de olika delmomenten i beordringsprocessen och materialförsörjningen med god 

förståelse som följd. Som underlag till frågorna som ställdes låg bland annat Rösarnes (2005b) 

studie ”Fästelement från NP-Produkter AB”. 

LE VER AN T ÖR S BA S  

Metoden skiftade delvis karaktär när insamlandet av leverantörsspecifik data startade. En 

överblickande litteraturstudie visade snabbt på ett antal leverantörskriterier som lämpade sig 

väl för studien. Kunnig personal rörande GGP:s affärssystem SAP/R3 konsulterades för att 

undersöka vilken data som fanns tillgänglig, hur den kunde tas fram och vilken typ av data som 

gick att använda istället i de fall när den efterfrågade datan inte fanns tillgänglig. 

Datan som erhölls genom utdrag ur affärssystemet var utspridd bland flertalet dokument. 

Därför intogs en passivitet i hanteringen av datan genom att det först undersöktes vilken 

information som var relevant med tanke på de leverantörskriterier som litteraturstudien 

resulterat i innan bearbetningen påbörjades med Microsoft Excel som verktyg. När det väl 

framgick vilken information som var relevant för kartläggningen av GGP:s leverantörsbas 

sorterades den tillgängliga datan så att det klart och tydligt framgick hur respektive leverantör 

såg ut i förhållande till de kriterier som ställts upp. 

TR ANSP OR TER  

Samtliga GGP:s transporter tillhandahålls av Schenker varpå GGP:s kontaktperson på Schenker 

kontaktades. Kontaktpersonen presenterade de aktuella transportavtalen som även 

förklarades och exemplifierades vid upprepade samtal. 

LEVERANTÖRSVAL  

Målet med leverantörsvalet var sedan inledningsfasen bestämt att vara att en lista med 

lämpliga JIT-leverantörer skulle presenteras för GGP. Det hade även bestämts att 

leverantörsvalet skulle baseras på kriterier som områdesrelevant litteratur föreslog, varför 

arbetet delades upp i de två stegen val av utvärderingskriterier, där det fastställdes vilka 

kriterier som leverantörsbasen skulle utvärderas med samt kvalificering av leverantörer, där en 

kriteriemodell skapades och leverantörsbasen utvärderades. De två stegen redovisas i detalj 

nedan. 

VAL AV U T VÄR DER IN GS K R IT ER I ER  

Valet av utvärderingskriterier baserades på en litteraturstudie med huvudfokus på området 

leverantörsval vid anskaffning av nya produkter kombinerat med JIT-filosofin. Grundböckerna 

tog upp övergripande kriterier men kunde inte precisera när de var lämpliga att använda eller 

hur de kunde anpassas för att bli tillämpbara på GGP:s situation, varpå fokus lades på artiklar 

inom bland annat området logistik. Överlag fanns det gott om litteratur på de önskade 

områdena och en god helhetsbild kunde fås efter viss gallring. 
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I detta steg definierades två olika typer av kriterier: Kriterier som GGP:s leverantörsbas kan och 

bör utvärderas mot och kriterier som GGP:s leverantörsbas bör, men inte kan, utvärderas mot. 

Detta gjordes med avsikten att säkerställa att författarna inte låste in sig på kriterier som det 

fanns information om, det vill säga kriterier som byggde på informationen som 

leverantörsbasen kartlagts med hjälp av. Den direkta förtjänsten av att kriterier som inte kunde 

användas i leverantörsvalet ställdes upp var att en tydlig motivering till varför GGP behöver 

nyckeltal för uppföljning erhölls. Det hade redan i inledningsfasen stått klart att GGP saknade 

nyckeltal som berörde just detta område och nu styrks delvis att nyckeltal var av vikt för ett 

leverantörsval genom att det nämnts i teorin. 

KLAS SI F IC ER I NG AV LE V ER AN TÖR ER  

Vid skapandet av det som de Boer (1998) benämner som beslutsmodell för utvärdering av 

GGP:s leverantörsbas gjordes ytterligare litteratursökningar inom områdena leverantörsval och 

utvärderingsmodeller. Kunskapen som erhölls av denna litteraturstudie var att antalet 

tillgängliga metoder och modeller långt överskred det faktiska behovet i termer av deras 

komplexitet och krävda arbetstimmar.  

Med hjälp av tidigare kunskap inom området och avslutad litteraturstudie inom JIT-kriterier 

gjordes valet att skapa en egen modell som innehöll en teoretisk grund men som anpassades 

efter givna förutsättningar. Då essensen av den egna modellen låg i linje med liknande, 

teoretiska, modeller ansågs att validiteten i leverantörsvalet stod opåverkad och att processen 

med att sortera leverantörsbasen var väl grundad för en hög trovärdighet. 

Modellen i fråga skapades genom tre olika delmoment, i rapporten benämnda som urval. 

Skälet till detta var att problematik uppstod vid starten av modellens skapande i form av att 

kriterierna som ställts upp som underlag till modellen inte kunde användas på samma sätt. 

Några av dem kunde enbart utnyttjas genom författarnas egna åsikter om lämpliga JIT-

leverantörer, så de ställdes upp som initiala utslagskriterier. Andra kriterier fanns det tillräckligt 

med information om så att de kunde användas i ett betygssystem för leverantörerna och 

användes i en flerkriterieanalys med viktat poängsystem. Det fanns även kriterier av en sådan 

art att kompletterande information behövde samlas in från intervjuer med personal på GGP 

innan de kunde användas. Utifrån datainsamlingen av de sistnämnda kriterierna gjordes ett 

antal upptäckter kring några av de leverantörer som kvarstod i leverantörsvalet genom en 

kompletterande analys, vilket resulterade i att de kunde strykas från leverantörsvalet helt och 

hållet. På grund av detta valdes av trovärdighetsskäl att kontrollera att inga liknande och 

oönskade upptäckter behövde göras på de leverantörer som fanns med i den slutgiltiga listan 

med JIT-leverantörer genom att listan fick granskas av berörd personal på GGP. 

NYCKELTAL  

Skapandet av nyckeltalen för uppföljning av leverantörer grundades, liksom leverantörsvalet, i 

litteraturstudier. Litteraturen som genomsöktes under denna fas var i början främst läroböcker 

då de ofta presenterar vikten av att göra uppföljningar och exemplifierar vad som bör mätas på 

ett grundläggande och pedagogiskt sätt. För att vidga omfånget av vad läroböckerna 

presenterade gjordes omfattande litteratursökningar kring såväl fallstudier berörande nyckeltal 

och uppföljning som ett antal examensarbeten. De litterära verken jämfördes sedan i syfte att 

erhålla en överblick av vilka nyckeltal som var tillräckligt vanliga och grundläggande för att 

passa väl in i GGP:s verksamhet. 
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I samma skede som litteratursökningarna kring nyckeltal genomfördes utfördes även 

parallellsökningar inom ämnet att utvärdera nyckeltal. Målet med detta var att kunna 

presentera belägg för att de nyckeltal som valts faktiskt var ”bra” nyckeltal. Med andra ord så 

eftersträvades ett sekundärt system som säkerställde validiteten i nyckeltalen och samtidigt 

vidhöll objektiviteten i studien genom att författarnas egna uppfattningar om nyckeltalen till 

viss grad kunde åsidosättas. 

Efter att en god överblick erhållits av vilka nyckeltal som enligt teorin var vanliga att mäta och 

hur de kunde utvärderas undersöktes GGP:s förutsättningar för att genomföra uppföljning av 

sina leverantörer med hjälp av nyckeltal. Denna undersökning var en kombination av att återgå 

till tidigare anteckningar från intervjuerna som genomfördes under kartläggningsfasen och att 

göra spontana, informella, intervjuer med personer som ansågs vara kunniga inom 

uppföljningsområdet. Inga ytterligare anteckningar fördes under dessa intervjuer då de hölls på 

en informell nivå som närmast kan liknas vid ett vanligt samtal. 

Då ett antal nyckeltal som ansetts vara lämpliga för GGP valts ut från litteraturen utvärderades 

de med hjälp av en färdig utvärderingsmodell som hämtats ur litteratur. 

KOSTNADSANALYS  

Då leverantörsvalet resulterat i en lista med lämpliga JIT-leverantörer som pilotprojektet kunde 

breddas med var det inledande steget i denna del att välja ut en av JIT-leverantörerna som 

kostnadsanalysen skulle utföras på. Detta val gjordes primärt utifrån en bedömning om vilken 

av de rekommenderade leverantörerna som var mest representativ. Detta visade sig senare 

vara omöjligt då information som krävdes till kostnadsanalysen från den önskade JIT-

leverantören inte fanns tillgänglig. Istället valdes en annan JIT-leverantör från listan där den 

eftersökta informationen fanns tillgänglig.  

Eftersom ramverket för kostnadsanalysen var givet att följa logistikens totalkostnadsmodell 

enligt studiens syfte var det enda strukturmässiga arbetet i kostnadsmodellen att finna de 

kostnadsposter som ansågs vara relevanta för GGP. Ramverket till logistikens 

totalkostnadsmodell hämtades rakt av från en lärobok inom logistik (Oskarsson et al. 2006) och 

jämfördes inte med någon annan litteratur då den ansågs vara så pass övergipande och 

generell att vidare litteratursökningar skulle vara omotiverat arbete. Att sedan peka ut och 

namnge olika kostnadsposter inom modellen genomfördes utifrån författarnas egna 

uppfattningar om vilka ageranden och händelser som skiljde mellan ”normalt läge” och ”vid JIT-

försörjning” i produktionsanläggningen i Tranås. Dessa uppfattningar baserades indirekt på all 

primär- och sekundärdata som samlats in vid tidigare intervjuer och observationer. Det insågs 

relativt snart efter att arbetet med att finna kostnadsposter påbörjats att potentialen till att 

ställa upp många kostnadsposter var hög, men att det sällan gick att värdera dem. Det vill säga, 

många mindre kostnadsposter som till exempel ”kostnaden för att köra en truck ifrån 

godsmottagningen till monteringslinan” inte gick att bestämma. Orsaken till detta var att 

information som möjliggjorde en beräkning av kostnadsposterna saknades och att de i många 

fall inte heller gick att uppskatta på ett rimligt sätt. Avsaknaden av information resulterade i att 

många, uppskattningsvis mindre, kostnadsposter fick försummas helt.  

De två kostnadsposter som gick att uppskatta bäst var lagerföring- och transportkostnaderna 

då datan som dessa byggdes på fanns tillgängligt i affärssystemet. Genom att kombinera 

ingående lager, inleveranser av material samt förbrukningen på dagsbasis i en Excelmodell 

beräknades de dagliga lagernivåerna för respektive artikelnummer för normalläget. 
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Tillsammans med enhetspriset beräknades ett medellagervärde under året som med 

lagerföringsräntan gav lagerföringskostnaderna. Ett exempel på hur detta såg ut finns i Bilaga 1.  

Det som skiljde vid JIT-försörjning var framförallt att inleveranserna av material förändras då en 

ny lastbärare ska beställas, med tre dagars ledtid, när den töms och inte utifrån ett 

prognostiserat behov. Därför beräknades förutom antalet enheter i lager även antalet enheter 

som fanns kvar i varje öppnad lastbärare för att avgöra när en ny skulle beställas. Det ingående 

lagret i normalfallet var det lager som fanns hemma första dagen i verksamhetsåret. För JIT-

försörjning behövde även dessa beräknas för att brister aldrig skulle uppstå. Detta ingående 

lager itererades fram genom att höja och sänka antalet lastbärare i Excelmodellen för 

respektive artikelnummer till dess att de var så få som möjligt utan att brist uppstod. Ett 

exempel på hur Excelmodellen såg ut för JIT-försörjning fås i Bilaga 1. 

Transportpriserna beräknades i ytterligare en Excelmodell genom att för varje dag summera 

vikt och volym för samtliga lastbärare och därefter söka upp transportpriset i en tabell utifrån 

den fraktdragande vikten. Exempel på detta fås i Bilaga 2. 

4.2.4 SLUTFAS  
I slutfasen överblickades de arbetsmoment som gjorts av analytisk karaktär. Ett antal 

känslighetsanalyser utfördes på några av de tidigare genomförda analyserna för att undersöka 

robustheten i deras resultat. Framförallt var det i de analyser där stora antaganden gjorts och i 

kostnadsanalysen, där många parametrar påverkade slutresultatet, som känslighetsanalyserna 

genomfördes. Efter att kritiskt granskat trovärdigheten i studiens analyser och i studien som 

helhet fördes diskussioner kring de uppnådda resultaten. Detta gjordes dels för att klargöra 

ytterligare insikter som tillkommit under arbetets gång, men också för att kunna dra slutsatsen 

om ifall det genomförda arbetet och dess resultat var trovärdigt och rättvisande. Slutligen 

sammanfattades studiens resultat i rapporten och ytterligare rekommendationer som inte 

omfattades direkt av studiens syfte gjordes till förmån för GGP. 

4.3 FELKÄLLOR 
Svenning (2003) varnar för att ställa faktafrågor i intervjuer då olika personer kan se en och 

samma sak på olika sätt och ändra sin syn på dessa med tiden vilket riskerar såväl projektets 

reliabilitet som objektivitet. Trots detta har det varit nödvändigt att ställa faktafrågor då annan 

dokumentation i flertalet fall saknats. I andra fall har lämplig dokumentation framkommit till 

följd av frågorna varpå det varit möjligt att kontrollera svaren. För att minska denna felkälla har 

frågor som ansetts vara av högre vikt ställts till flera personer för att hitta ett enhetligt svar. 

Under intervjuerna som genomförts är det mycket möjligt att missförstånd uppstått som lett 

till felaktiga antaganden. För att öka reliabiliteten har en viss uppföljning av svaren skett via 

fortsatta diskussioner med andra parter i de fall frågan varit av stor vikt. 

Datan som hämtats från affärssystemet och som ligger till grund för kartläggningen gällde för 

verksamhetsåret 1 september 2008 till 31 augusti 2009. Sedan dess har GGP genomgått ett 

antal förändringar, bland annat tillverkas inte längre klippare av märket Kubota och några 

leverantörer har gått i konkurs alternativt blivit utbyta av andra skäl varpå den aktuella 

leverantörsbasen inte är identisk med den undersökta. Samtidigt är leverantörsbasen hela 

tiden rörlig, ett antal av de från början aktiva leverantörerna kommer sannolikt vara utbytta 

när projektet är färdigt. Eftersom JIT förutsätter längre samarbeten (Ansari & Modarress, 1988) 
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är inte dessa leverantörer intressanta och vikt får läggas vid att säkerställa att denna typ av 

rörliga leverantörer inte rekommenderas. 

Ytterligare en möjlig felkälla ligger i de antaganden som gjorts av författarna vid skapandet av 

en syntes mellan givna data och teorier. Exempelvis finns en risk att för många leverantörer har 

sorterats bort genom de egenhändigt satta utslagskriterierna varit för stränga eller att 

antaganden gällande kostnadsförändringar varit felaktiga. För att minska denna felkälla och öka 

validiteten kommer en bred känslighetsanalys att behöva göras på de osäkra antaganden som 

görs.
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5  EMPIRI 
 

 

 

 

Inledning
Teoretisk 

referensram
Uppgifts-

precisering
Metod Empiri Analys Diskussion Resultat

I detta kapitel redovisas all information som ligger till underlag för studiens 

olika analyser. Informationen som återfinns här baseras på de frågeställningar 

som gjordes i avsnittet kartläggning i uppgiftsprecisieringen. Dessa 

frågeställningar återfinns i början av varje avsnitt. 
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5.1 PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN I TRANÅS 
 Hur ser produktionsupplägget ut i Tranås? 

I produktionsanläggningen finns det tre stycken monteringslinor av varierande storlekar där 

åkgräsklippare tillverkas. I den stora linan tillverkas på de sammanlagt 32 stationerna 

åkgräsklippare av typen Villa och Park. Kapaciteten den stora linan är så pass hög att en färdig 

maskin kan produceras var tredje, alternativt var sjätte, minut beroende på takt. I den lilla 

linan, som har nio stationer, tillverkas modellen Primo och i den tredje linan, speciallinan, som 

består av åtta stationer tillverkas proffsmaskiner av märket Titan. I dagsläget håller speciallinan 

på att utvecklas så att ytterligare produkter ska kunna monteras där. Förutom de 

åkgräsklippare som monteras på linorna tillverkas även redskapsbärare av märket Belos i små 

grupper utmed fabriken. Då monteringen av klipparna fungerat mycket bättre på 

monteringslinorna än tidigare när de gruppmonterades kommer även Belostraktorerna föras 

över till speciallinan inom den närmaste framtiden. Totalt sett görs i dagsläget 50 olika 

varianter av de åkgräsklippare som produceras i Tranås, men detta kommer att utökas till 54 då 

expansionen av den sistnämnda linan har färdigställts 

Förutom de tre monteringslinorna finns ytterligare en förädlingsprocess i form av en 

lackanläggning. I denna anläggning lackeras inkommande detaljer, bland annat för att ge 

åkgräsklipparna deras gula färg. Under verksamhetsåret 08/09 lackades 341 artikelnummer, 

som efter lackeringen får nya artikelnummer beroende på färg.  

I Figur 5:1 ges en översiktsbild av produktionsanläggningens upplägg med de tre 

monteringslinorna, godsmottagningen och de olika lagerställena. 

 

FIGUR 5:1  -  PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN I TRANÅS. 

 



 

Sida 42 
 

5.2 MATERIALFÖRSÖRJNING I  DAG 
 Hur beställs material i dag? 

 Hur fungerar godsmottagning och inlagring av material i dag? 

 Hur fungerar materialförsörjningen mellan lager och monteringslina? 

I dagsläget bestäms orderkvantiteter utifrån nettobehovsberäkningar genomförda av GGP:s 

materialplanerare, vilka anbringar en kostnad på 256 kr per timme. De bestämmer vad som ska 

beställas, i vilken kvantitet och när det ska levereras utifrån en kombination av aktuellt 

lagersaldo, prognosdata och erfarenhet. Materialplanerarna måste kontinuerligt hålla sig ajour 

med rådande produktionsplaner som redovisar vilka, och hur många, åkgräsklippare som ska 

monteras under kommande perioder. Produktionsplanerna anpassas efter vad som för tillfället 

efterfrågas, samt efter vilket material som finns tillgängligt i lager. Tre dagar innan 

produktionen ska starta fryses produktionsplanen, vilket innebär att inga vidare förändringar av 

planerna får göras. Enligt de uppsatta rutinerna måste allt material som kommer att användas i 

monteringen finnas på lager för att frysningen ska få ske. Det räcker således inte att en 

inleverans med exempelvis nya motorer ska komma dagen innan monteringen ska ske.  

Arbetssättet med att produktionsplaner fryses och att materialplanerare delvis förlitar sig till 

sin erfarenhet resulterar inte sällan i att onödigt lager byggs och att bristsituationer 

uppkommer. Till sin hjälp har planerarna tillgång till GGP:s affärssystem SAP/R3, där 

transaktionsbaserad information om tidigare ordrar, artikeldata och prognoser, med mera, 

finns att tillgå. 

Då material beställts från en leverantör och inkommit till GGP:s godsmottagning skannas det 

inkommande materialets lastbärare av med streckkodsläsare och registreras i affärssystemet. 

Därefter lagras materialet in i något av GGP:s två materiallager. Det ena lagret kallas inom GGP 

för ”kanbanlagret”, men har officiellt beteckningen ”IM-lagret” (Inventory Management) och är 

huvudlagret. Detta lager fungerar som ett plocklager ut mot monteringen då det är därifrån 

som material hämtas då det tar slut vid monteringslinorna. I IM-lagret har varje artikelnummer 

ett visst antal pallplatser (i djupstaplingsgångarna går det att lagra 45 pallar med 2 pallkragar 

på varje pallplats) och skulle dessa bli fyllda inlagras resten i det såkallade ”friplaceringslagret” 

som betecknas ”WM-lagret” (Warehouse Management). I detta lager finns inga specifika 

platser för var artikelnumren får placeras, så där lagras det in där det finns plats. I dagsläget hyr 

GGP även in sig i andra lager i Tranås med en kostnad på 30 kr per kvadratmeter per månad för 

att få plats med allt material. 

I produktionen styrs den interna materialförsörjningen av kanban i form av såväl två- som 

flerbingesystem mellan produktionslinorna och lagren. Påfyllningsprocessen av lastbärarna 

utförs genom att montörerna ställer upp tomma lastbärare ovanpå sina ställage som en signal 

till truckförarna, som beräknas kosta 240 kr per timme, om att påfyllning behövs. Truckförarna 

plockar upp de tomma lastbärarna vid linan och kör ut till GGP:s kanbanlager (IM-lagret). Väl 

ute i lagret fyller truckföraren på lastbärarna med detaljer från pall och kör sedan ut till linan 

igen och lämnar av lastbärarna. Innan nytt material beställs till IM-lagret undersöks om det 

finns något material ståendes i det närbelägna friplaceringslagret (WM-lagret). 

När lastbärarna fylls på sker ingen direkt uppdatering av lagersaldot i affärssystemet. Istället 

uppdateras lagersaldot utifrån antalet artikelnummer och detaljer som ingår i en produktplan 

(varje maskin har en produktplan som specificerar vilka detaljer som ingår i den och hur 

många) och antalet maskiner som monterats under dagen. 
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I Figur 5:2 sammanfattas materialflödet från inleverans till inlagring samt för 

materialförsörjningen ut till monteringslinorna. 

 

FIGUR 5:2  -  MATERIALFÖRSÖRJNINGEN I DAGSLÄGET. 
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5.3 PILOTPROJEKT 
 Vilka mål eftersträvades i och med pilotprojektets införande? 

 Har pilotprojektet medfört ökade risker i något sammanhang? 

 Vilken uppföljning har skett på pilotprojektet sedan dess införande? 

 Vad finns det för planer och önskemål på vidareutvecklingen av pilotprojektet? 

 Har målen ändrats inför breddningen? 

 Hur går pilotprojektet till i praktiken? 

5.3.1 MÅL MED PILOTPROJEKTET  
GGP har utfört ett pilotprojekt med en ensam leverantör belägen i Jönköping. Huvudmålet med 

projektet var att minska kapitalbindningen genom mindre batchstorlekar tack vare tätare 

inleveranser. Andra fördelar med projektet är att hanteringen av material har minskat till följd 

av att det nu transporteras direkt till monteringslinorna ifrån godsmottagningen istället för att 

mellanlagras i IM-lagret. Samtidigt minskade även planeringsavdelningens arbetsbörda då de 

inte längre behövde styra beordringen av material från denna leverantör i samma utsträckning.  

I och med lägre lagernivåer har risken för produktionsstopp ökat då en utebliven leverans kan 

vara tillräckligt för att stoppa produktionen till följd av de sänkta lagernivåerna. Denna risk 

förstärks av att inleveranserna kan ske efter det att produktionen är fryst, vilket försvårar en 

omprioritering av vilka maskiner som ska monteras. Trots detta upplevs materialförsörjningen 

fungera bättre nu än tidigare för den leverantör som ingår i pilotprojektet. Det har dock inte 

genomförts någon ingående uppföljning av pilotprojektet som närmare har undersökt hur 

lagernivåerna (detta sker istället för hela sortimentet), transportkostnaderna eller hanteringen 

förändrats. Inte heller finns det någon angiven dokumentation kring pilotprojektet som i detalj 

beskriver vad som skiljer mellan ett JIT-samarbete och ett ”normalt” samarbete med 

leverantörer.  

Under projektets gång har en breddning av pilotprojektet påbörjats genom att ytterligare ett 

JIT-samarbete har inletts med en leverantör. Önskemålet är att fortsätta utöka antalet JIT-

leverantörer i den omfattning det anses vara lönsamt. Även under denna breddning kommer 

fokus att ligga på att minska kapitalbindningen med övriga fördelar som en bonus. 

5.3.2 PILOTPROJEKTET I PRAKTIKEN  
I praktiken går arbetsförfarandet till så att tomma engångslastbärare av artikelnummer från 

leverantören i Jönköping plockas upp från ställagen vid monteringslinorna av truckförare som 

skannar av engångslastbärarnas etiketter med en streckkodsläsare. Därefter kasseras 

engångslastbärarna och sänds återvinning. Varje gång en engångslastbärare läses av 

uppdateras en order som ackumulerar den förbrukning som skett under dagen och skickas 

sedan iväg till leverantören i slutet av arbetsdagen. Beroende på typ av artikelnummer (A-, eller 

B-produkt) inkommer påfyllnadsleveranser antingen nästkommande arbetsdag (A-produkt) 

eller varje tisdag och torsdag (B-produkt). Artiklarna är från leverantören sorterade i 

engångslastbärare som är märkta med plockdatum, artikelnummer, antal och 

monteringsstation. Leveransen med engångslastbärare levereras till godsmottagningen och 

lämnas av på ett särskilt område i godsmottagningen där GGP:s egna truckar sedan kör ut 

artiklarna till linan. Inrapportering av försändelser till GGP:s affärssystem och saldouppdatering 

sköts av leverantören i Jönköping utan GGP:s inblandning. 
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Ett exempel på ett problem som upplevs i dag med pilotprojektet är när monteringstakten är så 

hög att det planerade antalet fästelement som leverantören i Jönköping levererar inte räcker 

till under dagen och en akututryckning får ske med bil ner till Gränna för att möta upp lastbilen 

från Schenker. Främsta anledningen till att detta ibland sker är att det inte längre finns angivet 

hur många fästelement som går åt till varje åkgräsklippare i dess produktionsplan och att 

antalet fästelement ute vid monteringsstationerna är bestämda utifrån erfarenhet, detta är 

därför en form av injusteringsproblem. Värt att noteras är även att antalet akutleveranser till 

leverantören i Jönköping upplevs som färre nu än innan samarbetet startade. 

I Figur 5:3 presenteras en sammanfattande modell över materialförsörjningen i pilotprojektet. 

 

FIGUR 5:3  -  MATERIALFÖRSÖRJNINGEN I PILOTPROJEKTET. 
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5.4 UPPFÖLJNING 
 Vilket uppföljningsarbete utförs i dag hos GGP? 

 Vilka nyckeltal används i uppföljningsarbetet? 

Inom vissa avdelningar på GGP utförs uppföljningsarbete av varierande slag och grad. Ett 

exempel är planeringsavdelningen som kontinuerligt följer upp ett antal nyckeltal som berör 

nedanstående områden: 

Lagervärde, artiklar Visar det totala lagervärdet för de lagrade materialet. 

Antalet stoppminuter/dag 

Q 

Visar hur många minuter monteringen tvingades stanna till följd 

av kvalitetsproblem. 

Antalet stoppminuter/dag 

T (materialbrist) 

Visar hur många minuter monteringen tvingades stanna till följd 

av att det saknades material vid monteringslinan (detta främst på 

grund av att GGP inte hunnit köra fram material från lager i tid). 

Även inköpsavdelningen ska framöver påbörja uppföljning, varpå de kommer att ta över 

nyckeltalet Antalet stoppminuter/dag Q ifrån planeringsavdelningen. Denna överföring ska ske 

då det anses att inköpsavdelningen, eftersom de väljer leverantörer, är ansvariga för kvaliteten 

och inte planeringsavdelningen, vars syfte är att säkerställa att det finns material hemma. 

Samtidigt undersöker inköpsavdelningen möjligheterna i att komplettera affärssystemen för att 

från 1 september 2010 (då det nya verksamhetsåret startar) kunna använda nyckeltal för 

kvalitet, kvantitet, leveransprecision, ledtid och betalningsvillkor på respektive leverantör. 

Nedan presenteras mer ingående de områden som anses vara av intresse för en breddning av 

pilotprojektet. 

5.4.1 INLEVERANSPRECISION  
I dag registreras när inleveranserna inkommer till godsmottagningen, men det finns ingen 

möjlighet att se ett sammanställt resultat för hur precist en leverantör levererar. Ett projekt för 

att implementera mätning av inleveransprecision i affärssystemet har pågått under en längre 

tid men är i skrivande stund fortfarande under utveckling på obestämd tid.  

Däremot för Schenker, på uppdrag av GGP, statistik över vilken precision leverantörerna ute i 

Europa (det vill säga Europa exklusive Sverige) är redo att leverera när Schenker ska plocka upp 

godset hos dem. Denna statistik presenteras och diskuteras vid kvartalsmöten mellan GGP och 

Schenker. Under åren 2007 till 2009 sjönk denna leveransprecision från 88 % till 86 % över 

drygt 1 000 transporter per år. 

5.4.2 KVALITET  
Det finns en avdelning för kvalitetskontroll som kvalitetssäkrar utvalt inkommande material. 

Det gods som kontrolleras är dels nya artikelnummer samt artikelnummer som bedöms vara 

extra kritiska. De nya artikelnumren kvalitetskontrolleras fram till dess att de anses hålla 

tillräckligt hög kvalitet varpå de fortsättningsvis skickas direkt till lager. 

Kvalitet mäts i dag även av planeringsavdelning genom ett nyckeltal som heter antalet 

stoppminuter/dag Q. Detta nyckeltal visar antalet minuter per dag som monteringen stått stilla 

till följd av att kvalitetsproblem har upptäckts vid monteringslinan och all montering stoppats. 
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5.4.3 KVANTITET  
I godsmottagningen sker en registrering av antalet inkomna artikelnummer och en matchning 

mot lagda order. Antalet detaljer per artikelnummer räknas dock inte, utan det är det antal 

detaljer som finns angivet på pallflaggan eller lastbäraren som registreras. 

5.4.4 SAMMANFATTNING  
Det sker i dag en hel del registrering av data som kan vara av intresse för uppföljningsarbetet 

av leverantörer. Problemet ligger i att det inte går att få ut en sammanställning av exempelvis 

inleveransprecisionen för en viss leverantör eller artikel ur affärssystemet. Däremot går det att 

för varje order undersöka om den inkom i tid eller inte, samt hur mycket den eventuellt avvek. 

  



 

Sida 48 
 

5.5 LEVERANTÖRSBASEN 
 Vilken historisk beställningsdata finns att tillgå som kartläggningen kan baseras på? 

 Var är GGP:s olika leverantörer belägna? 

 Hur mycket omsätter leverantörerna per land? 

 Vad är omsättningen för respektive leverantör? 

 Vilken frekvens har inleveranserna från samtliga leverantörer? 

 Hur många olika artikelnummer levererar de olika leverantörerna till GGP? 

Kartläggningen av leverantörsbasen baseras på det inköpta materialet under verksamhetsåret 

08/09 och två listor över aktiva respektive inaktiva leverantörer. Den här datan är direkt 

exporterad ur GGP:s affärssystem och innehåller informationen presenterad i Tabell 5:1. 

Innehållet i de tre databladen ligger till grund för kartläggningen av GGP:s leverantörsbas 

(leverantörslistan finns i två versioner, aktiva och inaktiva leverantörer). 

TABELL 5:1  -  DATA FRÅN AFFÄRSSYSTEMET. 

Leverantörslista Förklaring 

Identifikationsnummer Ett unikt identifikationsnummer för varje leverantör. 
Namn Namnet på leverantören. 
Stad Staden leverantören levererar ifrån. 
Land Landet leverantören levererar ifrån. 

Inköpt material  

Leverantör 
Leverantörsidentifikationsnummer för att kunna koppla ihop 
materialet med en leverantör. 

Material Ett unikt identifikationsnummer för varje artikel. 
Materialbeteckning Kortfattad information om respektive artikel. 
Dok. Datum Ett datum som kopplar ihop en artikel med en order. 
Kvantitet Antalet enheter av en artikel till en order. 
Pris st Enhetspriset på en artikel. 

Sedan verksamhetsåret 08/09 fram till skrivande stund (juni 2010) har ett antal 

leverantörssamarbeten avslutats av olika anledningar. Detta medför att den dagsaktuella 

leverantörsbasen ser annorlunda ut och att datan som presenteras nedan inte går att applicera 

rakt av på dagens läge. Valet har gjorts att presentera den sekundärdata som finns tillgänglig 

och sedan ta hänsyn till en rörlig leverantörsbas i analysen. 

Under verksamhetsåret 08/09 hade GGP Sweden leverantörer i 16 olika länder
2
. Fördelningen 

av antalet leverantörer per land åskådliggörs i Figur 5:4.  

 

FIGUR 5:4  -  FÖRDELNINGEN AV ANTALET LEVERANTÖRER PER LAND. 

                                                                 
2
 I dataunderlaget fanns även 8 leverantörer vars geografiska läge inte kunde identifieras. 

Dessa har exkluderats från grafen. 
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Det syns klart och tydligt att GGP utnyttjar sig av flera leverantörer ute i Europa, USA och Asien. 

Mer bestämt 61 stycken, men att det är i Sverige, med 148 stycken, som majoriteten av 

leverantörerna befinner sig. En hastig jämförelse med Italien, som är det näst största landet 

räknat i antal leverantörer, visar att Sverige har mer än tio gånger så många leverantörer som 

Italien.   

I Figur 5:5 återfinns den procentuella omsättningen från respektive land, det vill säga den 

summa som GGP köpte material för från respektive land under verksamhetsåret 08/09. Den 

totala omsättningen under verksamhetsåret 08/09 var 305 miljoner kronor. 

 

FIGUR 5:5  -  FÖRDELNING AV OMSÄTTNINGEN ÖVER DE OLIKA LÄNDERNA. 

Antalet unika artikelnummer som levererades till GGP under 2009 från de 148 svenska 

leverantörerna var 2772 stycken till ett sammanlagt värde av 124 miljoner kronor. 

Motsvarande mängd från de utländska var 612 stycken till ett värde av 180 miljoner kronor.  

En sammanställning av informationen som presenterats ovan ges i Tabell 5:2. I tabellen ingår 

även de data som berör de oidentifierbara leverantörerna. 

TABELL 5:2  -  SAMMANFATTNING AV LEVERANTÖRER , ARTIKELNUMMER OCH OMSÄTTNINGAR. 

 Svenska leverantörer 
Utländska 

leverantörer 
Oidentifierade 
leverantörer 

Antal 
leverantörer 

148 st 61 st 8 st 

Antal unika 
artikelnummer 

2772 st 612 st 24 st 

Omsättning 124 500 000 kr 180 500 000 kr 350 000 kr 
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5.6 TRANSPORTER 
 Hur bestäms transportpriserna? 

Kostnaden för en transport som utförs av Schenker sätts ifrån fyra parametrar 

 avstånd 

 vikt 

 volym 

 drivmedels- och valutajusteringstillägg. 

Dessa fyra parametrar krävs för att kunna bestämma transportpriset ur Schenkers prislista som 

är given i form av en vikt/avståndsmatris. Avståndet för transporten, i det här fallet mellan 

leverantör och GGP, erhålls via Schenkers hemsida för respektive transportsträcka. Genom att 

kombinera avståndet med vikten på den önskade försändelsen i en vikt/avståndsmatris fås för 

upp till 1000 kg ett enhetspris på frakten enligt Tabell 5:3. 

Exempel 1. Ett paket som väger 45 kg och ska fraktas 80 km kostar 90 SEK. 

TABELL 5:3  -  EXEMPEL PÅ VIKT/AVSTÅNDSMATRIS UPP T ILL 1000  KG. 

Upp till km 0-9 kg 10-29 kg 30-49 kg 

10 10 SEK 20 SEK 30 SEK 
50 40 SEK 50 SEK 60 SEK 
100 70 SEK 80 SEK 90 SEK 

 

Om vikten överstiger 1000 kg förändras vikt/avståndsmatrisen, istället för att ge ett enhetspris 

på frakten ges i matrisen istället en kostnad per 100 kg enligt Tabell 5:4. 

TABELL 5:4  -  EXEMPEL VIKT/AVSTÅNDSMATRIS ÖVER 1000  KG. 

Upp till km 1000 – 2499 kg 2500 – 4999 kg 5000 – 9999 kg 

10 15 SEK 10 SEK 5 SEK 
50 25 SEK 20 SEK 15 SEK 
100 30 SEK 25 SEK 20 SEK 

 

Exempel 2. En transport väger 1500 kg och ska fraktas 80 km. Ur tabell fås att 100 kg kostar 30 

SEK vilket ger en kostnad på 15 * 30 = 450 SEK.  

Utöver detta finns även en brytpunkt. Denna brytpunkt anger den vikt då det blir billigare att 

gå upp ett steg i vikt/avståndsmatrisen och betala mindre per kg för fler kg. Detta illustreras 

lättast med hjälp av ett exempel. 

Exempel 3. En transport väger 2200 kg och ska fraktas 80 km. Ur tabell fås som tidigare att 100 

kg kostar 30 SEK vilket ger en kostnad på 22 * 30 = 660 SEK. Om 2200 kg överstiger brytpunkten 

kommer det istället att bli billigare att utgå ifrån viktintervallet 2500 – 4999 kg och betala för 

2500 kg. Ur tabell fås att 100 kg kostar 25 SEK vilket ger en kostnad på 25 * 25 = 625 SEK. I 

detta fall är det alltså billigare att betala för 2500 kg än för 2200 kg. 

Förutom vikten måste hänsyn även tas till volymen på godset för att beräkna om transporten 

blir skrymmande eller ej. Skulle den räknas som skrymmande ändras den vikt som 

transportpriset beräknas ifrån. Anledningen till att Schenker tar extra betalt för skrymmande 
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gods är att exempelvis hytter till en Belosmaskin tar väldigt stor plats, ej är staplingsbara samt 

att de inte väger så mycket. En lastbil full med hytter skulle därför bli väldigt olönsamt för 

Schenker att köra. Därför görs en kontroll om vikten per kubikmeter överstiger 165 kg, gör den 

inte det räknas transporten som skrymmande. Om en transport är skrymmande beräknas en ny 

fraktdragande vikt genom att multiplicera volymen i kubikmeter med 165 kg, denna 

fraktdragande vikt används sedan i vikt/avståndsmatriserna för att beräkna 

transportkostnaden. 

Exempel 4. Sex pallar med två pallkragar vardera väger totalt 200 kg och har en volym på 2 

kubikmeter. Då vikten per kubikmeter understiger 165 kg blir den fraktdragande vikten istället 

antalet kubikmeter multiplicerat med 165 kg, så den fraktdragandevikten blir istället 330 kg. 

Slutligen tillkommer ett frakttillägg i form av drivmedels- och valutajusteringstillägg som för 

maj 2009 – april 2010 hade ett medel på 17,46 % (Schenker, 2010). Detta tillägg uppdateras 

varje månad utifrån oljepris och valutanivåer och är samma för samtliga Schenkers kunder. 

Tillägget läggs på den kostnad som fåtts ur frakttabellerna. 

Exempel 5. Ur avstånd/viktmatrisen har en fraktkostnad fåtts till 1000 SEK. Genom att 

multiplicera denna med drivmedels- och valutajusteringstillägget fås den slutliga frakten, 1000 

SEK * 1,1746 = 1175 SEK. 

Transportpriserna påverkas inte av ifall det är en direktbil (över 1000 kg per transport) mellan 

leverantören och GGP eller om materialet från flera leverantörer samlastas i någon av 

Schenkers distributionscentraler. I Figur 5:6 visas huruvida en transport går via Schenkers 

distributionscentral eller ej. 

 
Under 1000 kg 

Leverantör 

AA 

     GGP 

Över 1000 

kg, direktbil 

Dagliga 

samlastningsbilar 

Leverantör A 

Leverantör B 

Schenker 

DB 

FIGUR 5:6  -  D IREKTTRANSPORTER OCH TRANSPORTER VIA SCHENKERS DISTRIBUTIONSCENTRAL. 
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6  ANALYS 
 

 

 

 

Inledning
Teoretisk 

referensram
Uppgifts-

precisering
Metod Empiri Analys Diskussion Resultat

I detta kapitel utförs analyser på informationen som presenterades i 

empirikapitlet med avsikt att uppfylla studiens syfte. Då flertalet uppskattningar 

och antaganden gjorts av författarna i analyserna avslutas respektive område 

av känslighetsanalyser där resultaten av mindre justeringar redovisas. 

Känslighetsanalysernas utförs med avsikt att testa robustheten i analysernas 

resultat och därigenom öka resultatens trovärdighet för läsaren. 
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6.1 LEVERANTÖRSVAL 
I föregående kapitel presenterades att GGP köpte material från 148 svenska underleverantörer 

under verksamhetsåret 08/09 och att detta antal var ansenligt mycket större än det näst 

största landet, Italien, där de hade 14 underleverantörer. Leverantörsfördelningen mellan 

länderna såg ut enligt Figur 6:1. 

 

FIGUR 6:1  -  LANDSFÖRDELNING AV GGP:S LEVERANTÖRER. 

Med avseende på det totala antalet leverantörer som var 209 stycken (exklusive de 

oidentifierade), så kan det totala utbudet av möjliga JIT-leverantörer för breddningen av 

pilotprojektet anses vara gott och att vidare urvalsprocesser för att hitta de mest lämpade bör 

tas vid. de Boer (1998) anser att processen med leverantörsval ser olika ut för olika företag och 

varje unik situation kräver olika typer av beslutsmodeller med varierande komplexitet. I GGP:s 

fall är kraven på en beslutsmodell grundläggande då den inte kommer att användas vid andra 

tillfällen än för att finna JIT-leverantörer, vilket i detta fall banar väg för en enkel modell med 

hög reliabilitet.. 

De gemensamma elementen i leverantörsvalet som de Boer et al. (2001) och Jain et al. (2009) 

presenterade var följande fyra, fritt översatta, steg:  

 Inse att ett behov av en ny leverantör finns och vad som önskas uppnå. 

 Bestämma och definiera de kriterier som leverantörerna ska utvärderas mot. 

 Kvalificera leverantörer genom att utföra utvärderingsprocessen. 

 Gör det slutgiltiga valet av leverantör. 

Vad som eftersträvas genom att ytterligare leverantörer tillförs pilotprojektet har redan 

presenteras i tidigare kapitel. Det som kvarstår då är att påbörja arbetet med att sätta upp 

kriterier att utvärdera leverantörerna mot och att påbörja urvalsprocessen med att finna 

lämpliga JIT-leverantörer. 
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6.1.1 VAL AV UTVÄRDERINGSKRITERIER  
I kapitel 2.2 Just-in-Time (JIT) och 2.3 Leverantörsval sammanställdes olika forskares och 

författares syn på vilka kriterier som vanligtvis tas hänsyn till vid leverantörsval i stort, samt 

vilka aspekter som bör tas hänsyn till vid JIT-samarbeten. I kapitel 5.5 Leverantörsbasen 

redovisades informationen som fanns att tillgå om GGP:s leverantörsbas utifrån historisk 

beställningsdata. Den tillgängliga informationen begränsar således litteraturens 

rekommendationer till den grad att två olika typer av kriterier fås. Den ena typen är kriterier 

som GGP:s leverantörsbas kan och bör utvärderas mot och den andra typen är kriterier som 

GGP:s leverantörsbas bör, men inte kan, utvärderas mot. Se Figur 6:2. Att ett kriterium 

klassificeras som ”…bör, men inte kan, utvärderas mot” kan till exempel bero på att konkret 

information saknas och att en faktabaserad slutsats därför inte kan dras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såväl Van Weele (2005) som Stonebreaker och Leong (1994), samt Ansari och Modarress 

(1988) anser att ett kriterium som leverantörerna bör utvärderas mot vid JIT-samarbeten är hur 

närbelägna de är till det egna företaget. Detta kan kopplas samman med resultatet av 

litteraturundersökningen som Marwan och Mahmoud (1998) gjort där det framgår att just 

minskade ledtider är en fördel med JIT-samarbeten. Denna fördel väljer Oskarsson et al. (2006) 

att benämna som ett karakteristikum för JIT snarare än en fördel då de menar att JIT-

leveranser ska utföras till ett lågt pris, med kort ledtid och med hög leveransservice.  

 Kriterium 1: Geografiskt läge. 

Lumsden (2006) anser vidare att JIT-leveranser kännetecknas av att material ofta levereras i 

produktionsanpassat emballage då det ska kunna levereras direkt till produktionen utan att 

behöva inlagras först. Således kan ett kriterium vara att leverantörerna är villiga att packa 

artiklarna på ett sätt som möjliggör att de kan levereras direkt till GGP:s montering.  

 Kriterium 2: Produktionsanpassat emballage. 

Fitzgerald (1999) samt Stonebreaker och Leong (1994) menar att JIT-samarbeten ställer högre 

krav på informationsutbytet mellan det egna företaget och leverantörerna.  

 Kriterium 3: Kommunikation. 

Ytterligare kriterier som är vanliga inom JIT-inköp är enligt Ho et al. (2009) samt Ansari och 

Modarress (1988) kvalitet, pris, långvariga relationer och samarbeten samt 

leverantörsprestationer. För GGP är priset inte något lämpligt kriterium då det för 

pilotprojektet inte handlar om nyanskaffning av material, utan snarare en övergång till tätare 
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FIGUR 6:2  -  UTFALLET VID EN JÄMFÖRELSE AV LÄMPLIGA KR ITERIER FRÅN LITTERATUR OCH TILLGÄNGLIG DATA. 
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inleveranser av befintliga artikelnummer. Däremot är kvaliteten på inköpta detaljer, längd på 

samarbetet med leverantörerna och leverantörsprestationer alla relevanta aspekter som 

påverkar utfallet av leverantörsvalet. Att leverantörsprestationer lämpar sig väl som kriterier 

borde vara en självklarhet för de flesta då ett företag med största sannolikhet hellre går in i ett 

samarbete med en leverantör som presterat väl tidigare än en som presterat dåligt. I Tabell 2:1 

i kapitel 2.2 Just-in-Time (JIT) åskådliggör Oskarsson et al. (2006) och Lumsden (2006) 

skillnaderna mellan JIT-leveranser mot traditionella leveranser. Där tydliggörs att till exempel 

tidsprecision och leveranssäkerhet kan vara mått som beskriver leverantörernas prestationer, 

vilket gör att de också kan användas som kriterier. Dock väljs kriteriet leverantörsprestationer i 

detta fall att hållas generellt av skälet att GGP inte gör någon uppföljning på sina leverantörer i 

dag, trots att de enligt teorin borde göra det.  

 Kriterium 4: Kvalitet. 

 Kriterium 5: Möjligheten till långa samarbeten. 

 Kriterium 6: Leverantörsprestationer. 

Ett antagande som kan göras i och med att JIT-leveranser medför tätare inleveranser av mindre 

batchstorlekar (Oskarsson et al. 2006) är att frekvensen på tidigare inleveranser kan användas 

som ett kriterium. Detta mått är dock ingen självklarhet som ett kriterium då ett nytt JIT-

samarbete troligen kommer att medföra förändringar från dagens inleveranser. Men i detta fall 

kan kriteriet i fråga motiveras av att en leverantör som redan i dag levererar med hög frekvens 

ställs inför mindre förändringar för att klara av täta inleveranser jämfört med en som levererar 

till exempel två gånger om året. 

 Kriterium 7: Frekvensen på tidigare inleveranser. 

Ovanstående sju kriterier är ett axplock som hämtats ur kapitel 2.2 Just-in-Time (JIT) och 2.3 

Leverantörsval. Då dessa kriterier är de enda som i någon mån kan utläsas direkt som kriterier 

utifrån de litterära källorna utan att för många egna tolkningar behöver göras avbryts härmed 

den teoretiska härledningen. Istället görs nu en återkoppling till uppgiftspreciseringen där det 

nämndes att fyra potentiella utslagskriterier för leverantörsbasen kunde vara omsättningen 

från leverantörerna, deras geografiska läge, tidigare inleveransfrekvenser och antalet 

artikelnummer. Två av dessa, geografiskt läge och frekvensen på tidigare inleveranser, har åter 

blivit omskrivna i detta kapitel eftersom information kring dessa två kriterier varit tillgänglig 

från dataunderlagen som samlades in under kartläggningen. 

De kvarstående två kriterierna, omsättning och antalet artikelnummer, fanns det också 

information om i dataunderlaget. I det aktuella fallet kan leverantörernas omsättning vara ett 

nyttigt kriterium då ett av huvudmålen med pilotprojektet och breddningen är att minska 

GGP:s kapitalbindning. Det kan antas att den största besparingspotentialen bör finnas hos de 

leverantörer som står för en stor del av omsättningen för inköpt material på grund av att en 

procentuell förbättring hos en leverantör med hög omsättning innebär en större besparing än 

samma procentuella förbättring hos en leverantör med en lägre omsättning. I detta fall baseras 

kriteriet på totalsumman av inköpt gods för respektive leverantör under verksamhetsåret 

08/09. 

 Kriterium 8: Omsättning. 

Då GGP lyckats kringgå att det inkomna materialet från pilotprojektets JIT-leverantör lagras in i 

IM- respektive WM-lagret finns ytterligare besparingar att uppnå i form av minskad 
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lagerhantering om leverantörsbasen sorteras efter antalet artikelnummer som respektive 

leverantör levererar till GGP. Detta innebär således att antalet artikelnummer och mängden 

detaljer av respektive artikelnummer som köps från en leverantör kan kopplas ihop med 

storleken på besparingen i form av minskat arbete med inlagring och plockning.  

 Kriterium 9: Antal artikelnummer. 

Sammanfattningsvis har nio kriterier ställts upp som ett underlag till leverantörskvalificeringen. 

Dessa kriterier är: 

 geografiskt läge 

 produktionsanpassat emballage 

 kommunikation 

 kvalitet 

 möjligheten till långa samarbeten 

 leverantörsprestationer 

 frekvensen på tidigare inleveranser 

 omsättning 

 antal artikelnummer. 

Ovanstående kriterier har till största del härletts från litteratur som berör leverantörsval i 

helhet och JIT-samarbeten. De två sista kriterierna, omsättning och antal artikelnummer, har 

tillkommit som komplement till de teoretiskt styrkta kriterierna enligt resonemang kring 

besparingspotential. Samtliga kriterier kan anses vara väl lämpade utslagskriterier för ett 

leverantörsval som syftar till att ett så gott JIT-samarbete som möjligt ska kunna erhållas, vilket 

är scenariot som önskas i det praktiska fallet. I Figur 6:2 beskrevs att mängden information som 

finns tillgänglig om GGP:s leverantörer begränsar antalet kriterier som kan användas till den 

grad att två olika kategorier av kriterier fås. Dessa lyder ”Kriterier som GGP:s leverantörsbas 

kan och bör utvärderas mot” och ”Kriterier som GGP:s leverantörsbas bör, men inte kan, 

utvärderas mot”. Av de nio kriterier som ställts upp lyder fördelningen mellan de två 

kategorierna enligt Tabell 6:1. 

TABELL 6:1  -  KATEGORISERING AV FRAMTAGNA UTSLAGSKRITERIER. 

Kriterier som GGP:s leverantörsbas… 

… utvärderas mot. 

kan och bör bör, men inte kan, 

geografiskt läge X  
produktionsanpassat emballage X  
kommunikation X  
kvalitet  X 

möjligheten till långa samarbeten X  
leverantörsprestationer  X 
frekvensen på tidigare inleveranser X  
omsättning X  
antal artikelnummer X  
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KONSEKVENSER AV ICKE-TILLÄMPBARA KRITERIER  

Avsaknaden av prestationsmått är den största begränsningen för det aktuella leverantörsvalet. 

De övriga kriterierna utgör fortfarande ett brett område av JIT-aspekter, men risken finns dock 

att det finns aspekter som inte täcks upp av de kvarvarande kriterierna, vilket medför att 

modellens resultat kan bli missvisande. Det nämndes tidigt i kapitlet att kraven på 

beslutsmodellen är grundläggande då den inte kommer att användas vid andra tillfällen än för 

just valet av leverantör för breddning av pilotprojektet, men för att framtida leverantörsval för 

ytterligare breddningar av pilotprojektet ska kunna genomföras med ett gott resultat så bör 

nyckeltal som återger faktiska leverantörsprestationer inkluderas som kriterier – däribland 

kvalitetsmått. I det aktuella fallet kommer leverantörsvalet att genomföras utifrån kriterier som 

möjliggör att leverantörer identifieras baserat på potentialen till besparing. Däremot 

garanteras inte att denna besparingspotential realiseras eftersom leverantörens skicklighet, 

som möjliggör besparingen, inte kan bekräftas. 

Exempel: Leverantör Dyra Komponenter AB ligger ett stenkast från ditt företag. Artiklarna som 

du köper från Dyra Komponenter AB har högt värde, är skrymmande och köps in i stora 

mängder. Enligt JIT-kriterierna som ställts upp skulle Dyra Komponenter AB vara en mycket 

lämplig JIT-leverantör. Dessvärre gör ditt företag inga uppföljningar på Dyra Komponenter AB:s 

prestationer och märker därför inte att hälften av de inköpta artiklarna konstant är defekta och 

att de har problem med att leverera produkterna i tid. Alltså är Dyra Komponenter AB en 

katastrofalt dålig JIT-leverantör i verkligheten. 

6.1.2 KVALIFICERING AV LEVERANTÖRER  
I kapitel 2.3.2 Urvalsmodeller nämndes såväl en metod som en modell för processen med 

leverantörsval; kategorisk metod och linjär viktningsmodell. Skillnaden mellan metod och 

modell är hårfin i detta fall då båda syftar till att leverantörer ska betygsättas i någon form 

efter ett antal kriterier på ett okomplicerat sätt. Det är just denna enkelhet som eftersöks i 

fallet för GGP då den tillgängliga leverantörsinformationen som kartlagts härstammar från 

beställningsdata och inte inkluderar några direkta prestationsmått på leverantörerna. Det är 

således inte motiverat att konstruera en komplex modell eftersom den tillgängliga indatan till 

modellen är så pass begränsad att utfallet av en mer avancerad modell inte ger ett bättre 

resultat i termer av vare sig reliabilitet eller validitet.  

Modellen i fråga som GGP:s leverantörsbas kommer att utvärderas med kommer att vara en 

linjär viktningsmodell enligt kapitel 2.3.2 Urvalsmodeller och metoden kan således 

kategoriseras som en kategorisk metod. För att enkelhet ska vara nyckelordet i denna process 

delas arbetet med att kvalificera leverantörerna upp i tre olika steg enligt Figur 6:3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 6:3  -  UPPDELNING AV LEVERANTÖRSKLASSIFICERINGEN. 
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Det slutgiltiga målet med leverantörskvalificeringen är att respektive leverantör ska betygsättas 

utifrån de tidigare nämnda kriterierna på ett sådant sätt att en lista med de bästa 

leverantörerna kan erhållas.  

FÖRSTA URVALET -  UTSLAGSKRITERIER  

Genom att sätta upp ett antal enkla utslagskriterier kan en första sållning av leverantörsbasen 

ske, följt av ytterligare avsmalning via kriterieanalys. Nedanstående kriterier är av en sådan 

grundläggande natur att de kan ses som direkta krav på leverantörerna och att de måste kunna 

leva upp till dem för att de ska kunna anses passa som möjliga JIT-leverantörer.  

Utslagskriterium 1: 

Aktiva leverantörer 

En förutsättning för att ett samarbete ska vara möjligt mellan GGP och 

dess leverantörer är att det i dag finns aktivitet mellan dem. Det vill 

säga, leverantörer som ”en gång i tiden” levererat varor är inte 

aktuella. 

Utslagskriterium 2: 

Geografiskt läge 

Då JIT-filosofin ställer höga krav på tidsprecision är det rimligt att 

sortera bort de leverantörer som befinner sig långt borta ifrån GGP då 

ledtiderna blir långa och osäkerheten i leveransprecisionen blir större. 

Utslagskriterium 3: 

Kommunikation 

Enligt Fitzgerald (1999) har dålig kommunikation varit dödsstöten för 

flertalet JIT-samarbeten. Således är ytterligare ett krav på 

leverantörerna att de ska vara så pass lättillgängliga för GGP att 

problem kan lösas snabbt och effektivt. 

Utslagskriterierna ger först och främst att leverantörer som befinner sig utanför Sverige kan 

sorteras bort av följande skäl: 

 Leveransledtiden från utlänska företag är långa och därmed också riskfyllda. Det är större 

risk för att en transport inom europa blir försenad än för en transport som sker innanför 

sveriges gränser. Detta medför att GGP kommer att behöva höja sina lagernivåer för att 

täcka upp för eventuella förseningar. Det här strider mot JIT-filosofin som förespråkar att 

spill, såsom lager och långa ledtider, ska elimineras. 

 

 JIT ger upphov till tätare inleveranser av mindre batchstorlekar. Detta medför en högre 

fraktkostnad, vilket sammantaget kommer att utväga fördelarna med ett smidigare 

beställningssystem. 

 

 Kommunikationsmöjligheterna med länder utanför Sverige kan bli lidande då 

språksvårigheter och kulturella skillnader kan förekomma. Likväl kan den övergripande 

tillgängligheten anses vara sämre i dessa länder på grund av det geografiska avståndet och 

skillnader i tidszoner. 

Resultatet av att leverantörer utanför Sveriges gränser sorteras bort blir att 148 leverantörer 

återstår, vilket är en 29 %-ig minskning av leverantörsbasen. En jämförelse mellan 

inköpsdatabladet under verksamhetsåret 08/09 och en aktuell leverantörslista för januari 2010 

ger att ytterligare 40 leverantörer kan sorteras bort på grund av att de inte längre är aktiva. 

Detta medför en ytterligare minskning av leverantörsbasen med 37 %. Den kvarvarande 

mängden svenska leverantörer är således 108 stycken och dessa ska genomgå vidare 

sorteringsprocedurer för att antalet ska kunna minskas ännu mer. Se Figur 6:4 för en illustrativ 

sammanfattning. 
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Utländska leverantörer  Inaktiva leverantörer 
 

 

 
Kvarvarande leverantörer: 

108 

 
Bortfall: 61  Bortfall: 40 

 
FIGUR 6:4  -  BORTFALL AV UTLÄNDSKA OCH INAKTIVA LEVERANTÖRER. 

ANDRA URVALET -  FLERKRITERIEANALYS MED VIKTAT 

POÄNGSYSTEM  

Nästkommande steg i processen mot att sortera ut ett fåtal lämpliga leverantörer är att utföra 

ytterligare kriterieanalys på den återstående leverantörsbasen. Modellen för denna 

flerkriterieanalys grundar sig i en poängskala som varierar från ett till tio poäng, där poängen 

varje leverantör delges baseras på leverantörens egenskaper utifrån varje kriterium. Se Tabell 

6:2 för ett exempel. 

TABELL 6:2  -  FLERKRITERIEANALYS,  EXEMPEL. 

Kriterium: Omsättning 1 poäng 2 poäng 3 poäng … 10 poäng 

Leverantör Omsättning 0 - 50 tkr 50 - 150 tkr 150 – 300 tkr  1 000 – 10 000 tkr 
A 200 tkr   X   
B 40 tkr X     
C 1 500 tkr     X 

I exempelfallet ovan tilldelas alltså leverantören A tre poäng, B ett poäng och C tio poäng med 

avseende på deras omsättning. I det verkliga fallet har poänggränserna satts subjektivt för att 

få en så god poängspridning på leverantörsbasen som möjligt. Dessa gränser återfinns i Bilaga 3 

och effekterna av att dessa gränser ändras tas upp i känslighetsanalys K1 - Betygsgränser. 

Leverantörerna får en totalpoäng utifrån de enskilda poäng som de erhållit ifrån de olika 

kriterierna. På så vis fås en enkel rangordning av vilka leverantörer som är bäst utifrån ett 

totalperspektiv. Det är dock ingen absolut sanning att de olika kriterierna bör tolkas som lika 

viktiga och därför har ett viktsystem tillförts i modellen som möjliggör att kriterierna kan viktas 

olika. Viktsystemet är av en enkel natur och utgår från att varje kriterium ges en viktpoäng 

beroende på kriteriets betydelse i förhållande till de andra kriterierna. Varje leverantörs 

delpoäng under respektive kriterium multipliceras med viktpoängen och adderas sedan till en 

totalpoäng. 

För denna urvalsprocess används kriterierna geografiskt läge, omsättning, frekvensen på 

tidigare inleveranser och antal artikelnummer. Att innehållet begränsas till just dessa fyra 

grundar sig i att informationen som ligger till bas för betygssättningen finns tillgänglig utifrån 

de dataunderlag som hämtades ur GGP:s affärssystem.  
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Viktsystemet är hämtat från Harrington et al. (1991), visas i Tabell 6:3 och förklarades utförligt i 

kapitel 2.3.2 Urvalsmodeller.  

TABELL 6:3  -  V IKTSYSTEM HÄMTAT FRÅN HARRINGTON ET AL.  (1991). 

 
Omsättning Geografiskt läge Frekvens Antalet artikelnummer Summa 0 

Omsättning XXX 0 0 0 3 

Geografiskt läge + XXX 0 0 2 

Frekvens + + XXX + 0 

Antal artikelnummer + + 0 XXX 1 

Summa + 3 2 0 1 
 

Viktrankning 1 2 4 3 
 

 

Harrington et al. (1991) använde sig i sin artikel av fem kriterier och valde att ge det viktigaste 

kriteriet vikten fem, följt av det näst viktigaste som fick en fyra och så vidare. I detta fall ersätts 

viktningen av en viktrankning då annorlunda viktningsgränser önskas. Viktrankningen i Tabell 

6:3 ovan visar således endast på vilket kriterium som är viktigast (1), vilket som är näst viktigast 

(2) och så vidare. Själva viktningsgränserna och medförande motivering följer i Tabell 6:4 och i 

den påföljande texten.  

TABELL 6:4  -  KRITERIERNAS VIKTER . 

Kriterium Vikt 

Geografiskt läge 1,7 
Omsättning 2 
Frekvensen på tidigare inleveranser 1 
Antal artikelnummer 1,3 

Notera att en känslighetsanalys av att dessa vikter ändras kommer att genomföras i 

känslighetsanalys K2 - Viktning.  

Motiveringen till att kriterierna viktats enligt Tabell 6:4 är att leverantörernas omsättning 

återspeglar en kombination av mängden artiklar som GGP köper ifrån dem och artikelpriserna. 

Där mest pengar omsätts finns således också den till synes största besparingspotentialen i 

termer av lagerföring och lagerhantering. Det geografiska läget och antalet artikelnummer har 

en något lägre vikt än omsättningen, men en högre vikt än frekvensen på tidigare inleveranser. 

Detta val har gjorts på grund av att det geografiska läget dels bestämmer hur långa 

transporttiderna blir, vilket tidigare klargjorts är av stor vikt för JIT-samarbeten, men också 

möjligheten i att ha så kallade akutleveranser. Det sistnämnda innebär leveranser som 

uppkommer på grund av bristsituationer då en viss mängd varor snabbt behöver anskaffas för 

att produktionen ska kunna fortsätta. Att antalet artikelnummer också fått högre vikt än 

frekvensen beror på att lagerhanteringen överlag minskar med ett effektivare flöde, vilket ger 

besparingar i bland annat lagerhanteringen. Orsaken till att antalet artikelnummer fått en 

något lägre vikt än det geografiska läget är att det antas finnas en större chans till besparing 

om fraktkostnaden kan hållas nere på grund av korta avstånd än om lagerhanteringen kan 

minskas. Frekvensen på tidigare inleveranser är det kriterium som anses minst viktigt i 

sammanhanget då det kan antas att en leverantör som är van vid frekventa leveranser utsätts 

för en mindre omställning än de leverantörer som levererar sällan, vilket är svårt att tolka som 

en besparing för GGP. 



 

Sida 63 
 

Resultatet av det andra urvalet åskådliggörs i Figur 6:5.  

 

FIGUR 6:5  -  LEVERANTÖRERNAS POÄNGFÖRDELNING. 

Som synes ger modellen ett tydligt resultat där ett antal leverantörer (en leverantör motsvarar 

en svart prick i Figur 6:5 ovan) särskiljer sig från den övriga leverantörsskaran i och med en 

högre uppnådd totalpoäng. En mer detaljerad granskning av de 15 bästa leverantörerna ges i 

Tabell 6:5. 

TABELL 6:5  -  DE 15  BÄSTA LEVERANTÖRERNA EFTER DET ANDRA URVALET. 

Leverantör Viktad poäng 
Geografiskt läge 

[km] 
Omsättning 

[kr] 
Inleveransfrekvens 

[ggr] 
Artikelnummer 

[st] 

11 836 58 5 11 905 067 146 310 

11 292 50,6 76 3 636 126 164 315 

12 050 47,1 5 4 389 058 68 116 

12 081 44,8 5 1 836 754 83 83 

25 213 44,6 215 22 863 324 143 52 

11 402 43 127 7 179 922 92 64 

10 653 42,4 319 6 234 060 162 549 

10 548 41 147 3 931 572 103 64 

10 094 39,6 155 4 787 070 81 148 

11 873 38,6 159 4 184 435 65 118 

12 241 35,7 132 1 814 984 62 40 

11 987 35,7 178 3 173 927 86 24 

24 930 35,4 170 4 591 137 97 14 

11 601 34,6 269 4 738 140 95 31 

24 335 33,3 5 597 834 14 4 

 

15 stycken leverantörer har identifierats som lämpliga JIT-leverantörer ur GGP:s 

leverantörsbas. Men än så länge har endast de kriterier som de utvärderats efter varit av 

relativt grundläggande karaktär. En intressant händelse i och med framställandet av Tabell 6:5 

är att såväl leverantören som GGP utfört pilotprojektet med, som den leverantör de genomfört 

en breddning med under projektets gång, fanns med bland de femton bästa. Beslutet att inte 

sortera bort dessa från första början grundade sig i att det vore intressant att se om GGP gjort 

ett bra val av JIT-leverantörer enligt modellen.  
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För att få ner antalet ytterligare och för att få mer substans i leverantörsvalet återstår det 

tredje och sista urvalet – kompletterande analys. 

TREDJE URVALET –  KOMPLETTERANDE ANALYS  

Hittills har GGP:s leverantörsbas utvärderats med hjälp av de kriterier som åskådliggörs i Tabell 

6:6. 

TABELL 6:6  -  KRITERIER SOM HAR ANVÄNTS OCH DE KRITERIER SOM ÅTERSTÅR. 

Kriterier som använts Kvarvarande kriterier 

Aktiva leverantörer Produktionsanpassat emballage 
Geografiskt läge Möjligheten till långa samarbeten 
Kommunikation  
Omsättning  
Frekvens på tidigare inleveranser  
Antalet artikelnummer  

Anledningen till att de kvarvarande kriterierna inte togs hänsyn till redan i modellen i det andra 

urvalet är att det inte fanns någon information om dem i det tillgängliga dataunderlaget från 

GGP. Informationen som gjort det tredje urvalet genomförbart har varit information som 

baserats på GGP:s anställdas åsikter om leverantörerna i Tabell 6:5. Detta ansågs vara för 

arbetskrävande att göra för de 108 leverantörer som utvärderades med hjälp av modellen, så 

därför tillkom detta tredje urvalssteg. 

Utifrån samtal med GGP:s materialplanerare kunde slutsatsen dras att möjligheten till att få 

produkter levererade i produktionsanpassat emballage var god för samtliga leverantörer i 

Tabell 6:5. Det påtrycktes att detta i stort var en förutsättning för ett effektivt JIT-samarbete 

mellan GGP och leverantörerna och att det inte fanns någon mening med att sortera bort 

ytterligare leverantörer med detta som ett kriterium då ett JIT-samarbete troligtvis inte skulle 

upprättas om detta inte vore möjligt. 

Under diskussionernas gång ombads personal på GGP att granska listan med de lämpligaste JIT-

leverantörerna för att få reda på om det fanns ytterligare omständigheter som kunde påverka 

leverantörernas lämplighet för ett JIT-samarbete, som till exempel att ett långt samarbete inte 

var möjligt på grund av det fanns planer på att ersätta en eller flera leverantörer. Detta gjordes 

av trovärdighetsskäl i och med att den framtagna modellen baserats på ett någorlunda 

begränsat underlag. Det framkom att ändringar skett hos två av leverantörerna och att deras 

lämplighet inför ett JIT-samarbete behövde omvärderas. Resultatet blev att de kunde strykas 

helt och hållet från listan av skäl som återges i Tabell 6:7. Samtidigt togs de leverantörer som 

GGP ingått i JIT-samarbeten med då det inte fanns några planer på att utföra vidare 

breddningar med dem. 

TABELL 6:7  -  YTTERLIGARE BORTFALL AV LEVERANTÖRER. 

Leverantör Motivering 

11 292 Detta är leverantören som det ursprungliga pilotprojektet utförts med.  

12 050 Ett JIT-samarbete har inletts under tiden som detta projekt genomförts. 

25 213 
En stor del av de inköpta artiklarna, motsvarande ca 60 % av omsättningen, köps 
nu in från en annan leverantör. 

10 653 
En stor del av artiklarna, motsvarande ca 25 % av omsättningen, kommer att 
köpas in från en annan leverantör inom en snar framtid. 
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Den slutgiltiga listan som leverantörsvalet resulterar i innehåller efter det tredje urvalet elva 

stycken leverantörer, vilka visas i Tabell 6:8. 

TABELL 6:8  -  RESULTATET AV LEVERANTÖRSVALET. 

Leverantör Viktad poäng 
Geografiskt läge 

[km] 
Omsättning 

[kr] 
Inleveransfrekvens 

[ggr] 
Artikelnummer 

[st] 

11 836 58 5 11 905 067 146 310 

12 081 44,8 5 1 836 754 83 83 

11 402 43 127 7 179 922 92 64 

10 548 41 147 3 931 572 103 64 

10 094 39,6 155 4 787 070 81 148 

11 873 38,6 159 4 184 435 65 118 

12 241 35,7 132 1 814 984 62 40 

11 987 35,7 178 3 173 927 86 24 

24 930 35,4 170 4 591 137 97 14 

11 601 34,6 269 4 738 140 95 31 

24 335 33,3 5 597 834 14 4 

En av dessa elva leverantörer ska undersökas närmare i den kommande kostnadsanalysen när 

lönsamheten i ett JIT-samarbete ska bedömas. Denna kostnadsanalys ska tillsammans med 

tabellen ovan ge GGP ett beslutsunderlag för om en breddning av pilotprojektet är lämplig att 

genomföras eller inte. 

6.1.3 SAMMANFATTNING  
Leverantörsvalet har i enlighet med de Boer et al. (2001) och Jain et al. (2009) delats upp i de 

två stegen ”bestämning och definiering av kriterier” samt ”kvalificering av leverantörer”.  

Kriterierna som kunnat härledas från litteratur och resonemang kring JIT var: 

 geografiskt läge 

 produktionsanpassat emballage 

 kommunikation 

 kvalitet 

 möjligheten till långa samarbeten 

 leverantörsprestationer 

 frekvensen på tidigare inleveranser 

 omsättning 

 antal artikelnummer. 

Ovanstående kriterier har varit utgångspunkten för modellen för leverantörsklassificeringen, 

som i sin tur delats upp i tre olika steg, i kapitlet benämnda som urval.  

I det första urvalet användes utslagskriterier för att sålla bort såväl inaktiva leverantörer från 

dataunderlaget som leverantörer utanför Sveriges gränser med motiveringen att de långa 

ledtiderna som uppstår med långa avstånd försvårar den precisa styrning som ett JIT-

samarbete kräver.  

I det andra urvalet genomfördes en viktad kriterieanalys med poängsättningssystem utifrån de 

fyra kriterierna omsättning, geografiskt läge, frekvens på tidigare inleveranser och antalet 
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artikelnummer. Utifrån denna analys erhölls en lista med de tio lämpligaste JIT-leverantörerna 

för breddningen av pilotprojektet. 

I det tredje urvalet undersöktes lämpligheten i de 15 leverantörerna för att stärka 

trovärdigheten i det andra urvalet. Möjligheten till att få produkterna levererade i 

produktionsanpassat emballage undersöktes och ansågs vara god, varför ingen vidare 

underökning kring detta gjordes. Leverantörerna granskades ytterligare av personal på GGP för 

att en subjektiv bedömning av dem skulle kunna erhållas. Detta resulterade i ny information 

framkom som ledde till att fyra av de femton leverantörerna kunde tas bort från listan av olika 

skäl.  

Processen med leverantörsval slutade upp i att en lista med de elva lämpligaste JIT-

leverantörerna existerar och kan presenteras för GGP. Listan ser ut enligt Tabell 6:9. 

TABELL 6:9  -  DE ELVA LÄMPLIGASTE JIT-LEVERANTÖRERNA. 

Leverantör Viktad poäng 
Geografiskt läge 

[km] 
Omsättning 

[kr] 
Inleveransfrekvens 

[ggr] 
Artikelnummer 

[st] 

11 836 58 5 11 905 067 146 310 

12 081 44,8 5 1 836 754 83 83 

11 402 43 127 7 179 922 92 64 

10 548 41 147 3 931 572 103 64 

10 094 39,6 155 4 787 070 81 148 

11 873 38,6 159 4 184 435 65 118 

12 241 35,7 132 1 814 984 62 40 

11 987 35,7 178 3 173 927 86 24 

24 930 35,4 170 4 591 137 97 14 

11 601 34,6 269 4 738 140 95 31 

24 335 33,3 5 597 834 14 4 

 

Avsaknaden av prestationsmått som kriterier för att utvärdera leverantörerna har gjort att 

utvärderingsprocessen blivit något bristfällig, se exemplet som gavs tidigare i kapitlet. Nu har 

leverantörer identifierats utifrån den största potentialen till besparing. Att 

besparingspotentialen översätts till verklighet kan inte säkerställas förens GGP börjar använda 

nyckeltal för att följa upp sina leverantörers prestationer och inkluderar dessa mått i 

utvärderingsmodellen. 
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6.1.4 KÄNSLIGHETSANALYS  
För att stärka trovärdigheten i arbetet som genomförts i detta avsnitt kommer två stycken 

känslighetsanalyser att utföras. Dessa berör betygsgränserna och vikterna som användes i det 

andra urvalet. 

K1  -  BETYGSGRÄNSER  

I leverantörsvalet sattes gränserna för hur leverantörerna skulle betygsättas utefter kriterierna 

subjektivt för att en god spridning av leverantörsbasen skulle fås. Detta kan vara en felkälla för 

analysen då ett helt annorlunda resultat skulle kunna fås vid annorlunda betygsgränser. För att 

stärka trovärdigheten i att resultaten som erhållits i analysen jämförs nedan de tio bästa 

leverantörerna som fås om betygsgränserna istället fördelats jämnt och de tio bästa som 

erhölls utifrån subjektiva betygsgränser. Se Bilaga 4 för de olika kriteriernas betygsgränser då 

en jämn fördelning används. 

TABELL 6:10  -  JÄMFÖRELSE AV DE TIO BÄSTA LEVERANTÖRERNA VID OLIKA FÖRDELNING AV BETYGSGRÄNSER. 

 Subjektiva betygsgränser Jämnt fördelade betygsgränser 

Rank # Leverantör Viktad poäng Leverantör Viktad poäng 

1 11 836 58 11 836 48,1 

2 11 292 50,6 25 213 41,1 

3 12 050 47,1 11 292 38,4 

4 12 081 44,8 10 653 36,1 

5 25 213 44,6 12 050 31,9 

6 11 402 43 11 402 29,5 

7 10 653 42,4 12 081 27,6 

8 10 548 41 10 094 27,8 

9 10 094 39,6 11 873 26,8 

10 11 873 38,6 10 548 25,5 

 

Som synes i Tabell 6:10 är det fortfarande samma leverantörer som utmärker sig som de tio 

bästa, om än med olika placering i tio-i-topp-listan. Eftersom den slutgiltiga listan från 

leverantörsvalet syftar till att ge GGP fria valmöjligheter och inte till att peka ut en leverantör 

kan därför trovärdigheten i den genomförda analysen anses vara god och att de föreslagna 

leverantörerna som GGP bör bredda pilotprojektet med är de samma. 
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K2  -  VIKTNING  

Efter att leverantörsvalet genomförts och en lista med lämpliga JIT-leverantörer erhållits är det 

av relevans att undersöka hur valet av viktning kan påverka listan med de föreslagna JIT-

leverantörerna. När såväl omsättningen som det geografiska läget ökar sin viktpoäng uppnås 

ingen förändring av leverantörslistan i förhållande till hur den såg ut från första början, oavsett 

hur stor ökningen är och hur de två kriterierna viktas sinsemellan. Alltså ger vikterna i Tabell 

6:11 samma slutresultat.  

TABELL 6:11  -  VARIATION AV GEOGRAFISKT LÄGE OCH OMSÄTTNING. 

Kriterium Ursprunglig vikt Variation av vikter 

Geografiskt läge 1,7 2 5 10 1 10 
Omsättning 2 2 5 10 10 1 

Inleveransfrekvens 1 1 1 1 1 1 
Antalet artikelnummer 1,3 1 1 1 1 1 

 

Då det redan fastställts att det är just den geografiska närheten och omsättningen som är de 

stora aktörerna i sammanhanget görs enbart nedanstående känslighetsanalys av kuriosa för 

läsaren. I detta fall hålls det geografiska läget och omsättningen konstant medan 

inleveransfrekvensen och antalet artikelnummer varieras på ett identiskt sätt, se Tabell 6:12. 

TABELL 6:12  -  VARIATION AV INLEVERANSFREKVENS OCH ANTALET ARTIKELNUMMER. 

Kriterium Ursprunglig vikt Variation av vikter 

Geografiskt läge 1,7 1 1 1 1 1 
Omsättning 2 1 1 1 1 1 

Inleveransfrekvens 1 2 5 10 1 10 
Antalet artikelnummer 1,3 2 5 10 10 1 

 

Samma oförändrade resultat fås om inleveransfrekvensen och antalet artikelnummer ändras. 

Detta kan tolkas på två olika sätt: Antingen är viktsystemet onödigt då ingen förändring erhålls, 

eller så finns det ett antal leverantörer i GGP:s leverantörsbas som är överlägsna de andra med 

avseende på de uppställda kriterierna. Det sistnämnda är i detta fall den korrekta tolkningen. 

De leverantörer som hamnat i den slutgiltiga listan är ur ett helhetsperspektiv överlägset bättre 

än de som inte kom med. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att utvärderingsprocessen 

som genomförts i leverantörsvalet i denna studie identifierar på ett korrekt sätt de 

leverantörer som ger potential till den största besparingen för GGP.  
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6.2 UPPFÖLJNING 
Enligt Atkinson et al. (1997) används nyckeltal för att övervaka projekt och strategier för att 

bedöma om de är lyckade eller inte och för att öppna upp för förbättringar. Eftersom GGP i dag 

inte har några nyckeltal för uppföljning av sina leverantörer kan de således inte utvärdera vare 

sig sin JIT-försörjning eller sina leverantörers lämplighet som JIT-leverantörer på effektivt sätt. 

På så vis brister GGP i sin konkurrenskraft enligt Colella (2000) som anser att ett bra system för 

leverantörsmätningar tillåter det egna företaget att eliminera behovet av egna kontroller (till 

exempel kvalitetskontroller), vilket i det långa loppet öppnar upp för mer precisa styrningar. 

GGP har som bekant börjat röra sig mot en mer precis styrning av sin externa 

materialförsörjning och de bör därför börja mäta sina leverantörer för att kunna utveckla detta 

ännu mer.  

I uppgiftspreciseringen nämndes ett antal frågeställningar som tillsammans syftar till att 

klargöra vilka nyckeltal som är lämpliga för GGP att använda sig av. I detta kapitel görs en 

komplett redovisning av varför GGP bör mäta, vad som bör mätas, vilka nyckeltal som bör 

skapas och hur ”bra” de aktuella nyckeltalen i själva verket är. Se Figur 6:6 för en illustration av 

kapitlets upplägg.   

 

 

 

 

 

 

 

Inledande kommer en återkoppling till referensramen att ske som förklarar varför leverantörer 

ska utvärderas och varför nyckeltal är ett lämpligt verktyg för detta ändamål. Detta kopplas 

sedan ihop med GGP:s rådande situation för att identifiera ett antal områden där mätningar 

behöver utföras. Ett antal väldefinierade nyckeltal skapas därvid så att deras innebörd klart och 

tydligt framgår för de som ska bruka dem såväl direkt som indirekt. Sist utvärderas de med 

hjälp av de kriterier som hämtats från Caplice och Sheffi (1994) i referensramen. 

6.2.1 VARFÖR BÖR GGP  MÄTA? 
GGP saknar konkreta nyckeltal som återger information om enskilda leverantörers 

prestationer. I empirin klargjordes att ett flertal olika avdelningar inom GGP utförde 

uppföljningsarbete och att de där i använde sig av nyckeltal. Men eftersom nyckeltalen som i 

dag används är väldigt specifika för de avdelningar som de används i gör att de inte går att 

tillämpba på JIT-försörjning som ett helt system. På grund av att denna deloptimerade struktur 

råder och att nyckeltal för leverantörsuppföljning saknas sätter GGP sig själva i en mindre 

önskvärd position då de aldrig exakt kan veta hur väl leverantörerna lever upp till sina 

åtaganden. Att kunna utvärdera sina leverantörer är en förutsättning för att kunna göra ett 

korrekt leverantörsval, vilket enligt Araz och Ozkarahan (2006) alltmer börjar ses som en 

strategisk fråga för företag. Till följd av GGP:s val att anskaffa material via single-sourcing finns i 

dag en målsättning att hålla kvar i leverantörer för en långsiktig relation. GGP:s längre 

FIGUR 6:6  -  VÄGEN TILL NYCKELTALEN. 

 Varför bör GGP mäta? 

Vad behöver GGP mäta? 

Konstruktion av nyckeltal 

Utvärdering av nyckeltal 

Uppföljning 
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samarbeten anser Ansari och Modarress (1988) är en nödvändighet för ett effektivt införande 

av JIT-leverantörer i verksamheten. Samtidigt innebär single-sourcing i kombination med JIT-

leveranser enligt Yu et al. (2009) en risk för störningar i produktionen vid problem hos 

leverantören. Det kommer därför att vara av yttersta vikt att följa upp JIT-leverantörerna för 

att kunna reagera på problem innan de ställer till med någon större skada.  

Fitzgerald (1999) menar på att så mycket relevant information som möjligt ska delges 

leverantörer för att chanserna att lyckas med ett JIT-samarbete ska bli så stora som möjligt. En 

tolkning av detta påstående är att om GGP:s leverantörer är medvetna om att GGP utför 

mätningar på dem så kommer de att prestera bättre. Detta kan således minska risken för 

störningar i GGP:s JIT-försörjning då JIT-leverantörerna kommer att prestera sitt yttersta för att 

vidhålla, alternativt förbättra, sitt rykte. 

6.2.2 VAD BEHÖVER GGP  MÄTA? 
Med citatet av Galileo Galilei, att allt antingen är mätbart eller går att göra mätbart i åtanke ska 

områden som behöver mätas först identifieras och sedan tilldelas lämpliga nyckeltal. Då det i 

syftet går att läsa att rekommendationer ska ske av nyckeltal för en breddning av pilotprojektet 

är området med tänkbara funktioner avgränsat. Denna avgränsning innebär att nyckeltalen 

främst ska beröra pilotprojektet och dess breddning och inte andra områden som till exempel 

GGP:s produktion, planering med mera. 

I referensramen presenterades fyra ”just rights” - kvantitet, kvalitet, tidpunkt och plats (Van 

Weele, 2005), som sades utgöra kärnan i JIT. Då dessa fyra ”just rights” är raka och i mångt och 

mycket talar för sig själva är de lämpliga att utgå ifrån vid skapandet av nyckeltalen. Bean och 

Geraghty (2003) anser att det är lämpligt att inleda uppföljningssystemet med ett fåtal 

okomplicerade nyckeltal som ger störst inverkan på verksamheten. Eftersom två företag aldrig 

är identiska och att det inte finns en lösning som passar för alla (Allio, 2006), (Morgan, 2004) är 

det GGP:s förutsättningar och krav som styr vilka nyckeltal som bör användas, varför ett fåtal 

innehållsrika nyckeltal vore en bra början för GGP som de senare kan bygga vidare på vid 

behov. 

Tidigare i rapporten jämfördes skillnaderna mellan traditionella leveranser och JIT-leveranser 

enligt Oskarsson et al. (2006) och Lumsden (2006), se Tabell 6:13, där de två karakteristikerna 

leveranssäkerhet och totalansvar återfanns under JIT-leveranser. 

TABELL 6:13  -  SKILLNADEN MELLAN JIT-  OCH TRADITIONELLA LEVERANSER. 

JIT-leveranser Traditionella leveranser 

Korta transporttider Långa transporttider 

Små beställningskvantiteter Stora beställningskvantiteter 

Enkla beställningsrutiner Komplicerade beställningsrutiner 

Hög tidsprecision Låg tidsprecision 

Hög leveranssäkerhet Låg leveranssäkerhet 

Produktionsanpassat emballage Transportanpassat emballage 

Leverans direkt till produktion utan mottagningskontroll Mottagnings- och kvalitetskontroll 

Totalansvar Inget totalansvar 

 

I och med att leverantörerna ska ha ett totalansvar och en hög leveranssäkerhet
3
 i ett JIT-

samarbete ska det inte vara nödvändigt för GGP att mäta vare sig kvantitet eller kvalitet då 

                                                                 
3
 Leveranssäkerhet definieras som rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet (Oskarsson et al. 2006). 
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dessa aspekter ska säkras av leverantörerna. Att trots detta genomföra kvantitets- eller 

kvalitetskontroller medför problematik för ytterligare en punkt i samma lista - leverans direkt 

till produktion utan mottagningskontroll - då detta i princip omöjliggörs när artiklarna stoppas i 

godsmottagningen för att kontrolleras. Risken med att inte utföra mätningar på vare sig 

kvantitet eller kvalitet på JIT-leverantörerna blir givetvis att GGP får förlita sig till att 

leverantörerna levererar i korrekta kvantiteter och med rätt kvalitet. Colella (2000) menar 

speciellt att precisa styrningar som Just-in-Time inte kan implementeras på ett effektivt sätt om 

inte kvaliteten på produkterna kan säkras. Men då GGP:s planeringsavdelning indirekt redan 

mäter kvalitet och kvantitetsbrister i form av stopptider
4
 på monteringslinorna kan risken med 

att förlita sig till leverantörerna ändå anses vara acceptabel.  

Specifika nyckeltal kommer därför inte att skapas för vare sig kvalitet eller kvantitet för JIT-

leverantörer då dessa aspekter dels bör säkras av leverantörerna, men också för att GGP 

indirekt har en viss kontroll av dem i och med mätningar av stopptider. Däremot bör nyckeltal 

som återger hur väl övriga leverantörer presterar med avseende på rätt kvalitet och kvantitet 

skapas så att GGP kan genomföra bättre analyser kring vilka leverantörer som kan vara 

lämpliga JIT-leverantörer i framtiden. Detta motiveras också av Tabell 6:13 som tydligt återger 

att mottagnings- och kvalitetskontroll är ett tydligt karakteristikum för traditionella leveranser 

från icke-JIT-leverantörer och att det i godsmottagningar bör utföras mätningar på såväl 

kvalitet som kvantitet. 

Huvudmålet med pilotprojektet är att minska kapitalbindningen i GGP:s lager, vilket kommer 

att möjliggöras genom att lagernivåerna reduceras i och med tätare inleveranser av produkter. 

En följd av att lagernivåerna minskas är att GGP:s produktion kommer att bli känsligare då en 

försenad inleverans kan innebära att GGP:s produktion stannar upp på grund av materialbrist. 

Samtidigt är en för tidig inleverans inte heller önskvärt då det innebär att produkterna måste 

inlagras, varvid kapital åter binds i GGP:s lager och målsättningen med minskad kapitalbindning 

inte uppfylls. Leveranserna måste med andra ord anlända i rätt tid i ett JIT-samarbete och 

därför bör således ett nyckeltal skapas som återger hur precisa inleveranserna varit under en 

viss tidsperiod.  

Den sista av de fyra ”just rights” - plats - är inte av något större intresse att mäta för GGP då 

det enbart finns en produktionsanläggning och en angiven godsmottagning där leveranser 

inkommer.  

  

                                                                 
4
 Stopptid beräknas som antalet minuter produktionslinorna står still på grund av kvalitetsbrister eller 

brist på material. Se även 5.4.2 Kvalitet. 
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6.2.3 KONSTRUKTION AV NYCKELTAL  
För att GGP ska få ett heltäckande, men ändå grundläggande, system för uppföljning av sina 

leverantörer presenteras nedan fem stycken nyckeltal som spridits ut i ett balanserat 

förhållande mellan finansiella och operationella nyckeltal enligt rekommendationer från Bean 

och Geraghty (2003). De framtagna nyckeltalen täcker in kvantitets-, kvalitets- och tidsapekten 

från de ”just rights” Van Weele (2005) tagit upp. De omfattar även ett antal finansiella 

hänseenden som ska ge GGP indikationer på vilka leverantörer som kan vara lämpliga att ingå i 

ett JIT-samarbete med i framtiden. 

GGP:s inköpsavdelning kommer inom en snar framtid att börja undersöka möjligheterna till att 

kunna använda nyckeltal för kvalitet, kvantitet, leveransprecision, ledtid och betalningsvillkor 

på samtliga leverantörer i leverantörsbasen. Dessa nyckeltal är såväl talande som enkla att 

förstå. Nyckeltalen kvalitet och kvantitet är, vilket nyligen förklarats, av betydelse för 

pilotprojektet då de bör tillämpas på ”normala” leverantörer så att framtida leverantörsval 

menade att finna nya JIT-leverantörer kan genomföras med gott resultat. Likaså har det 

framgått att nyckeltalet leveransprecision är av hög vikt, eftersom såväl för tidiga som 

försenade inleveranser kan medföra stora problem för GGP. Därför skapas och definieras 

härvid tre stycken nyckeltal, som mätta per leverantör kan användas av såväl GGP:s inköps- 

som planeringsavdelning så att samarbetet mellan de två avdelningarna främjas och bättre 

uppföljningsarbeten möjliggörs för såväl JIT-leverantörer som vanliga leverantörer. 

TABELL 6:14  -  NYCKELTALET LEVERANSPRECISION. 

Leveransprecision 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[antal inleveranser i tid * 100] / 
[totala antalet inleveranser] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas 
under en löpande 12-
månadersperiod. 
 
Måttet erhålls i procent. 
Målvärdet är 100 %, vilket 
motsvaras av att antalet 
felaktiga leveranser är noll. 

Leveransen räknas som ”i tid” om 
den inkommer på utsatt dag. Om 
den inkommer en eller flera 
dagar innan eller efter utsatt dag 
räknas den som felaktig. 

Övriga anmärkningar 

 GGP kan själva bestämma vad ”i tid” ska innebära. 

Nyckeltalet leveransprecision ska återge hur många leveranser som inkommit till GGP:s 

godsmottaggning i tid i förhållande till det totala antalet inkomna leveranser under ett löpande 

år. Begreppet ”i tid” innebär i detta fall att leveransen inkommer på utsatt dag. Att precisionen 

i måttet satts till dagar förklaras av att det blir för arbetskrävande för godsmottagarna att 

notera specifika klockslag i förhållande till förtjänsten det ger. Notera att detta nyckeltal 

innehåller en osäkerhet i och med att en eventuell försening kan orsakas av såväl leverantören 

som transportören och att leverantören kan bli felaktigt utdömd som underpresterande fastän 

felet legat hos tranportören. Dock har Schenker tidigare presterat väl tidigare då mindre än 1 % 

av de sena transporterna från Europa, exklusive Sverige, till GGP under åren 2007 till 2009 var 

orsakade av Schenker (Kvartalsrapport Schenker, 2009). 
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TABELL 6:15  -  NYCKELTALET KVANTITET SPRECISION. 

Kvantitetsprecision 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[antal korrekta orderrader * 
100] / [totala antalet 
orderrader] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas 
under en löpande 12-
månadersperiod. 
 
Måttet erhålls i procent. 
Målvärdet är 100 %, vilket 
motsvaras av att antalet 
felaktiga orderrader* är noll. 

En korrekt orderrad innehåller 
rätt mängd av det beställda 
antalet enheter. Är det för få 
eller för många enheter på en 
orderrad är den felaktig. 

Övriga anmärkningar 

 
*Måttet kan varieras till att antingen utgå från ordernivå, orderradsnivå (som i exemplet), eller 
artikelnivå beroende på hur GGP vill att leverantörerna ska bedömas. Se Bilaga 5 för tabeller som 
redovisar dessa variationer. 

 

Nyckeltalet kvantitetsprecision avser att mäta hur väl leverantörerna lyckas leverera det GGP 

beställt genom kvoten mellan antalet kompletta orderrader som levererats in till GGP genom 

det totala antalet orderrader som har beställts från respektive leverantör. Måttet avser att 

fungera som ett komplement till leveransprecision då det inte skulle vara några problem för en 

leverantör att skicka iväg en leverans som kommer fram i tid om det inte fanns något krav på 

att innehållet är korrekt. Vid JIT-försörjning blir det viktigt att de inkommande leveranserna 

innehåller korrekt antal detaljer då risken för bristsituationer är större varpå det är viktigt att 

mäta detta innan JIT-försörjning tillämpas. I Tabell 6:15 ovan beskrivs att bedömningen kan 

utgå från antingen ordernivå, orderradsnivå, eller artikelnivå. Denna aggregeringsnivå får GGP 

själva välja beroende på hur kritiskt de vill granska sina leverantörer.  

TABELL 6:16  -  NYCKELTALET KVALITETSPRECISION. 

Kvalitetsprecision 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[antalet leveranser som klarar 
kvalitetskontrollen utan 
anmärkningar * 100] / [totala 
antalet leveranser] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas 
under en löpande 12-
månadersperiod. 
 
Måttet erhålls i procent. 
Målvärdet är 100 %, vilket 
motsvaras av att antalet 
kvalitetsbrister är noll. 

En leverans räknas som godkänd 
då den passerat 
kvalitetskontrollen utan 
anmärkningar eller om den aldrig 
besöker kvalitetskontrollen. 

Övriga anmärkningar 

 
Vaksamhet krävs vid tolkning av detta mått i och med att GGP inte kvalitetskontrollerar samtliga 
leveranser. 

Detta mått skiljer sig från leveransprecision och kvantitetsprecision i avseendet att alla 

leveranser inte genomgår någon kvalitetskontroll hos GGP i dagsläget. Att en leverans blir 

godkänd i kvalitetskontrollen behöver inte heller betyda att alla enheter testas då 

kvalitetskontrollen kan utgå från stickprov på ett fåtal detaljer. Detta innebär att ett antagande 

får göras att de leveranser och enheter som inte testas är godkända. Det här antagandet görs 

redan i dag av GGP då de enbart testar två typer av material. Nytillkommet material testas till 

dess att de anser att leverantören levererar med god kvalitet, varpå de slutar testa materialet. 

Vissa andra material som anses vara kritiska kvalitetssäkras kontinuerligt. För att detta 

antagande inte ska behöva göras måste GGP utvidga omfattningen av de kvalitetskontroller 

som utförs i dag.  
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TABELL 6:17  -  NYCKELTALET KAPITALBINDNING. 

Kapitalbindning 

 

Beräkning Presentation Bedömning 
[produktvärde] * [antalet 

lagerförda artiklar] 
 

Summeras över samtliga 
produkter som lagerförs. 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och presenteras som 
ett medelvärde över 
kapitalbindningen under en 
löpande 12-månadersperiod. 

Inga bedömningar behöver 
göras för detta nyckeltal. 

Övriga anmärkningar 

 
Om ett JIT-samarbete med en leverantör införs så kommer det att ta 12 månader innan GGP kan göra 
en komplett redovisning av hur mycket kapitalbindningen sänkts.  

 

Nyckeltalet kapitalbindning skiljer sig ifrån de tre tidigare måtten i avseende att det egentligen 

inte mäter leverantörsprestationer, utan snarare GGP:s hantering av materialflödet från de 

olika leverantörerna. Leverans-, kvantitets- och kvalitetsprecision återspeglar hur väl 

leverantörerna hanterar sina åtaganden och beror direkt på deras egna prestationer medan 

kapitalbindning i lager avgörs helt av hur GGP beställer och förbrukar material. Måttet är dels 

tänkt att användas för att visa vilka leverantörer som i dag binder mycket kapital och därmed 

kan vara lämpliga för ett JIT-samarbete, samt hur väl GGP har lyckats integrera befintliga JIT-

leverantörer. 

TABELL 6:18  -  NYCKELTALET LAGEROMSÄTTNINGSHAST IGHET. 

Lageromsättningshastighet 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[omsättning] / 
[medellagervärde] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas under 
en löpande 12-månadersperiod. 

Omsättningen bedöms som det 
totala inköpsvärdet på samtliga 
inköpta produkter från 
leverantören. 
 
Medellagervärde är 
medelvärdet av inköpspriset på 
samtliga produkter som GGP 
lagerhåller från leverantören. 

Övriga anmärkningar 

 
Medellagervärdet kan fås ur nyckeltalet kapitalbindning, vilket redovisas som medelvärdet över GGP:s 
kapitalbindning under en löpande 12-månadersperiod. 

 

Nyckeltalet lageromsättningshastighet ger GGP en inblick i hur många gånger som lagret 

”förnyas” under en löpande 12-månadersperiod. GGP får en förståelse för hur frekventa 

inleveranser av mindre batchstorlekar påverkar lagernivåerna och därmed kapitalbindningen. 

Se Figur 6:7 för en illustration av hur medellagernivån sänks. 

 

 
FIGUR 6:7  -  LÅG-  RESPEKTIVE HÖG LAGER OMSÄTTNINGSHASTIGHET . 

Notera att illustrationerna ovan gäller för en konstant produktionstakt, vilket motsvaras av 

lutningen på de diagonala linjerna i figurerna. GGP:s produktionstakt kommer i sammanhanget 

kunna anses vara konstant eftersom att de inte kommer att producera vare sig snabbare eller 
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långsammare på grund av att frekvenserna på leveranserna ändras i pilotprojektet. Figur 6:7 

återger i den vänstra bilden en lageromsättningshastighet på två gånger under den visade 

tidsperioden och bilden till höger visar en lageromsättningstakt på fem gånger under samma 

tidsperiod. Det syns tydligt att medellagernivån sänks med en ökad lageromsättningshastighet.  

GGP kan med andra ord använda detta nyckeltal som en indikator på hur väl de sköter sin 

lagerhållning och dra parallellen hög lageromsättningshastighet – mindre kapitalbindning så 

länge som deras produktionstakt håller sig konstant. 

 

Samtliga fem nyckeltal som presenterats utgår från samma tidsperiod – en löpande 12-

månadersperiod. Motiveringen till detta val åskådliggörs i Tabell 6:19 där olika tidsperioder 

jämförs och för- respektive nackdelarna med dem pekas ut. 

TABELL 6:19  -  JÄMFÖRELSE AV OLIKA T IDSPERIODER  

Tidsperioder  

Sedan start 

Att aldrig nollställa mätningarna kommer innebära att det totala 
antalet inleveranser efter ett tag kommer att nå höga höjder. Till 
följd av detta kommer inte en försämring av inleveranserna att 
märkas speciellt tydligt i statistiken. Gamla synder som inte längre är 
aktuella kommer också att leva kvar. 

Senaste 
verksamhetsåret 

Ger ett sammanhängande mått över ett år som går att matcha mot 
övrig data som fås fram under ett verksamhetsår (försäljning, 
resultat etcetera). Nackdelen är att måttet blir upp till ett år 
gammalt innan det uppdateras på nytt, vilket riskerar att plötsliga 
förändringar förbises. 

Löpande 12-
månadersperiod 

Måttet uppdateras kontinuerligt och tar in de senaste 
förändringarna vilket gör måttet levande och kan avslöja trender. Då 
”senaste verksamhetsår” endast är ett specialfall av ”löpande på ett 
år” erhålls samma resultat för de båda tidshorisonterna dagen det 
nya verksamhetsåret startar. Tack vare detta går det även att 
använda resultatet från den första dagen i ett nytt verksamhetsår 
för tidshorisonten ”löpande på ett år” till utvärderingar av hur 
föregående verksamhetsår förlöpt. 

Löpande en månad 
Måttet blir väldigt responsivt och reagerar snabbt på förändringar, 
dock så glömmer det lika snabbt vilket medför att det inte ger någon 
bra bild över helheten. 

 

  



 

Sida 76 
 

6.2.4 UTVÄRDERING AV NYCKELTAL  
För att säkerställa att de nyckeltal som presenteras är ”bra” kommer de att utvärderas med 

hjälp av listan som Caplice och Sheffi (1994) presenterat. Listan presenteras igen i Tabell 6:20. 

TABELL 6:20  -  KRITERIER FÖR UTVÄRDERING AV NYCKELTAL ENLIGT CAPLICE OCH SHEFFI (1994). 

Kriterium Förklaring 

Validitet 
Måttet fångar på ett effektivt sätt händelserna och 
aktiviteterna som mäts och kontrollerar för utomliggande 
faktorer. 

Robusthet 
Måttet tolkas lika för dess användare, är jämförbart över tid, 
plats och organisationer och är repetitiv. 

Användbarhet 
Måttet är lätt att förstå av beslutsfattaren och ger riktlinjer 
om vilka åtgärder som bör vidtas. 

Integration 
Måttet inkluderar alla relevanta aspekter av processen och 
främjar koordination mellan funktioner och organisationer. 

Ekonomi 
Fördelarna med att använda detta mått uppväger kostnaden 
för datainsamling, analyser och rapportering. 

Kompabilitet 
Måttet är kompatibelt med existerande information, material, 
kassaflöden samt system inuti organisationen. 

Detaljeringsgrad 
Måttet förser användaren med en tillräcklig grad av 
aggregering. 

Sundhet i beteende 
Måttet minimerar incitament för kontraproduktiva ageranden 
och presenteras i en användbar form. 

 

Validitet 

Måttens validitet kan anses vara relativt god för ett grundläggande system då till exempel 

leveransprecision avser mäta hur stor andel av alla leveranser som ankommit i tid till GGP. 

Detta utförs genom en enkel kvot mellan antal inleveranser i tid och det totala antalet 

inleveranser som tydligt återger det som faktiskt avser mätas. Däremot brister måtten i någon 

mening i avseendet att kontrollera för utomstående faktorer. Till exempel kan bristande 

kvalitetsprecision kopplas till felaktig bearbetning hos leverantören, men även till skador 

orsakade av felaktig emballering och transportskador. Sammantaget ger dock måttens enkelhet 

en god förståelse för vilka aktiviteter som kan påverka deras utfall, varför validiteten kan anses 

vara överlag god. 

Robusthet 

Samtliga nyckeltal är konstruerade antingen som enkla kvoter eller multiplikationer av ett fåtal 

termer, vilket rekommenderas av Allio (2006). Detta gör att de blir enkla att förstå för de som 

använder dem och att risken för feltolkningar minimeras. Tack vare att samtliga nyckeltal förs 

över löpande 12-månadersperioder blir de även jämförbara över tiden på ett mer dynamiskt 

sätt än vad som skulle vara möjligt om de till exempel redovisats per verksamhetsår eller 

liknande. Se Tabell 6:19 ovan för en jämförelse av vilka fördelar respektive nackdelar valet av 

tidsperiod medför. Nyckeltalens robusthet kan i detta fall anses vara hög för samtliga nyckeltal. 

Användbarhet 

Som tidigare nämnts har nyckeltalen konstruerats med enkelhet och tydlighet i åtanke. De 

syftar till att vara så talande som möjligt för den eller de som använder dem utan att för den 

skull behöva vara komplexa. Återigen, tack vare att de är uppbyggda som enkla kvoter 

respektive multiplikationer av termer blir det enkelt för deras användare att identifiera vilka 
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åtgärder som bör vidtas då måtten indikerar brister. Användbarheten är med andra ord mycket 

god. 

Integration 

I detta fall syftar processen i fråga till försörjningen av material till GGP. De framtagna 

nyckeltalen ger en grundläggande helhetsbild över hur väl leveranserna ankommer till GGP i 

tid, om kvantiteten och kvaliteten på produkterna är godtagbara, hur mycket kapital som binds 

i GGP:s lager samt hur fort produkterna omsätts i GGP:s lager. Denna helhetsaspekt kan ses 

som ett främjande av koordinationen mellan GGP:s olika avdelningar då till exempel 

inköpsavdelningen berörs av hur mycket pengar som binds i lager samtidigt som produktionen 

påverkas av såväl kvantitets- som kvalitetsbrister. 

Ekonomi 

Nyckeltalen har härletts från såväl läroböcker inom logistik, ekonomi och inköp samt artiklar 

där vikten av att mätta just det som nyckeltalen avser mäta tagits upp och betonats. Det kan 

därför fastställas att de framtagna nyckeltalen är oerhört viktiga för GGP, men eftersom 

kostnader för vad som förloras av att de inte mäts och kostnaderna för datainsamling, analyser 

och rapportering inte finns att tillgå så dras följande slutsats med viss reservation: Nyckeltalen 

väger med stor sannolikhet upp kostnaden för datainsamling, analyser och rapportering. 

Kompabilitet 

GGP:s affärssystem kommer att behöva anpassas så att nyckeltalen kan uppdateras per 

automatik. Detta anses dock inte vara ett stort problem då GGP:s IT-avdelning har erfarenhet 

av detta sedan tidigare. 

Detaljeringsgrad 

Detaljeringsgraden på de framställda nyckeltalen är så pass generell att de ska vara enkla att 

handha och förstå samtidigt som de ska ge användaren en så god förståelse som möjligt för vad 

som behöver göras för att åtgärda dåliga resultat. För det grundläggande uppföljningssystem 

som dessa nyckeltal utgör anses därför detaljeringsgraden vara mer än tillfredsställande. 

Sundhet i beteende 

Måtten presenteras på ett lättförståeligt sätt i form av antingen en procentsats, ett monetärt 

värde eller en siffra med ändelsen ”gånger”. Varje nyckeltal har således en enhet som är 

lättolkad och sammankopplad med det som mäts, vilket innebär att deras användare direkt 

förstår innebörden av vad nyckeltalen visar. De är även så pass direkta i sina konstruktioner att 

kontraproduktiva ageranden med syfte att uppnå missvisande värden inte är möjliga. 
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6.2.5 SAMMANFATTNING  
Fem stycken nyckeltal har skapats i detta kapitel. De är: 

 leveransprecision 

 kvantitetsprecision 

 kvalitetsprecision 

 kapitalbindning 

 lageromsättningshastighet. 

Dessa nyckeltal har skapats i syfte att säkerställa att GGP kan utföra tillfredsställande 

uppföljning på sina leverantörer, samt för att GGP ska kunna utföra mer utförliga 

leverantörsval i framtiden. De tre nyckeltalen leveransprecision, kvalitetsprecision och 

kvantitetsprecision ska ge GGP en förståelse för hur väl leverantörerna levererar i tid, om 

kvaliteten på varorna är godkänd, samt om antalet detaljer som levereras in till GGP 

överensstämmer med det beställda antalet. De ger alltså en grundläggande syn på hur bra 

leverantörerna är. Det fastslogs tidigare att nyckeltalen kvalitetsprecision och 

kvantitetsprecision i teorin inte ska behöva tillämpas på JIT-leverantörer då dessa aspekter ska 

säkras av leverantörerna och inte av GGP. För övriga leverantörer är dock uppföljning av dessa 

aspekter av stor vikt. 

Nyckeltalet kapitalbindning ska hjälpa GGP förstå hur mycket kapital som binds i lager från en 

viss leverantör. Detta är ett hjälpmedel för GGP i kommande förbättringsarbeten att minska 

lagernivåer och effektivisera flöden, vilket är av betydelse för precisa styrningar som JIT. 

Det sista nyckeltalet, lageromsättningshastighet, visar hur länge material ligger i GGP:s lager. 

De kan även använda detta nyckeltal som en indikator på hur väl de sköter sin lagerhållning 

genom att dra parallellen hög lageromsättningshastighet – mindre kapitalbindning så länge 

deras produktionstakt håller sig konstant. Detta förklarades tidigare i kapitlet med hjälp av ett 

exempel. 

 

Samtliga nyckeltal har utvärderats med hjälp av en lista från Caplice och Sheffi (1994), där olika 

aspekter analyserats för respektive nyckeltal. Sammanfattningsvis är de framtagna nyckeltalen 

mycket bra nyckeltal för leverantörsuppföljning då de är såväl enkla som talande, vilket om de 

införs, ger GGP en god insyn i hur bra deras leverantörer är och vilka som lämpar sig för JIT-

samarbeten. 

  



 

Sida 79 
 

6.3 KOSTNADSANALYS 
I syftesdiskussionen bestämdes att kostnadsanalysen skulle följa logistikens 

totalkostnadsmodell, vilken återigen visas i Figur 6:8. Det klargjordes även i 

uppgiftspreciseringen att varje grupp ska innehålla ett antal kostnadsposter som jämför 

kostnadsskillnaderna mellan JIT-försörjning och normalläget för en vald leverantör. För 

tydlighetens skull kommer fortsättningsvis normalläget vara synonymt med vad som faktiskt 

hände under verksamhetsåret 08/09, medan JIT-försörjning innebär den tänkta utvecklingen av 

som skulle blivit vid en övergång till JIT-försörjning.  

Det första steget i kostnadsanalysen är att välja ut en av de leverantörer som presenterades 

tidigare i analyskapitlet som lämpliga JIT-kandidater. Därefter ska de aktiviteter som skiljer 

nuläget ifrån JIT-försörjning identifieras och kostnadsbestämmas. Dessa aktiviteter kommer att 

identifieras med hjälp av definitionen av de olika grupperna i logistikens totalkostnadsmodell 

samt empirin. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.3.1 VAL AV LEVERANTÖR  
Analysen med leverantörsval resulterade i en lista innehållandes de elva lämpligaste JIT-

leverantörerna. Det påföljande valet av att välja en av dessa elva leverantören för 

kostnadsanalysen begränsades av tre parametrar; olackat material, antalet detaljer per 

lastbärare för de olika artikelnumren och vikten på detaljerna för respektive artikelnummer. 

Varje artikel som köps in av GGP har ett specifikt artikelnummer. Överlag är detta ett smidigt 

system för att identifiera och hålla reda på artiklar, men i GGP:s fall uppstår komplikationer för 

artiklar som levereras in till dem som olackade, men som senare lackeras i lackanläggningen. 

När artiklarna blivit lackade får de nya artikelnummer beroende på vilken färg de lackats i. Till 

följd av de nya artikelnumren uppstår problem med att matcha ihop den faktiska 

förbrukningen av olika artiklar med artiklarna i de inleveranser som skedde under 

verksamhetsåret 08/09. 

För att beräkna transportpriser krävs vikten på leverantörens artiklar samt antalet artiklar per 

lastbärare (för att kunna beräkna om transporterna blir skrymmande eller ej). Sådan 

information finns i dag inte tillgängligt i GGP:s affärssystem. När material tas hem i dag utgår 

materialplanerarna ifrån bestämda kvantitetsmultiplar som exempelvis kan motsvara antalet 

Logistikens totalkostnadsmodell 

Lagerföring

 

 
 

 

 

 

Kvalificering 

av 

leverantörer 

 

Första urvalet: 

Knock-out kriterier 

 
Andra urvalet: 

Flerkriterieanalys med viktat 

poängsystem 

 
Tredje urvalet: 

Kompletterande kriterieanalys   

 

Lagerhållning / Hantering

 

 
 

 

 

 

Kvalificering 

av 

leverantörer 

 

Första urvalet: 

Knock-out kriterier 

 
Andra urvalet: 

Flerkriterieanalys med viktat 

poängsystem 

 
Tredje urvalet: 

Kompletterande kriterieanalys   

 

Transport 

Administration

 

 
 

 

 

 

Kvalificering 

av 

leverantörer 

 

Första urvalet: 

Knock-out kriterier 

 
Andra urvalet: 

Flerkriterieanalys med viktat 

poängsystem 

 
Tredje urvalet: 

Kompletterande kriterieanalys   

 

Övrigt

 

 
 

 

 

 

Kvalificering 

av 

leverantörer 

 

Första urvalet: 

Knock-out kriterier 

 
Andra urvalet: 

Flerkriterieanalys med viktat 

poängsystem 

 
Tredje urvalet: 

Kompletterande kriterieanalys   

 

FIGUR 6:8  -  LOGISTIKENS TOTALKOSTNADSMODELL (OSKARSSON ET AL .  2006). 
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artiklar i en full pall, eller multiplar som passar leverantörernas produktion. Förutsatt att 

lastbärare av samma storlek som i dag kommer att användas vid JIT-samarbetet skulle antalet 

artiklar per lastbärare behöva bestämmas genom att för varje artikel fylla en lastbärare och 

räkna antalet artiklar som får plats i denna. I de fall där lastbäraren är en hel pall är detta 

arbete redan gjort och det räcker med att kontrollera att pallens fyllnadsgrad är god och 

anteckna antalet artiklar på pallen (antalet artiklar finns angivet på en pallflagga på varje pall). 

Gällande artiklarnas vikter finns det två sätt att lösa problemet på; antingen väljs en leverantör 

som har vikten registrerad i sitt system eller så får varje enskild artikel sökas upp i GGP:s lager 

och vägas manuellt. 

Till följd av ovanstående begränsningar kortades listan med leverantörer att utföra 

kostnadsanalysen på ned till det antal som presenteras i Tabell 6:5 genom att de leverantörer 

som hade olackerat material i sitt sortiment plockades bort. Detta löste problemet med att 

artiklar som lackades tilldelades nya artikelnummer.  

TABELL 6:21  -  MÖJLIGA LEVERANTÖRER ATT UTFÖRA KOSTNADSANALYSEN PÅ. 

Leverantör Viktad poäng 
Geografiskt läge 

[km] 
Omsättning 

[kr] 
Inleveransfrekvens 

[ggr] 
Artikelnummer 

[st] 

12 081 44,8 5 1 836 754 83 83 

11 873 38,6 159 4 184 435 65 118 

12 241 35,7 132 1 814 984 62 40 

11 987 35,7 178 3 173 927 86 24 

24 930 35,4 170 4 591 137 97 14 

11 601 34,6 269 4 738 140 95 31 

 

Med sex stycken möjliga leverantörer att genomföra kostnadsanalysen på undersöktes 

möjligheten till att få fram artikelvikter och antalet artiklar per lastbärare. Då leverantör 11 987 

hade möjlighet att exportera artikelvikten ur sitt affärssystem samtidigt som artiklarna 

levererades på pallar, vilket möjliggjorde en enkel undersökning av antalet artiklar per 

lastbärare, valdes denna leverantör till kostnadsanalysen. Genom en kvalitativ undersökning 

tillsammans med ansvarig materialplanerare för denna leverantör samt ansvarig 

kvalitetskontrollant drogs slutsatsen att leverantören i dagsläget inte hade några kända 

kvalitets- eller leveransproblem som skulle göra leverantören till en olämplig JIT-leverantör.  

6.3.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN  
För att kostnadsanalys på leverantör 11 987 skulle bli trovärdig krävdes att ett antal 

antaganden gjordes utifrån de förutsättningar som rådde. 

De beräkningar som kostnadsanalysen bygger på gjordes utifrån förbrukning- och 

inleveransdata ifrån affärssystemet för verksamhetsåret 08/09, vilket möjliggjorde en god bild 

av normalläget för såväl lagerföring- som transportkostnader. I fallet med JIT-försörjning kan 

det dock tänkas bli lite missvisande då exempelvis en utjämning av monteringen i vissa fall 

skulle kunna jämna ut vissa toppar i produktionen för att minska den krävda mängden 

lagerförda artiklar. Ett alternativ hade varit att modifiera förbrukningsdatan för att visa JIT-

försörjningens potential, men om detta gjorts hade jämförelsen mot normalläget inte blivit 

rättvisande. Resultatet av att jämförelsen mot normalläget får väga tyngre än JIT-

försörjningens potential blir att säkerhetslagernivån (ett specifikt antal lastbärare hemma) som 
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systemet hela tiden strävar efter att nå i denna analys har anpassats efter historisk förbrukning 

och blir således högre än vad som troligtvis skulle råda i ett JIT-samarbete. 

Ett antagande har även gjorts att antalet artiklar per lastbärare kommer att vara det antal som i 

dag finns i den använda lastbäraren. I praktiken kommer även detta att kunna ändras genom 

exempelvis tätare packning eller alternativa lastbärare. 

Ett par av leverantörernas artiklar togs i bruk först en bit in i verksamhetsåret 08/09. För att 

göra jämförelsen rättvis för dessa artiklar så började artiklarna vid JIT-försörjning att lagerföras 

samma datum som de första gången inkom i normalfallet och inte från första dagen på 

verksamhetsåret. 

GGP tillämpar enligt empirin en frystid på tre dagar som innebär att det måste finnas material 

motsvarande den beräknade åtgången under frystiden tillgängligt på lagret för att 

produktionsplanen ska få frysas. Vid JIT-försörjning kommer denna regel att ignoreras då det 

skulle innebära en kraftig ökning av säkerhetslagret, motsvarande tre dagars ledtid, om denna 

regel skulle efterlevas. Elimineringen av frystiden görs med motiveringen att undersökningen 

av normalläget visade att det i dag tummades på denna regel samtidigt som en av orsakerna till 

JIT-försörjning enligt Marwan och Mahmoud (1998) är att just minska materialets 

genomloppstid.  

I prisberäkningen för transportkostnader ingår ett drivmedels- och valutajusteringstillägg som 

ändras varje månad. Det drivmedels- och valutajusteringstillägg som användes till 

kostnadsanalysens prisberäkningar är medlet från maj 2009 – april 2010 som låg på 17,46 % 

(Schenker, 2010). Det blir därför inte en kostnadsberäkning av vad frakterna kostade under 

verksamhetsåret 08/09 utan en uppskattning av vad de skulle kosta i dag då även det aktuella 

prisavtalet slöts under verksamhetsåret 09/10.  

Trots de osäkerheter som finns kommer kostnadsposterna att beräknas på en detaljeringsnivå 

av kronor vilket är exaktare än vad som egentligen är möjligt med de ingående variablerna. 

Detta gjordes utifrån resonemanget att en avrundning av kostnadsposterna skulle minska 

reliabiliteten i beräkningarna. 

6.3.3 IDENTIFIERING AV KOSTNADSPOSTER  
Efter att leverantör 11 987 valts påbörjades arbetet med att identifiera den förändring i 

kostnadsposter som uppstod för var och en av de fem grupperna i logistikens 

totalkostnadsmodell.  

LAGERFÖRING  

GGP:s huvudmål med JIT-försörjning är att minska kapitalbindningen vilket, om målet uppnås, 

innebär en minskning av lagerföringskostnaderna. Enligt referensramen beräknas 

lagerföringskostnaden som produkten av GGP:s lagerföringsränta, som i dag ligger på 12 %, och 

lagervärdet på årsbasis. Lagerföringsräntan anses efter diskussioner med ekonomiavdelningen 

vara tämligen konstant och påverkas inte omgående av omvärldsförändringar i konjunkturen 

eller ränteläget. 

För att beräkna den faktiska lagerföringskostnaden under verksamhetsåret 08/09 beräknades 

dagssaldon med hjälp av dagsförbrukning, inkommande leveranser och det ingående 

lagersaldot första dagen under verksamhetsåret 08/09. Genom att sedan beräkna medellagret 

över hela verksamhetsåret på det dagliga saldot uppnåddes en hög noggrannhet i 
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kapitalbindningen som blev högre än den GGP:s affärssystem kunde erbjuda. Med en 

kapitalbindning på 397 257 kr blev lagerföringskostnaden 47 671 kr. 

Vid JIT-försörjning kommer det för varje artikel finnas ett antal lastbärare i omlopp. Det vill 

säga, när sista detaljen plockas ur en lastbärare beställs en ny. Antalet lastbärare kommer 

därför att avgöra den maximala lagernivån som går att hålla för varje artikel och därmed den 

lagernivå systemet kommer att gå mot när produktionstakten sjunker under lågsäsong. Antalet 

lastbärare bestäms i sin tur av parametrarna ledtid, artiklar per lastbärare samt 

förbrukningstakt. För att inga brister ska uppstå måste det finnas tillräckligt med fulla 

lastbärare hemma för att monteringen ska kunna förses med artiklar under ledtiden. 

I Figur 6:9 beskrivs schematiskt resonemanget som ledde fram till att ledtiden sattes till tre 

dagar. Dag 0 förbrukas material och när en lastbärare blir tom skannas den av så att det i slutet 

av dagen läggs en order på samtliga tomma lastbärare mot leverantören. Under Dag 1 ska 

leverantören sedan plocka ordern och beställa frakt från Schenker som samma dag hämtar den 

och levererar ordern till GGP någon gång under Dag 2. Väl på GGP Dag 2 lastas ordern av och 

innan monteringen startar Dag 3 ska lastbärarna finnas antingen vid monteringslinan eller i 

lager. 

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 

Efter kl. 16.30 
skickas ordern till 
leverantören 

Leverantören plockar 
orden och Schenker 
hämtar upp den. 

Schenker levererar 
ordern till GGP som 
kör ut orden till 
lagret eller 
monteringslinan. 

Artiklarna i ordern är 
redo att användas. 

FIGUR 6:9  -  MOMENT SOM BESTÄMMER LEDTIDEN. 

Med en ledtid på tre dagar och tillräckligt höga lagernivåer för att aldrig få brister under året 

blev kapitalbindningen vid JIT-försörjning 261 929 kr och lagerföringskostnaden 31 431 kr. I 

Bilaga 6 återfinns en lista över alla artiklar med inparametrar och kapitalbindning. I Tabell 6:22 

sammanfattas lagerföringskostnaderna för normalläget och JIT-försörjning. 

TABELL 6:22  -  SAMMANFATTNING LAGERF ÖRINGSKOSTNADER . 

Lagerföringskostnader 

Normalläget 47 671 kr 
JIT-försörjning 31 421 kr 

Besparing vid JIT-försörjning 16 250 kr 

 

LAGERHÅLLNING/HANTERING  

De aktiviteter, och därmed kostnader, för lagerhållning och hantering som går att härleda ur 

empirin presenteras i Tabell 6:23. 

TABELL 6:23  -  MÖJLIGA KOSTNADSPOSTER FÖR LAGERHÅLLNING/HANTERING. 

Godsmottagning 
Kostnaden för att mottaga varje transport och rapportera in de mottagna 
produkterna i affärssystemet. 

Inlagring Kostnaden för att inlagra de mottagna produkterna i respektive lager. 
Pallplats Kostnaden för en pallplats i de olika lagren. 

Plockning Kostnaden för att fylla en lastbärare. 
Transport till 
linan 

Kostnaden för en transport av material till linan. 
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Vid JIT-försörjning ökade antalet inleveranser från 86 till 171 stycken. Då det fortfarande är 

samma mängd material som tagits hem minskade snittvikten för transporterna. Detta ledde till 

att antalet direktbilar från leverantör 11 987 sjönk från 38 till 26 stycken. Under förutsättning 

att resterande material kan samlastas på en av de dagliga lastbilarna till GGP vid något av 

Schenkers distributionslager skulle antalet inkommande lastbilar till GGP minska med 12 

stycken. En uppskattning med hjälp av ansvarig personal är att det kringarbete som uppstår när 

en lastbil ankommer, exklusive avlastningstiden, är 10 minuter. Detta ger en arbetsbesparing 

på 2 timmar per år och därmed en kostnadsbesparing på 480 kr. 

Då antalet artiklar per lastbärare och det totala antalet lastbärare även vid JIT-försörjning blir 

samma som i normalfallet förväntas ingen skillnad i arbetsmoment för vare sig inlagring eller 

transport av material till linan. Då materialet även i normalläget ankommer i de interna 

lastbärarna (pallar med pallkragar) sker i dag ingen plockning och inte heller vid JIT-försörjning 

kommer detta att bli aktuellt. 

Vid JIT-försörjning minskade antalet lastbärare för samtliga artikelnummer med undantag för 

de som i normalfallet endast hade en eller två lastbärare. Att antalet lastbärare inte minskade, 

eller i vissa fall ökade, för dessa beror på att två-bingesystemet kräver att det finns minst två 

lastbärare i omlopp för att fungera. Att ha två lastbärare i omlopp var i normalfallet inte 

nödvändigt då en ny lastbärare kunde beställas så att den kom hem lagom till att den första var 

tömd. Men att göra en korrekt och rättvis bedömning av vilka kostnadsförändringar som 

uppstår till följd av att det totala antalet lastbärare minskar är ytterst svårt. För artiklarna som 

lagerförs i djupstaplingsgångarna, där upp till 45 pallar med två pallkragar kan lagerföras, 

kommer inte några direkta besparingar att göras då en pallplats är upptagen oavsett om det 

står 5 eller 45 pallar där. Möjligtvis skulle det gå att argumentera för en besparing som skulle 

kunna uppstå om en omflyttning av lagret blir möjligt. Att minska materialet i lager skulle även i 

förläggningen kunna leda till att de externa lager som i dag hyrs in när lagret i fabriken är full 

skulle kunna minskas. 

Den stora fördelen med JIT-försörjning, när det kommer till pallplatser, ligger främst i att det 

hela tiden är känt hur mycket plats som kommer att upptas som mest i lagret och onödiga 

toppar som tidigare uppstod i normalläget kan undvikas. 

TRANSPORTKOSTNADER  

Transportkostnaderna för normalfallet och JIT-försörjning beräknades utifrån det prisavtal som 

finns med Schenker och presenterades i 5.6 Transporter. Den data som transportkostnaderna 

bygger på (när inleveranser skedde och hur många lastbärare som tagits hem) kommer direkt 

från modellen som tidigare användes till att beräkna lagerföringskostnaderna. 

Transportkostnaderna utgår huvudsakligen ifrån två parametrar som finns med i Schenkers 

prislista, vikt per försändelse och avståndet mellan leverantören och GGP. Avståndet mellan 

två transportpunkter fås från Schenkers hemsida som anger avståndet mellan leverantör 

11 987 och GGP till 178 km (Avstånd, 2010). Vikten per försändelse beror i sin tur på hur många 

olika artiklar som skickas, antalet lastbärare per artikel och vikten per lastbärare. Vikten per 

lastbärare beror i sin tur på antalet detaljer per lastbärare, vikten per detalj samt vikten på en 

tom lastbärare. Nedbrytningen av transportkostnader visas i Figur 6:10. 
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FIGUR 6:10  -  TRANSPORTKOSTNADERNA NEDBRUTET. 

Totalt användes tre typer av lastbärare som presenteras närmare i Tabell 6:24, vikter och 

volymer är hämtade från Terab (2010). 

TABELL 6:24  -  VOLYM OCH VIKT PÅ PALLAR. 

Typ av lastbärare Pallkragar Volym (kubikmeter) Vikt (kg) 

Helpall 1 0,523 30 
Helpall 2 0,331 38 
Halvpall 1 0,166 15 

 

Vikten per artikel, artiklar per lastbärare samt den totala vikten per lastbärare presenteras i 

Bilaga 7. 

Då antalet inleveranser ökade ifrån 86 till 171 stycken vid JIT-försörjning sjönk medelvikten på 

transporterna och priset per kg försämrades med resultatet att priset för transporterna höjdes 

ifrån 56 742 kr till 88 829 kr. En sammanställning av förändringarna av transportkostnaderna 

visas i Tabell 6:25. 

TABELL 6:25  -  TRANSPORTKOSTNADER. 

Transportkostnader 

Normalläget 56 742 kr 
JIT-försörjning 88 829 kr 

Besparing vid JIT-försörjning -32 087 kr 

 

ADMINISTRATION  

Att bestämma tiden för det administrativa arbetet materialplanerarna utförde i normalläget för 

att ta hem material visade sig vara komplicerat. Deras arbete består av flera olika moment som 

tar olika lång tid beroende på flera variabler, som exempelvis vilken leverantör det handlar om 

eller förbrukningstakten av materialet. Då detta arbete inte heller utförs vid ett och samma 

tillfälle utan sprids ut över tiden är det orimligt att mäta den tid som läggs ner på att ta hem 

material från en leverantör. Att fördela materialplanerarens tid över det totala antalet 

artikelnummer eller det totala inköpsvärdet ger inte heller någon bra fördelning då exempelvis 

olika artikelnummer tar olika lång tid att köpa in. Även om den tid som i dag läggs på att ta hem 

material från en leverantör kunde bestämmas är det oklart hur många moment som skulle 

kunna strykas vid JIT-försörjning och vilka ytterligare moment som skulle tillkomma.  

Transportkostnader

Vikt per försändelse

Antal artiklar
Antal lastbärare per 

artikel Vikt per lastbärare

Antal detaljer per 
lastbärare

Vikt per detalj
Vikt på tom 
lastbärare

Volym på lastbärare

Avstånd
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Resultatet av att värderingsmöjligheterna till denna kostnadspost undersöktes blev att den 

ansvariga materialplaneraren för leverantör 11 987 ansågs ha den bästa möjligheten, att 

utifrån egen uppfattning, uppskatta tidsbesparingen som ett JIT-samarbete skulle kunna ge. 

Enligt denne har JIT-försörjning en potential till att spara tre timmars arbete per månad. Detta 

är dock en högst osäker uppskattning på tidsbesparingen som kan variera både uppåt och 

nedåt, men med tanke på det underlag som finns i dag är det den bästa som kan göras. Vid en 

tidsbesparing på tre timmar per månad och med en personalkostnad på 256 kr per timme 

skulle det innebära en besparing över året på 9 216 kr. 

6.3.4 SAMMANFATTNING  
Det visade sig vara väldigt svårt att göra goda beräkningar eller uppskattningar av kostnader för 

flertalet kostnadsposter. I vissa fall var det även svårt att tyda vad förändringen i sig skulle bli. 

Ett exempel på detta är vilka förändringar som skulle ske i inlagringen av lastbärare. 

Följaktligen har vissa mindre kostnadsposter exkluderats, främst avseende 

lagerhållning/lagerhantering, i analysen i de fall en rimlig uppskattning av påverkan inte kunnat 

göras. Resultatet av detta torde inte ha någon större inverkan av resultaten då dessa 

kostnadsposter ansågs vara förhållandevis små. 

Sammanställningen av kostnadsbesparingarna i Tabell 6:26 visar att ett införande av JIT-

försörjning på leverantör 11 987 skulle innebära ökade kostnader med 6 141 kr per år. Den 

besparing som gjordes med framförallt lagerförings- och administrationskostnaderna var inte 

tillräckligt stor för att täcka upp för de ökade transportkostnaderna.  

TABELL 6:26  -  SAMMANSTÄLLNING KOSTNADSBESPARINGAR VID JIT-FÖRSÖRJNING. 

Lagerföring 16 250 kr 
Lagerhållning/hantering 480 kr 
Transporter -32 087 kr 
Administration 9 216 kr 

Resultat -6 141 kr 

 

6.3.5 KÄNSLIGHETSANALYS  
Kostnadsanalysen har utgått från produktionsdata för verksamhetsåret 08/09 och under 

förhållanden som skiljer från vad som kan anses vara normalt i ett JIT-samarbete. Därför är det 

av stor vikt att omfånget av den genomförda analysen breddas till att undersöka ett antal ”om-

scenarion”, det vill säga vad som skulle kunnat hända om saker och ting varit annorlunda. I 

denna känslighetsanalys kommer ändringar att genomföras och resultaten analyseras så att 

läsaren får en fördjupad förståelse för några av de begränsningar som den genomförda 

kostnadsanalysen lider av, men också en insikt i vad som skulle kunna ske i verkligheten då 

dessa begränsningar inte finns.  

K3  -  PROCENTUELL MINSKNING AV SÄKERHETSLAGER  

Kapitalbindningen sjönk med ca 135 000 kr när leverantör 11 987 övergick till att bli en JIT-

leverantör i kostnadsanalysen. Det kan antas att denna minskning är i det lägsta laget, dels på 

grund av att GGP:s produktion är säsongsberoende, men också för att säkerhetslagernivåerna 

var tvungna att sättas så att brist inte skulle uppstå då en bristkostnad inte gick att uppskatta. 

Denna någorlunda blyga besparing var ett direkt resultat av att ett precist styrningssystem 

försökte tillämpas på ett scenario som rådde under ett traditionellt beställningssystem. I 
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verkligheten kommer inte brister att uppstå om GGP väljer att bredda pilotprojektet, dels på 

grund av att GGP kommer att anpassa sina säkerhetslager efter vad de anser sig behöva 

producera under högsäsong, men också för att nytt material kontinuerligt beställs in efter den 

faktiska förbrukningen. Alltså kommer lagernivåerna alltid att gå mot den nivå som motsvaras 

av säkerhetslagret. I denna känslighetsanalys redovisas hur kapitalbindningen förändras vid en 

procentuell minskning av säkerhetslagernivåerna för det scenario som kostnadsanalysen utgick 

ifrån. Notera att brister i detta fall kommer att uppstå eftersom lagernivåerna minskas trots att 

förbrukningen hålls oförändrad. Läsaren bör tolka detta som ett behov från GGP:s sida att 

försöka utjämna sin produktion vid JIT-samarbeten så att de procentuella sänkningarna av 

säkerhetslagren är möjliga att genomföra. I Tabell 6:27 nedan redovisas hur kapitalbindningen 

minskas då säkerhetslagernivåerna sänks och med hur många bristtillfällen som uppstår. 

TABELL 6:27  -  MINSKNING AV SÄKERHET SLAGER. 

Minskning av 
säkerhetslager 

vid JIT 

Kapitalbindning 
Normal 

Kapitalbindning 
JIT 

Procentuell minskning av 
kapitalbindning 

Antal 
bristtillfällen 

0 % 397 257 kr 261 929 kr 34 % 0 

10 % 397 257 kr 251 759 kr 37 % 5 

20 % 397 257 kr 224 291 kr 44 % 27 

30 % 397 257 kr 202 008 kr 49 % 54 

40 % 397 257 kr 167 056 kr 58 % 110 

50 % 397 257 kr 141 415 kr 64 % 174 

60 % 397 257 kr 116 464 kr 71 % 284 

70 % 397 257 kr 100 179 kr 75 % 352 

80 % 397 257 kr 84 134 kr 79 % 433 

90 % 397 257 kr 77 178 kr 81 % 480 

100 % 397 257 kr 77 178 kr 81 % 480 

 

Värt att notera i detta fall är att lagernivåerna aldrig tillåts understiga två lastbärare, vilket är 

ett krav för ett funktionellt 2-bingesystem (vilket förklarar varför kapitalbindningen blir samma 

för en minskning av säkerhetslagret med 90 respektive 100 %). En sänkning med till exempel 

20 % av säkerhetslagret under verksamhetsåret 08/09 borde inte ha varit svårt att genomföra 

eftersom det endast uppstod 27 bristtillfällen, vilket enkelt skulle kunna ha undvikits genom att 

jämna ut produktionen vid de tillfällen då extrema produktionstakter nåddes. Slutsatsen är 

alltså att stora besparingar kan fås om GGP försöker jämna ut sin produktion så mycket som 

möjligt så att säkerhetslagernivåerna kan hållas nere. 

K4  -  JUSTERAT ANTAL ARTIKLAR PER LASTBÄRARE  

En ingående parameter i den genomförda kostnadsanalysen har varit antalet artiklar per 

lastbärare för de olika artikelnumren. Denna parameter styr dels hur stor kapitalbindningen i 

GGP:s lager blir då ett högre antal per lastbärare innebär att mer kapital binds i säkerhetslagret 

(som minst skulle vara två lastbärare), men också transportkostnaden då minskade mängder 

medför att antalet transporter troligtvis ökar. Denna parameter bestämdes i kostnadsanalysen 

utifrån den faktiska mängden som används i dag hos GGP. Den bör nu varieras så att det står 

tydligt för GGP hur en smärre justering kan påverka de större kostnadsposterna kapitalbindning 

och transportkostnader i ett JIT-samarbete. I denna känslighetsanalys sätts mängderna per 

lastbärare till ett värde som medför att försändelserna aldrig blir skrymmande då de ska 
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transporteras. De har dock rättats efter dagens mängder till den grad att det den nya, 

beräknade, mängden inte överskrider det antal som används per lastbärare i dag eftersom att 

det då kan krävas extra pallkragar, vilket medför att pallarnas vikt och volym ändras och 

mängden behöver beräknas om ytterligare en gång. Förutsättningarna för denna analys med 

avseende på mängderna per lastbärare är således: 

 Om mängden som medför att försändelsen inte blir skrymmande, skrymmevikten, 

understiger dagens mängd sätts den aktuella mängden till skrymmevikten. 

 Om skrymmevikten överstiger dagens mängd sätts den aktuella mängden till dagens 

mängd. 

I kostnadsanalysen redovisades att produkter lagerfördes till ett värde av 397 257 kr i 

normalfallet och 261 919 kr i JIT-fallet med de gamla mängderna. Resultatet som erhålls av att 

antalet artiklar i lastbärarna varieras för JIT-samarbetet är att kapitalbindningen sjunker till 

234 891 kr, vilket är en ytterligare sänkning från den ursprungliga kapitalbindningen vid JIT-

fallet med ca 10 %.  

Givet att kapitalbindningen sänks då antalet artiklar per lastbärare minskas. 

Transportkostnaden går däremot åt andra hållet då den ökar till 112 105 kr, vilket också kan 

sättas i relation till den genomförda kostnadsanalysen där den för normalfallet blev 61 578kr 

och för JIT-fallet 92 887kr. 

En jämförelse mellan hur kapitalbindningen minskar och transportkostnaden ökar mellan fallen 

återges i Tabell 6:28. 

TABELL 6:28  -  EN JÄMFÖRELSE AV KOST NADSPOSTER. 

JIT, nya mängder, kontra normalfall   

Kapitalbindning Minskar med 162 366 kr 

Transportkostnad Ökar med 50 527 kr 

   
JIT, nya mängder, kontra JIT, gamla mängder 

  
Kapitalbindning Minskar med 27 038 kr 

Transportkostnad Ökar med 19 218 kr 

 

Slutsatsen som kan dras av denna känslighetsanalys är att det finns potential till besparingar 

genom att antalet artiklar per lastbärare ses över och justeras utifrån faktorer som påverkar 

transportkostnader – i detta fall gränsen för då laster anses som skrymmande. Det bör noteras 

att en åtgärd av detta slag även kan medföra nackdelar för företagets lagerverksamhet. 

Nackdelarna är att säkerhetslagernivåerna höjs eftersom samma mängd artiklar ska finnas på 

lager för att brist inte ska uppstå. Detta medför givetvis att krav ställs på att GGP har tillräckligt 

med lagerplatser för samtliga lastbärare och att ytterligare kostnader kan uppstå. Detta 

kommer dock inte att analyseras vidare då GGP inte har någon angiven kostnad för pallplatser. 
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K5  -  ÄNDRADE LEDTIDER  

I kostnadsanalysen sattes ledtid till tre dagar utifrån ett resonemang kring vilka tider stegen 

ifrån att en order läggs till dess att orderns artiklar finns tillgängliga för montering kräver. Då 

den önskade ledtiden vid JIT-leveranser är mycket kortare än den genomsnittliga ledtiden i dag 

kommer den säkerligen att förhandlas om med leverantörerna vid ett införande av JIT-

försörjning. Målet med denna känslighetsanalys är därför att undersöka vilka konsekvenser en 

förändring av ledtiden får för kapitalbindningen.  

De nya ledtiderna sattes i intervallet en till fem dagar med en dags mellanrum. Resultatet 

visade som väntat att minskningen av kapitalbindningen avtog stadigt för varje dag ledtiden 

utökades med. Tabell 6:29 visar såväl den absoluta kapitalbindningen som den relativa 

gentemot normalfallet vid JIT-leveranser, lagerföringskostnaderna samt antalet lastbärare som 

krävs i säkerhetslager.  

TABELL 6:29  -  FÖRÄNDRINGAR VID OLIKA LEDTIDER. 

Ledtid 5 dagar 4 dagar 3 dagar 2 dagar 1 dag 

Kapitalbindning normal 397 257 kr 397 257 kr 397 257 kr 397 257 kr 397 257 kr 

Kapitalbindning JIT 337 269 kr 304 149 kr 261 929 kr 227 729 kr 179 599 kr 

Procentuell minskning vid JIT 15 % 23 % 34 % 43 % 55 % 

Besparing map 
lagerföringskostnader 

7 198 kr 11 173 kr 16 239 kr 20 343 kr 26 119 kr 

Antal lastbärare i 
säkerhetslager 

131 st 118 st 101 st 87 st 69 st 

 

Värt att nämna är även att transportpriserna förblir oförändrade då materialet fortfarande 

förbrukas i samma takt och att transporterna därför enbart förskjuts i tid och inte i storlek. Att 

kapitalbindningen vid JIT-leveranser rör sig så snabbt mot den i normalfallet trots att ledtiden i 

normalfallet är mycket högre än fem dagar förklaras av att JIT inte kan ta någon hänsyn till 

framtida förbrukning på samma sätt som manuellt görs i dag utav materialplanerarna. Vid JIT-

leveranser måste det istället finnas material som täcker upp för den högsta möjliga 

förbrukningen under ledtiden hemma. Anmärkningsvärt är också att resultaten, främst för två 

respektive en dags ledtid, begränsas av att flertalet av artiklar redan har nått ned till två 

lastbärare i säkerhetslager som krävs för att två-bingesystemet ska fungera. Hade färre enheter 

per lastbärare använts hade dessa visat upp ännu bättre resultat. 

K6  -  SÄSONGSBEROENDE SÄKERHETSLAGER  

I empirin nämndes att GGP:s stora monteringslina kan färdigställa en åkgräsklippare var tredje 

respektive sjätte minut beroende på takt. Möjligheten att bestämma takt finns på grund av att 

åkgräsklippare är starkt säsongsberoende produkter som främst säljs, till återförsäljare, under 

våren och försommaren. För att minska tiden en åkgräsklippare lagerförs utnyttjas maximal 

kapacitet i fabriken under tiden innan försäljningen påbörjas. Detta medför att GGP ungefär 

från början av januari till slutet av april går in i en högsäsong för att resten av året minska 

kapaciteten till en lågsäsong. 

För att inga brister skulle uppstå vid JIT-försörjning anpassades säkerhetslagret till att klara de 

toppar som uppstod då det monterades som flest åkgräsklippare. Detta medför att under 

exempelvis sommaren när hela produktionen en tid står stilla för semester ligger det stora 

mängder material på lager som kostar pengar. 
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För att bättre anpassa säkerhetslagret till verkligheten som innebär högre takt under ett fåtal 

månader per år och lägre takt resterande infördes två olika säkerhetslager, ett för högsäsong 

och ett för lågsäsong. Detta innebar att det fanns ett visst antal lastbärare under lågsäsongen 

och lagom till att högsäsongen startade beställdes ett antal extra lastbärare för att täcka den 

höjda takten. När sedan högsäsongen började närma sig sitt slut beställdes inga nya lastbärare 

när de tog slut till dess att antalet önskade lastbärare i omlopp för lågsäsongen hade uppnåtts. 

I den förbrukningsdata som kostnadsanalysen utgick ifrån var det svårt att för respektive artikel 

se en tydlig förbrukningsökning under den tid som ska ha varit högsäsong. Därför sattes inte en 

fast tidsperiod för hela sortimentet till högsäsong utan varje artikel fick en egen tidsperiod 

under vilken högsäsong ansågs råda. 

Resultatet blev att kapitalbindningen sänktes ytterligare till 174 388 kr vilket motsvarar en 

procentuell minskning jämfört med normalläget på 56 %. Detta trots att säsongsberoende 

säkerhetslager bara kunde införas på 14 av 24 produkter då övriga redan bestod av två 

lastbärare vilket är det minsta möjliga antalet i ett två-bingesystem.  
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7  DISKUSSION 
 

 

 

 

Inledning
Teoretisk 

referensram
Uppgifts-

precisering
Metod Empiri Analys Diskussion Resultat

I följande kapitel kommer diskussioner att föras kring studiens genomförda 

analyser. Omständigheter och fördjupad insikt om de tre delområdena 

leverantörsval, nyckeltal och kostnadsanalystydliggörs förklaras för läsaren så 

att denne förstår såväl  trovärdigheten i de genomförda analyserna som deras 

svagheter. 
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7.1 LEVERANTÖRSVAL 
Den slutgiltiga listan med lämpliga JIT-leverantörer som syftet efterfrågade erhölls genom att 

GGP:s leverantörsbas genomgick tre olika urvalssteg. I respektive urval utvärderades 

leverantörerna på olika sätt med hjälp av lämpliga kriterier som såväl litteratur som förnuft 

föreslagit. Upplägget av de tre urvalen styrdes strikt av hur kriterierna kunde användas och 

resultatet blev ett lättförståeligt och enkelt leverantörsval. Detta upplägg tydliggjorde även 

vikten av att GGP behöver påbörja leverantörsuppföljning så att nyckeltal för 

leverantörsprestationer kan användas i kommande leverantörsval för att identifiera nya 

leverantörer till framtida breddningar av pilotprojektet. Efter att kostnadsanalysen genomförts 

uppkom dock ett antal anmärkningar på några av de kriterier som använts, vilka bör redovisas 

så att eventuella brister med leverantörsvalet belyses.  

Kriteriet ”geografiskt läge” som användes i det första och andra urvalet gav först och främst 

stöd till beslutet att utesluta leverantörer som befann sig utanför Sveriges gränser. Detta val 

ansågs rimligt för ett JIT-samarbete och behöver inte anmärkas på. Däremot när det användes i 

det andra urvalet, i ”betygsmodellen”, så gavs det en hög vikt med motiveringen att det 

geografiska läget dels bestämmer hur långa transporttiderna blir och att en kort ledtid är viktigt 

för ett lyckat JIT-samarbete. I retrospekt kan dock slutsatsen dras att leverantörernas avstånd 

till GGP snarare har med transportpriser att göra än med att få korta ledtider. Så länge 

Schenker kan leverera över natten och GGP trots detta behöver ha tre dagars ledtid spelar det 

inte så stor roll om leverantören ligger 20 eller 40 mil bort. Denna insikt rubbar dock inte 

trovärdigheten i leverantörsvalet på något sätt då ett kort avstånd fortfarande är önskvärt. Det 

är bara en notis om att fokuset skiftat från transporttid till transportpris. 

Inom parentes har insikt även erhållits om att kriteriet ”frekvensen på tidigare inleveranser” 

borde viktats högre än vad det faktiskt gjorde. En redan hög frekvens på leveranser innebär att 

omställningen till ett JIT-samarbete blir mindre med avseende på mängden leveranser som 

skickas iväg. Detta resulterar således i att transportkostnaden inte kommer att öka lika mycket 

som för en leverantör som tidigare levererat sällan och som vid ett JIT-samarbete måste 

leverera frekvent. Att detta sätts inom parentes beror på att känslighetsanalysen påvisat att 

viktsystemet som använts var tämligen okänsligt med avseende på ändringar av vikterna och 

att den slutgiltiga listan med JIT-leverantörer stod opåverkad. 

Med hänsyn tagen till ovanstående anmärkningar kan ytterligare en notis göras om 

leverantörsvalets övergripande validitet. Det har klargjorts att processen som genomförts i 

denna studie syftade till att identifiera lämpliga JIT-leverantörer ur GGP:s befintliga 

leverantörsbas. Eftersom ett antal leverantörer kunde utmärkas genom sin överlägsenhet med 

avseende på de uppställda kriterierna kan slutsatsen dras att beslutsmodellen fungerar väl för 

sitt syfte. Däremot så är det lätt att förbise risken med att lämpliga JIT-leverantörer (som 

utmärker sig på andra sätt än vad som ansetts vara viktigt i denna studie) sorterats bort just på 

grund av att de identifierade leverantörerna varit så överlägsna de andra.  

Exempel: En leverantör med låg omsättning och relativt långt avstånd från GGP:s 

produktionsanläggning levererar ett enstaka artikelnummer till GGP. Denna artikeltyp är kritisk 

för GGP:s produktion och förbrukas i en jämn takt. Att säkra materialförsörjningen av denne 

leverantörs artiklar skulle vara av stor vikt för GGP, men då de uppställda kriterierna som 

använts i denna studie identifierar denne leverantör som undermålig sorteras den bort.  
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Denna risk går inte att förbise. Inte heller går den att ta fullständig hänsyn till då 

leverantörsvalet i den här studien begränsats av mängden tillgänglig data. Man får helt enkelt 

se till faktumet att av det genomförda leverantörsvalet varit väl grundat av teori och begränsat 

av data, men att lämpliga JIT-leverantörer ändå kunnat finnas. Syftet med det genomförda 

arbetet har således uppnåtts och validiteten får därmed anses vara hög.  

7.2 UPPFÖLJNING 
Fem stycken nyckeltal för uppföljning har skapats i syfte att säkerställa att GGP kan erhålla 

information om hur väl deras leverantörer presterar. Dessa nyckeltal kopplas starkt ihop med 

det genomförda leverantörsvalet då några av nyckeltalen syftar till att åtgärda problemet med 

att vissa kriterier inte kunde användas i leverantörsvalet. De framtagna nyckeltalen är vanliga, 

logistiska nyckeltal och är så vedertagna i sitt sammanhang att det inte finns mycket att 

diskutera kring dem. Det finns dock en aspekt som är relevant att ta upp berörande ett 

teoretiskt påstående kring två av de fem nyckeltalen.  

I kapitel 6.2 Uppföljning drogs slutsatsen att Oskarsson et al. (2006) och Lumsden (2006) 

indirekt anser att nyckeltalen kvalitetsprecision och kvantitetsprecision inte ska behöva 

tillämpas på JIT-leverantörer eftersom såväl kvaliteten som kvantiteten ska säkras av 

leverantörerna och inte av GGP.  Denna slutsats drogs ifrån vad Oskarsson et al. (2006) och 

Lumsden (2006) anser vara typiska karakteristika för JIT- respektive traditionella leveranser. 

Detta påstående anser författarna till denna rapport vara en tolkningsfråga då JIT-samarbetet 

som GGP sluter med sina JIT-leverantörer inte behöver vara precist överensstämmande med 

teoretiska definitioner om vad ett JIT-samarbete innebär. Alltså bör GGP inte släppa fokus på 

dessa nyckeltal innan det blivit uttalat, eller påskrivet, att JIT-leverantören faktiskt kontrollerar 

och garanterar såväl kvaliteten som kvantiteten på de levererade produkterna.  

Eftersom de fem nyckeltalen skapats med enkelhet och tydlighet i fokus har även en grund för 

vidare påbyggnad lagts. Denna grund säkerställer som tidigare nämnt att GGP får en god bild 

över hur väl leverantörerna presterar, men för att GGP ska bli ännu effektivare i framtiden bör 

de komplettera dessa fem nyckeltal med ytterligare nyckeltal.  

7.3 KOSTNADSANALYS 
Syftet med kostnadsanalysen var att belysa de ekonomiska förändringar som uppstår vid 

införandet av JIT-försörjning från en leverantör. Då kostnadsanalysen enbart utfördes på en 

leverantör blir direkt frågan kring generaliserbarhet aktuell. Först önskades kostnadsanalysen 

att utföras på en leverantör vars omsättning, geografiskt läge, inleveransfrekvens och 

artikelnummer låg så nära snittet för de föreslagna leverantörerna som möjligt. Detta visade sig 

inte vara möjligt då den begränsade faktorn var kännedomen om vikten på respektive artikel 

vilket inte fanns hos samtliga leverantörer. Att den valda leverantören bara hade 24 

artikelnummer visade sig vara väldigt bra då leverantörens hanterbarhet för de olika 

beräkningarna blev mycket högre än om den exempelvis försett GGP med 200 artikelnummer. 

Att generalisera upp resultatet för en leverantör till att gälla samtliga andra rekommenderade 

JIT-leverantörer är tyvärr inte möjligt då de trots allt skiljer sig markant åt ifrån varandra 

gällande bland annat typ av och antal artikelnummer. Däremot går en hel del intressanta 

resultat att härleda ur kostnadsanalysen som torde gälla även för resterande leverantörer, 

dessa diskuteras mer nedan.  
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För lagerhållningskostnaderna gick det däremot inte att härleda några större 

kostnadsbesparingar för enbart en JIT-leverantör, till följd av att inga pallplatser kunde göras 

tillgängliga för andra material utan istället minskades bara mängden material på de olika 

pallplatserna. Hade kostnadsanalysen istället utförts på en leverantör som, tillskillnad från 

leverantör 11 987, levererade så pass små detaljer att samtliga hade kunnat lagerföras ute vid 

linan så hade pallplatserna de tidigare upptog i lagret helt frigjorts för andra material varpå det 

hade gått att härleda en direkt kostnad. En minskning av mängden lagerfört material tyder, 

oavsett frigjorda lagerplatser eller ej, på att eventuella skalfördelar går att finna som kan 

innebära att material som i dag finns lagerfört i externa lager runtomkring i Tranås skulle kunna 

plockas hem. 

Den stora nackdelen med JIT-försörjning visade sig vara transportkostnaderna som sköt i 

höjden till följd av att antalet transporter ökade, vilket enligt teorin är en förväntad effekt av 

JIT-försörjning. I och med att det nästan skedde en fördubbling av antalet transporter samtidigt 

som det fortfarande var samma mängd material som transporterades så halverades snittvikten 

på transporterna. I och med att transportpriserna favoriserar en högre vikt kommer det nästan 

uteslutande att vara ekonomiskt ofördelaktigt att dela upp en transport i flera mindre. I fallet 

med leverantör 11 987 blev denna kostnad så hög att den översteg de besparingar som 

uppstod. Detta är ytterst anmärkningsvärt och transportfrågan bör ses över innan JIT-

försörjning införs på bred front.  

I känslighetsanalysen undersöktes även effekterna av att införa ett säsongsberoende 

säkerhetslager som medförde en sänkning av kapitalbindningen vid JIT-försörjning på 

ytterligare 87 541 kr till 174 388 kr vilket är en betydande sänkning. Men att bestämma en 

högsäsong per artikelnummer som gjordes i känslighetsanalysen skulle innebära orimligt 

mycket arbete för planerarna. Istället bör en högsäsong bestämmas för antingen hela 

sortimentet eller per typ av åkgräsklippare. Om en högsäsong bestämdes för respektive typ av 

åkgräsklippare skulle då nästa steg vara att bestämma ett maximalt antal åkgräsklippare av 

respektive typ som får produceras per dag utifrån förväntat efterfrågan och kapacitet. Genom 

att sätta en begränsning på antalet monterade åkgräsklippare av respektive typ per dag skulle 

en utjämning av monteringen fås och säkerhetslagret kunna sänkas ytterligare. Denna typ av 

begränsning av monteringen är egentligen inget nytt utan finns redan i dag då säkerhetslagret 

begränsar antalet monterade åkgräsklippare under ledtiden i och med att det bara finns 

begränsat med material tillgängligt. 

Även en procentuell sänkning av säkerhetslagret som utfördes i känslighetsanalysen visade på 

en god sänkning av kapitalbindningen. I realiteten innebär även detta att en utjämning av 

produktionen måste ske för att uppnå dessa resultat då de brister som uppstod innebär att det 

finns omonterade åkgräsklippare som måste monteras en annan dag.  

Det är återigen värt att poängtera att kostnadsanalysen utförts på historisk data vilket innebär 

att flertalet felkällor finns och att det ger en bild över vad som skulle hänt och inte vad som 

kommer att hända om JIT-leveranser införs. Genom en bred känslighetsanalys har stor vikt 

lagts på att undersöka och evaluera felkällorna för att skapa en så trovärdig bild som möjligt 

över vilka effekter som kan fås vid införandet av JIT-leveranser. Känslighetsanalysens syfte har 

även varit att undersöka idéer som dykt upp under arbetets gång om hur JIT-leveranser skulle 

kunna förbättras och vidareutvecklas. 

Sammanfattningsvis visar kostnadsanalysen, trots det negativa resultatet för leverantör 11 987, 

på goda förutsättningar för sänkt kapitalbindningen och minskad administration vid JIT-
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försörjning. Det finns även tydliga tecken på att besparingar i lagerhanteringen till följd av 

skalfördelar som uppstår vid ett bredare införande. Det stora problemet är 

transportkostnaderna som kraftigt ökar då vikten per leverans minskar till följd av en ökning av 

antalet leveranser. 
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Här redovisas resultaten av de delar som studiens syfte efterfrågade. Följande 

resultaten ges ett antal rekommendationer som GGP bör ta till sig för att bli 

ännu effektivare i sin verksamhet.  
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8.1 RESULTAT 
En återkoppling till studiens syfte görs nedan med avsikt att koppla ihop resultaten från de 

genomförda analyserna med vad som efterfrågades från projektets början. 

”Att rekommendera ett antal möjliga JIT-leverantörer och nyckeltal för en breddning av 

pilotprojektet, samt att genom en kostnadsanalys besvara huruvida GGP kan uppnå sin 

målsättning med minskad kapitalbindning och lagerhantering.” 

I den här studien har en process med leverantörsval genomförts. Resultatet från 

leverantörsvalet har varit att en lista skapats som innehåller de elva svenska leverantörer som 

anses vara de lämpligaste för ett JIT-samarbete. Listan återfinns i Tabell 8:1 där leverantörerna 

rankats efter lämplighet i fallande ordning. 

TABELL 8:1  -  L ISTAN MED LÄMPLIGA JIT-LEVERANTÖRER. 

Leverantör Viktad poäng 
Geografiskt läge 

[km] 
Omsättning 

[kr] 
Inleveransfrekvens 

[ggr] 
Artikelnummer 

[st] 

11 836 58 5 11 905 067 146 310 

12 081 44,8 5 1 836 754 83 83 

11 402 43 127 7 179 922 92 64 

10 548 41 147 3 931 572 103 64 

10 094 39,6 155 4 787 070 81 148 

11 873 38,6 159 4 184 435 65 118 

12 241 35,7 132 1 814 984 62 40 

11 987 35,7 178 3 173 927 86 24 

24 930 35,4 170 4 591 137 97 14 

11 601 34,6 269 4 738 140 95 31 

24 335 33,3 5 597 834 14 4 

 

Förutom att ett antal lämpliga JIT-leverantörer skulle rekommenderas för GGP så skulle även 

ett antal nyckeltal för uppföljning presenteras. Fem stycken nyckeltal har skapats, dels för att 

säkerställa att GGP ska kunna utvärdera framtida breddningar av pilotprojektet på ett lämpligt 

sätt, men också för att GGP ska kunna genomföra mer innehållsrika leverantörsval i framtiden. 

Dessa nyckeltal redovisas i tabellerna nedan. 

TABELL 8:2  -  NYCKELTALET LEVERANSPRECISION. 

Leveransprecision 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[antal inleveranser i tid * 100] / 
[totala antalet inleveranser] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas 
under en löpande 12-
månadersperiod.  
 
Måttet erhålls i procent. 
Målvärdet är 100 %, 
vilket motsvaras av att 
antalet felaktiga 
leveranser är noll. 

Leveransen räknas som ”i tid” om 
den inkommer på utsatt dag. Om 
den inkommer en eller flera 
dagar innan eller efter utsatt dag 
räknas den som felaktig. 

Övriga anmärkningar 

 GGP kan själva bestämma vad ”i tid” ska innebära. 
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TABELL 8:3  -  NYCKELTALET KVANTITETSPRECISION. 

Kvantitetsprecision 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[antal korrekta orderrader * 
100] / [totala antalet 
orderrader] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas 
under en löpande 12-
månadersperiod. Måttet 
erhålls i procent.  
 
Målvärdet är 100 %, 
vilket motsvaras av att 
antalet felaktiga 
orderrader* är noll. 

En korrekt orderrad innehåller 
rätt mängd av det beställda 
antalet enheter. Är det för få 
eller för många enheter på en 
orderrad är den felaktig. 

Övriga anmärkningar 

 
*Måttet kan varieras till att antingen utgå från ordernivå, orderradsnivå (som i exemplet), eller 
artikelnivå beroende på hur GGP vill att leverantörerna ska bedömas. Se Bilaga 5 för tabeller som 
redovisar dessa variationer. 

 

TABELL 8:4  -  NYCKELTALET KVALITETSPRECISION. 

Kvalitetsprecision 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[antalet leveranser som klarar 
kvalitetskontrollen utan 
anmärkningar * 100] / [totala 
antalet leveranser] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas 
under en löpande 12-
månadersperiod. 
 
Måttet erhålls i procent. 
Målvärdet är 100 %, 
vilket motsvaras av att 
antalet kvalitetsbrister är 
noll. 

En leverans räknas som godkänd 
då den passerat 
kvalitetskontrollen utan 
anmärkningar eller om den aldrig 
besöker kvalitetskontrollen. 

Övriga anmärkningar 

 
Vaksamhet krävs vid tolkning av detta mått i och med att GGP inte kvalitetskontrollerar samtliga 
leveranser. 

 

TABELL 8:5  -  NYCKELTALET KAPITALBINDNING. 

Kapitalbindning 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[produktvärde] * [antalet 
lagerförda artiklar] 

 
Summeras över samtliga 
produkter som lagerförs. 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och presenteras 
som ett medelvärde över 
kapitalbindningen under 
en löpande 12-
månadersperiod. 

Inga bedömningar behöver 
göras för detta nyckeltal. 

Övriga anmärkningar 

 
Om ett JIT-samarbete med en leverantör införs så kommer det att ta 12 månader innan GGP kan göra 
en komplett redovisning av hur mycket kapitalbindningen sänkts.  
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TABELL 8:6  -  NYCKELTALET LAGEROMSÄTTNINGSHASTIGHET. 

Lageromsättningshastighet 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[omsättning] / 
[medellagervärde] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas 
under en löpande 12-
månadersperiod. 

Omsättningen bedöms som det 
totala inköpsvärdet på samtliga 
inköpta produkter från 
leverantören. 
 
Medellagervärde är 
medelvärdet av inköpspriset på 
samtliga produkter som GGP 
lagerhåller från leverantören. 

Övriga anmärkningar 

 
Medellagervärdet kan fås ur nyckeltalet kapitalbindning, vilket redovisas som medelvärdet över GGP:s 
kapitalbindning under en löpande 12-månadersperiod. 

 

Den sista delen av studiens syfte var att utföra en kostnadsanalys på en av de 

rekommenderade JIT-leverantörerna utifrån listan i Tabell 8:1. Leverantör 11 987 valdes 

eftersom de hade tillgång till artiklarnas vikter, vilket var en parameter som behövdes för 

kostnadsanalysen. Svaret på frågan om en breddning av pilotprojektet är lönsamt eller inte 

blev efter genomförd kostnadsanalys: Nej, utifrån informationen som kunnat tas hänsyn till i 

kostnadsanalysen är en breddning med leverantör 11 987 inte lönsam ur ett kostnadsmässigt 

perspektiv. Denna slutsats baseras på Tabell 8:7 som återger att ett negativt resultat erhålls, 

vilket tyder på en förlust. 

TABELL 8:7  -  RESULTATET AV KOSTNAD SANALYSEN. 

Sammanställning kostnadsbesparingar vid JIT-försörjning 

Lagerföring 16 250 kr 
Lagerhållning/hantering 480 kr 
Transporter -32 087 kr 
Administration 9 216 kr 

Resultat -6 141 kr 

 

Sammanfattningsvis visar kostnadsanalysen, trots det negativa resultatet för leverantör 11 987, 

på goda förutsättningar för sänkt kapitalbindningen och minskad administration vid JIT-

försörjning. Detta även om kostnadsanalysen ej är direkt generaliserbar på övriga 

rekommenderade leverantörer till följd av de skilda förutsättningar som råder till följd av 

framförallt typen av artiklar. Det finns även tydliga tecken på möjliga besparingar i 

lagerhållningen till följd av skalfördelar som uppstår vid ett bredare införande av JIT-

leverantörer som inte fås vid införandet av en enskild JIT-leverantör. Det stora problemet är 

transportkostnaderna som kraftigt ökar då vikten per leverans minskar till följd av en ökning av 

antalet leveranser. 
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8.1.1 ÖVRIGA REKOMMENDATIONER  
I och med de dragna slutsatserna är studiens syfte uppfyllt. Det finns dock ett antal saker som 

går utanför syftet och som GGP ändå bör bära med sig efter att ha tagit till sig slutsatserna.  

 Skapa riktlinjer för JIT-samarbeten. 

Eftersom GGP inte har några tydliga direktiv för vad som ska gälla i ett JIT-samarbete så finns 

en risk för att olikartade samarbeten skapas, vilka sammantaget kan ställa till med problem i 

verksamheten. Exempelvis kanske någon tycker att specifika lastbärare med annorlunda 

registreringsinformation bör införas, medan någon annan föredrar lastbärarna som finns idag, 

vilket medför problem i såväl godsmottagningen som i affärssystemet. Detta kan enkelt 

åtgärdas med att riktlinjer skapas som berörd personal får följa. 

 Minska transportkostnader. 

Den genomförda kostnadsanalysen identifierade de största förändringarna i kostnadsposterna 

lagerföring och transport vid en övergång till JIT-försörjning. Då kostnaden för transporterna 

kraftigt ökade till följd av tätare inleveranser, vilka är en nödvändighet för JIT-försörjning, 

rekommenderas GGP att se över möjligheterna till att sänka transportkostnaderna genom 

exempelvis en omförhandling av priserna med Schenker. 

 Identifiera och värdera kostnadsposter. 

Det märktes tydligt under datainsamlingsprocessen till kostnadsanalysen att GGP saknar 

kunskap om vad aktiviteteter kostar i den egna verksamheten. Exempelvis bristkostnader, 

avlastningskostnader, lagringskostnader, orderadministrativa kostnader och så vidare. Dessa 

poster krävs för att framtida kostnadsanalyser ska bli inehållsrika och således också 

rättvisande. 

 Storskalighet 

Till följd av minskade lagernivåer vid JIT-försörjning kommer utrymme att frigöras i lagret. 

Detta utrymme är dock utspritt över flera olika platser i lagret, vilket gör det svårt att utnyttja 

effektivt för att lagerföra en annan artikel. Ett exempel är artiklar som lagerförs i 

djupstaplingsgångarna, trots att det maximala antalet lagerförda lastpallar halveras för en 

artikel går det inte att utnyttja det frigjorda utrymmet då två olika artiklar inte kan lagerföras 

på samma lagerplats. Detta medför att det frigjorda utrymmet kommer att stå outnyttjat. 

Då GGP i dag använder externa lager i Tranås är det önskvärt att utnyttja den plats som finns i 

det interna lagret så optimalt som möjligt för att minska eller helt avveckla de externa lagren. 

De minskade lagernivåerna från kostnadsanalysen tyder på att det finns utrymme att tjäna vid 

JIT-försörjning men att en storskalighet måste in i satsningen för att nivåer som starkt påverkar 

mängden av frigjort utrymme ska kunna nås. 
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 Bestäm när låg- respektive högsäsong inträffar för olika åkgräsklippare. 

I känslighetsanalysen som berörde säsongsjusteringar av säkerhetslager upptäcktes att det 

finns stor potential till besparing inom detta område. Därför bör GGP fatta ett beslut kring när 

låg- respektive högsäsong inträffar för respektive typ av åkgräsklippare och en maxproduktion 

per dag under respektive säsong. Utifrån detta kan lagernivåer bestämmas som möjliggör låg 

kapitalbindning men ändå effektiv lagerföring. 

 Eftersträva utjämnad produktion. 

En väl motiverad utmaning för GGP:s materialplanerare är att se över framtida prognoser och 

försöka få till jämna produktionsscheman. I studien har det åtskilliga gånger visat sig att 

plötsliga toppar och dalar i produktionstakter leder till att säkerhetslagernivåerna ökar, vilket i 

största mån bör undvikas om lönsamhet eftersträvas.  

8.1.2 FORTSATTA STUDIER  
Under studiens gång snuddades ett par intressanta områden som låg utanför studiens syfte 

men skulle kunna vara av intresse för vidare studier. 

 Förändring av lagerhållningen/hanteringen vid storskaligt införande av JIT-försörjning. 

En av tankarna bakom JIT-försörjning är att minska lagerhållningen/hanteringen genom 

minskade mängder material i lager samt minskad hantering av materialet då det inkommer i 

lämpliga lastbärare. I kostnadsanalysen sågs tecken på detta som dock inte gick att härleda till 

några direkta kostnadsbesparingar. Det anses däremot troligt att dessa tecken kan omsättas till 

skalfördelar vid ett bredare införande av JIT-försörjning. Därför rekommenderas en närmare 

undersökning av konsekvenserna i lagerhållningen/hanteringen vid ett storskaligt införande av 

JIT-leveranser. 

 Inverkan på lackanläggningen till följd av JIT-försörjning. 

Några av de leverantörer som denna studie rekommenderar som lämpliga JIT-leverantörer 

innehar ett stort antal olackade artiklar som ska genomgå lackanläggningen innan de är redo 

att monteras. Det finns i dag ingen konkret plan för hur dessa artiklar ska hanteras då deras 

flöde skiljer sig ifrån de artiklar som i dag kommer från JIT-leverantörer. Frågor som kan vara 

aktuella är hur lackanläggningen påverkas av en JIT-försörjning som skulle kunna innebära 

mindre batcher eller en annorlunda efterlagring samt vilken ledtid som är rimligt att uppnå 

med dessa artiklar. 

 Leverantörernas påverkan av att bli JIT-leverantörer. 

I studiens början avgränsades helt ifrån vilken påverkan JIT-försörjning får för leverantörerna. 

Ett möjligt studieområde skulle därför kunna vara att undersöka vilka förändringar som krävs 

av en tilltänkt JIT-leverantör för att kunna uppfylla de nya krav som ställs på dem och vilka 

konsekvenser det får. 
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9  KÄLLFÖRTECKNING 

 

 

 

 

Här återges samtliga källor som använts i rapporten. 

 





 

Sida 107 
 

9.1 TRYCKTA KÄLLOR  
Nedan presenteras trycka källor i form av läroböcker och övriga tryckta källor. 

9.1.1 LÄROBÖCKER  
Anupindi, R., Chopra, S., Deshmukh, S.D., Van Mieghem, J.A., Zemel, E. (2006) “Managing 

business process flows” Pearson International Edition, upplaga 2, New Jersey. 

Bengtsson, B-A. & Bengtsson, H. (2003) “Projektboken om konsten att genomföra 

projektarbeten” Liber AB, Trelleborg. 

Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) ”Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera” 

Studentlitteratur, Lund. 

Lantz, A. (2007) ”Intervjumetodik” Studentlitteratur, Lund. 

Lumsden, K. (2006) “Logistikens grunder” Studentlitteratur, upplaga 2, Lund. 

Olhager, J. (2000) “Produktionsekonomi” Studentlitteratur, upplaga 1:10, Lund. 

Oskarsson, B., Aronsson, H., Ekdahl, B. (2006) ”Modern Logistik – för ökad lönsamhet” Liber AB, 

upplaga 3:1, Malmö. 

Stonebreaker, P. W. & Leong, G. K. (1994) ”Operations Strategy – Focusing Competitive 

Excellence” Allyn and Bacon, Boston. 

Svenning, C. (2003) ”Metodboken” Lorentz förlag, upplaga 5, Lund. 

Trost, J. (2005) ”Kvalitativa Intervjuer” Studentlitteratur, Lund. 

Van Weele, A. (2005) ”Purchasing & Supply Chain Management – Analysis, Straten, Planning 

and Practice” Cengage Learning EMEA, upplaga 4, London.  

9.1.2 ÖVRIGA TRYCKTA KÄLLOR  
Rösarne, A. (2004) ”Samverkan mellan materialhantering och tillverkning” Högskolan i 

Jönköping, Tranås. 

Rösarne, A. (2005a) ”Plastdetaljer från AB Euroform” Högskolan i Jönköping, Tranås. 

Rösarne, A. (2005b) ”Fästelement från NP-Produkter AB” Högskolan i Jönköping, Tranås. 

9.2 ELEKTRONISKA KÄLLOR  
Nedan presenteras elektroniska källor i form av artiklar och övriga elektroniska källor. 

9.2.1 ARTIKLAR  
Allio, M. (2006) “Metrics that matter: seven guidelines for better performance measurement” 

Handbook of business strategy. 

Ansari, A. & Modarress, B. (1988) “JIT purchasing as quality and productivity centre” 

International Journal of Production Research, Vol26. 

Araz, C. & Ozkarahan, I. (2006) ”Supplier evaluation and management system for strategic 

sourcing based on a new multicriteria sorting procedure” International Journal of Production 

economics. 



 

Sida 108 
 

Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H., Wells, R.W. (1997) “A Stakeholder Approach to Strategic 

Performance Measurement” Sloan Management Review. 

Bean, C. & Geraghty, K. (2003) “Navigating the road to KPI success” Logistics & Transport Focus. 

Caplice, C. & Sheffi, Y. (1994) ”A review and Evaluation of Logistics Metrics” The International 

Journal of Logistics Management, Vol5, No2. 

Chae, B. (2009) “Developing key performance indicators for supply chain: an industry 

perspective” Supply chain management: An international journal.  

Colella, G. (2000) “Why it’s important to measure suppliers well” Purchasing. 

de Boer, L., Labro, E., Morlacchi, P. (2001) “A review of methods supporting supplier selection” 

European Journal of Purchasing & Supply Management. 

Fitzgerald, K. R. (1999) “Links with suppliers key to JIT success”, Purchasing. 

Gunasekaran et al. (2001), “Performance measures and metrics in a supply chain 

environment”, International Journal of Operations & Production Management, Vol 21, No1/2. 

Harrington, T.C., Lambert, D.M., Christopher, M. (1991) “A methodology for measuring vendor 

performance” Journal of Business Logistics, Vol12, No1. 

Ho, W., Xu, X., Day, P.K. (2009) “Multi-criteria decision making approaches for supplier 

evaluation and selection: A literature review“ European Journal of Operational Research. 

Jain, V., Benyoucef, L., Deshmukh, S.G. (2009) “Strategic supplier selection: some emerging 

issues and challenges” International Journal of Logistics Systems and Management, Vol5. 

Keegan, D.P., Eiler, R.G., Jones, C.R. (1989) “Are your performance measures obsolete?” 

Management accounting.  

Marwan A. W., Mahmoud M. Y. (1998) “A conceptual framework for effective implementation 

of JIT – An empirical investigation”, International Journal of Operations & Production 

Management, Vol 18, No 11. 

Morgan. C, (2004), ”Structure, speed and salience: performance measurement in the supply 

chain”, Business Process Management Journal, Vol 10, No 5. 

Yu, H., Zeng, A. Z., Zhao, L. (2009) “Single or dual sourcing: decision-making in the presence of 

supply chain disruption risks” Omega The International Journal of Management Science.  

9.2.2 ÖVRIGA ELEKTRONISKA KÄLLOR  
Allabolag.se (2010) Hämtad från <www.allabolag.se/5560618463/bokslut>. Hämtad 15 mars 

2010. 

Anställda (2010) Tabell. Filnamn <Anställda_GGP_Sweden_Jan_2010.jpg>. Skapad januari 2010.  

Avstånd (2010) Hämtad från <http://www.schenker.se/servlet/se.ementor.econgero.servlet 

.presentation.Main?data.node.id=3872&data.language.id=1>. Hämtad 14 april 2010. 

Belos (2010) Hämtad från <www.belos.com>. Hämtad 17 februari 2010. 

de Boer, L. (1998) “Operations research in support of purchasing. Design of a toolbox for 

supplier selection” PhD thesis, University of Twente, Enschede, The Netherlands. 



 

Sida 109 
 

GGP (2010) Hämtad från <www.ggp-group.com>. Hämtad 16 februari 2010. 

GGP-PPT (2009) Presentation. Filnamn <Presentation_GGP_2009.03.31.ppt>. Skapad 31 mars 

2009. 

Kvartalsrapport Schenker (2009) Tabeller. Filnamn <Avvikelser rapport 2009.xls>. Hämtad 14 

januari 2010. 

Schenker (2010) Hämtad från 

<http://www.schenker.se/servlet/se.ementor.econgero.servlet.presentation.Main?data.node.i

i=3804&data.language.id=1>. Hämtad 12 april 2010. 

Sortimentsbroschyren 2009 (2009) Hämtad från 

<www.stiga.se/wps/wcm/connect/stiga_se_sv/Stiga/Press+Center/Catalogues/>. Hämtad 17 

februari 2010. 

Stiga (2010) Hämtad från <www.stiga.se>. Hämtad 16 februari 2010. 

Terab (2010) Hämtad från <www.terab.se>. Hämtad 16 februari 2010. 

Titan (2009) Hämtad från 

<www.stiga.se/wps/wcm/connect/stiga_se_sv/Stiga/Press+Center/Catalogues/>. Hämtad 17 

februari 2010. 





 

Sida 111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 0  BILAGOR 

 

 

 

 

  

I rapporten har hänvisningar gjorts till bilagor eftersom informationen varit för 

omfattande att ta med löpande i texten. Dessa bilagor redovisas härvid. 
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10.1 BILAGA 1 –  EXCELMODELL KOSTNADSANALYS 
I visas hur förbrukningen, inleveranser och ingående lager kombineras för att visa dagliga 

lagernivåer och lagervärdet.  

 

FIGUR 10:1  -  URKLIPP IFRÅN EXCELMODELLEN FÖR NORMALLÄGET. 

I visas hur lagernivåerna beräknas för JIT-försörjning. Samtidigt som förbrukningen räknar ner 

lagret så beräknas också antalet som förbrukats ur en lastbärare. När lastbäraren töms beställs 

en ny som inkommer tre dagar senare. I detta exempel finns det 25 enheter i en lastbärare. 

 

FIGUR 10:2  -  URKLIPP IFRÅN EXCELLMODELL FÖR JIT-FÖRSÖRJNING. 



 

Sida i 
 

10.2 BILAGA 2 –  TRANSPORTPRISER 
För varje dag summerades antal lastbärare av respektive typ (här helpall 2 kragar, helpall 1 

krage samt halvpall 1 krage) för att kunna bestämma totalvolymen på försändelsen. Sedan 

fördelas totalvikten ut över totalvolymen för att beräkna om godset är skrymmande (kg/kbm 

lägre än 165 kg) eller ej, ifall det är skrymmande beräknas en ny fraktdragande vikt genom 165 

kg multiplicerat med totalvolymen. Den fraktdragande vikten jämförs sedan med en prislista 

som returnerar det aktuella transportpriset. Slutligen när priset för respektive dag är beräknat 

summeras det ihop till en klumpsumma och drivmedels- och valutajusteringstillägget läggs till 

totalsumman. 

 

FIGUR 10:3  -  EXEMPEL PÅ HUR TRANSPORTPRISERNA BERÄKNADES. 
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10.3 BILAGA 3 –  KRITERIEGRÄNSER 
Nedan återges de kriteriegränser som satts upp för det andra urvalet i kapitel 6.1 

Leverantörsval. 

 

 
FIGUR 10:1  -  KRITERIEGRÄNSER  
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10.4 BILAGA 4 –  KRITERIEGRÄNSER 
Nedan återges kriteriegränserna som använts i känslighetsanalysen för det andra urvalet i 

leverantörsvalet, se kapitel 6.1 Leverantörsval. 

 

 
FIGUR 10:2  -  KRITERIEGRÄNSER , JÄMNA INTERVALL  
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10.5 BILAGA 5 –  KVANTITETSPRECISION  
TABELL 10:1  -  ORDERNIVÅ. 

Kvantitetsprecision 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[antal korrekta ordrar] / [totala 
antalet ordrar] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas 
under en löpande 12-
månadersperiod. 

En korrekt order innebär att det som 
levereras till GGP stämmer överens 
med den order som skickats. Om 
någonting saknas i ordern räknas den 
som felaktig. 

Övriga anmärkningar 

 
Att bedömningen utgår från ordernivå innebär att leverantörerna bedöms hårdast. Så fort någonting saknas i 
inleveransen räknas ordern som felaktig och nyckeltalet sjunker i värde. Denna bedömningsnivå tar alltså ingen 
hänsyn till om det är en eller 100 artiklar som saknas i inleveransen. 

 

TABELL 10:2  -  ORDERRADSNIVÅ. 

Kvantitetsprecision 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[antal korrekta orderrader] / [totala 
antalet orderrader] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas 
under en löpande 12-
månadersperiod. 

En korrekt orderrad innebär att den 
mängd som levereras in till GGP 
överensstämmer med den beställda 
mängden på orderraden. Är det för få 
eller för många enheter på en 
orderrad räknas den som felaktig. 

Övriga anmärkningar 

 
Att bedömningen utgår från orderrader innebär att en viss hänsyn tas till hur mycket som saknas i ordern och att 
leverantörerna därmed bedöms mildare än på ordernivå. Detta eftersom en order ofta innehåller ett flertal 
orderrader, vilket gör att nyckeltalet får ett högre värde. 

 

TABELL 10:3  -  ARTIKELNIVÅ. 

Kvantitetsprecision 

 

Beräkning Presentation Bedömning 

[antal korrekta artiklar] / [totala 
antalet artiklar] 

Måttet ska redovisas per 
leverantör och beräknas 
under en löpande 12-
månadersperiod. 

En korrekt artikel fås då antalet 
artiklar överensstämmer med  

Övriga anmärkningar 

 
Att bedömningen utgår från artiklar innebär att en fullständig hänsyn tas till mängden artiklar som saknas. Detta 
innebär således att leverantörerna bedöms mest rättvist och lättsamt.  

 

För att belysa skillnaderna mellan bedömningsnivåerna ges nedanstående exempel där en 

order skickats och en leverans inkommit till exempelföretaget där ett antal beställda artiklar 

saknas. 

TABELL 10:4  -  EXEMPELORDER . 

Order 

Beställt antal Artikel Levererat antal 
5 Skruvmejsel 5 
7 Skiftnyckel 5 

Nyckeltalet kommer att visa 

På ordernivå: På orderradsnivå: På artikelnivå: 
0/1 = 0 % 1/2 = 50 % 10/12 = 83,3 % 
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10.6 BILAGA 6 –  ARTIKLAR OCH KAPITALBINDNING 
Nedan visas ett utdrag från den genomförda kostnadsanalysen som innehåller artiklar, 

inparametrar (ledtid, önskat säkerhetslager, antal detaljer per lastbärare) och resultaten med 

avseende på kapitalbindning. 

 

FIGUR 10:3  -  UTDRAG UR KOSTNADSANALYSEN. 
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10.7 BILAGA 7 –  VIKT OCH VOLYM 
Nedan följer en sammanställning av vikten på en detalj av respektive artikelnummer, antalet 

detaljer i en lastbärare samt den totala vikten samt volymen av en lastbärare. 

FIGUR 10:4  -  SAMMANSTÄLLNING AV VIKT OCH VOLYM. 


