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Förord 
Examensarbetet som du håller i din hand är ett arbete för magisterexamen inom 
Industriell Ekonomi. Det avslutande examensarbetet utfördes i samverkan med Atlas 
Copco i Tierp under perioden april till juni 2015.  
   
Vi vill rikta ett tack till medarbetarna vid Tierpverken som varit tillmötesgående under 
hela perioden med intervjuer och observationer. Ett särskilt tack vill vi ge vår 
handledare Rickard Rosenberg som gett oss sin tid och sitt engagemang. Vi tackar Atlas 
Copco för att de tillhandahållit lokaler och utrustning, samarbetet har gett oss en inblick 
i yrkesvärlden. Tack! 
 
Vi vill tacka vår handledare på Högskolan i Gävle, Stefan Eriksson för ett gott 
samarbete och all den konstruktiva kritik som han bidragit med igenom hela 
rapportskrivningen. Ett tack till examinatorn Göte Olsson som med stort intresse följt 
oss och bidragit med värdefulla synpunkter. 
 
Emma Stålberg & David Zetterberg 
Gävle, Juni 2015 

  



                                                                                                              

 

Abstract 
In order to be competitive, one way is to focus on the internal logistics in a cost 
effective manner. The concept of material control covers how to control the flow of 
material resources from the customer to the supplier. This study intends to look at how 
internal material control can be done efficiently in a manufacturing company. 
In order to achieve an efficient internal material control, methods and approaches 
should be evaluated based on a situational approach. Therefore, the purpose of the study 
is to develop a model for analysis and improvement of internal material control in 
manufacturing companies. 

The study is a case study and has been conducted on site at Atlas Copco Tierp Works. 
Atlas Copco in Tierp, produces components and assembles hand-held power tools. The 
empirical data has been conducted with employees at Atlas Copco Tierp Works and 
with direct observations of the processes that the study has been limited to. Literature 
reviews have been made in parallel with the empirical data collection with an emphasis 
on internal logistics, material control and lean production.  

The study shows which factors that are important for an effective internal material 
control. Furthermore, the report presents an analysis model, which has been applied to 
Atlas Copco Tierp Works. The analysis model presents a recommendation on 
appropriate material planning method, as well as the conditions that should be complied 
in order to achieve an efficient internal material control. The analysis model strengths 
are considered as mainly to be that it covers many areas, by including the planning 
environment, material planning methods, efficiency and decision-making. Accordingly, 
the model is considered to have potential for development by including a cost analysis 
as a part of the decision-making part. 

Keywords: Internal material control, internal logistics, material planning methods 



                                                                                                              

 

Sammanfattning  
Att styra sin interna logistik, på ett kostnadseffektivt sätt, är en nödvändighet för att 
kunna konkurrera på en redan hårt utsatt marknad. Materialstyrning kan ses som en 
delmängd av logistik och innefattar aktiviteter för att styra och planera materialflödet 
från leverantör till kund. Denna studie visar på hur den interna materialstyrningen kan 
ske effektivt, i ett tillverkande företag. 
 
För att uppnå en effektiv intern materialstyrning så bör metoder och tillvägagångssätt 
utvärderas utifrån ett situationsanpassat synsätt. Studiens syfte är därför att utveckla en 
modell för analys och förbättring av intern materialstyrning i tillverkande företag.  
 
Fallstudien har bedrivits vid Atlas Copco Tierpverken. Vid fabriken i Tierp sker 
tillverkning av komponenter samt montering av handhållna industriverktyg. Den 
empiriska datainsamlingen har skett genom intervjuer med medarbetare på Tierpverken 
och observationer över det interna materialflödets processer som studien avgränsat sig 
till. En litteraturundersökning har gjorts, med betoning på intern logistik, 
materialstyrning och Lean Production.  
 
Studien visar vilka faktorer som är av betydelse för en effektiv intern materialstyrning. 
Rapporten presenterar en analysmodell, vilken har tillämpats på Atlas Copco 
Tierpverken. Analysmodellen ger en rekommendation på lämplig 
materialstyrningsmetod, samt vilka förutsättningar som bör uppfyllas för att uppnå en 
effektiv intern materialstyrning.  Analysmodellens styrkor anses främst vara att den 
täcker in många områden, där planeringsmiljö, materialstyrningsmetoder, effektivitet 
inkluderas för att beslut och rekommendationer kan utföras. Modellen bedöms ha 
utvecklingspotential genom att inkludera en kostnadsanalys som en del vid beslut.  
 
Nyckelord: Intern materialstyrning, intern logistik, materialstyrningsmetoder 
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1. Introduktion 
I detta avsnitt ges inledningsvis en bakgrund till området. Avsnittet fortskrider med att 
presentera fallföretaget och dess problembeskrivning vilket leder fram till studiens 
syfte, problemformuleringar samt de avgränsningar som fastslagits. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Under den senaste tiden har nästintill alla branscher mött en ökad globalisering och 
konkurrens på marknaden (Wagner & Bode, 2008). I en allt mer konkurrenskraftig och 
global miljö där kraven från kunder blir allt större (Manuj & Mentzer 2008; Schoenherr 
2009), ställs företag inför ett ständigt behov av att effektivisera sitt flöde av produkter 
och tjänster (Schoenherr, 2009). Företag måste vara konkurrenskraftiga inom flera 
områden, såsom kvalitet, leverans, kostnadseffektivitet och flexibilitet, och måste därför 
planera och styra verksamheten därefter (Olhager, 2012).  
 
Ett effektivt sätt att erhålla fördelar och samtidigt eliminera icke-värdeskapande 
aktiviteter i denna miljö är att fokusera på logistiken (Schoenherr, 2009). Logistik kan 
enligt Tokar (2010) beskrivas genom sitt fokus på att skapa effektiva flöden och lager 
längs försörjningskedjan med avsikten att optimera verksamheten. Enligt Mattsson & 
Jonsson (2003) innebär flöden, i logistiksammanhang, en förflyttning av råvaror, 
material med olika förädlingsgrad och produkter. Då man syftar på 
materialflödesaspekten från leverantör till kund så talar man om materialstyrning 
(Mattson & Jonsson, 2013). Materialstyrning kan definieras som: 
 
”… aktiviteter för att styra lager och andra materialflödesresurser i det totala 
materialflödet från leverantör till kund.”(Mattsson & Plan, 2004, sid. 106) 

 
I denna studie syftar materialstyrning på det interna flödet från leverantör till kund inom 
ett tillverkande företag. Då man planerar och styr materialflödet inom det egna företaget 
så förekommer begreppet intern logistik (Harrison & Van Hoek, 2011), där 
materialstyrning kan ses som en del av begreppet logistik (Mattsson & Jonsson, 2013). 
På grund av den ökade graden av produktvarianter, har den interna logistiken fått en 
avgörande roll (Emde & Boysen, 2011).  Detta har lett till behovet av effektiva flöden 
(Schoenherr, 2009). Jonsson & Mattsson (2005) anser att ett fungerande 
informationssystem är en förutsättning för att materialflödet ska fungera effektivt. För 
att uppnå ett fungerande informationssystem krävs en tydlig kommunikation ut till 
medarbetaren för att de ska förstå sambandet (Antonovsky, 2004; Dahlkwist, 2004).  
 
Att beskriva effektiviteten kan enligt Jonsson & Mattsson (2011) göras med hjälp av 
olika effektivitetsvariabler. I denna studie beskrivs sju effektivitetsvariabler som; 
saldokvalitet, prognoskvalitet, leveransprecision, leveranskvalitet, flexibilitet, tid och 
miljö. Dessa effektivitetsvariabler kan användas som utgångspunkt vid 
målformuleringar, samt mätning och uppföljning mot övergripande strategier och mål. 
Olhager (2013b) visar enligt figur 1, den problematik som kan uppstå genom 
avvägningar med övriga mål.  
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Figur 1: Avvägning mellan mål (Olhager, 2013b, sid 57) 

Utifrån figuren kan det konstateras att relationen mellan att ha en bra leveransförmåga 
även innebär en högre acceptans i kapitalbindningen, lika som att en lägre 
kapitalbindning riskerar en lägre servicenivå. För att tillverkande företag ska säkerställa 
materialförsörjningen så har man lager vilket innebär en kapitalbindning i material 
(Olhager, 2013b). 
 
För att upprätthålla en balans mellan tillgång och efterfrågan, och eftersträva ett 
synkroniserat materialflöde så kan olika materialstyrningsmetoder tillämpas (Jonsson & 
Mattsson, 2003). Två av de vanligaste materialstyrningsmetoderna är 
beställningspunktsystem och materialbehovsplanering (Jonsson & Mattsson, 2006; 
Segerstedt, 1994; Newman & Sridharan, 1995). Utöver dessa materialstyrningsmetoder 
finner vi även periodbeställningssystem, täcktidsplanering och kanban (Jonsson & 
Mattsson, 2006), där varje materialstyrningsmetod passar mer eller mindre bra i en viss 
planeringsmiljö beroende på dess egenskaper (Jonsson & Mattsson, 2003). 
Planeringsmiljön innefattar enligt Mattsson & Jonsson (2013) ”de förhållanden som 
karakteriserar produkter, produktion och materialflöden och som utgör de 
grundläggande förutsättningarna för planering” (sid. 15). Planeringsmiljön är därmed 
också avgörande för hur pass effektiv en viss materialstyrningsmetod är (Jonsson & 
Mattsson, 2002). Vid en hög komplexitet så menar Mattsson & Jonsson (2013) att fokus 
bör ligga på att förenkla problemen för att kunna uppnå en hög effektivitet, vilket sker 
genom att skapa en lämplig planeringsmiljö.  
 
Atlas Copco Tierpverken (Atlas Copco Tierp Works) är den största produktionsenheten 
inom affärsområdet Industriteknik. På Tierpverken sker tillverkning av komponenter 
samt montering av handhållna industriverktyg. 
 
I och med de nya förändringar om flödesgrupper som skett vid Tierpverken har det 
medfört nya förutsättningar gällande planeringsmiljön. Det är därav nödvändigt att se 
över den interna logistiken från komponentverkstaden till monteringen, i syfte att 
komma fram till en metod för hur materialstyrningen kan ske på ett effektivt sätt. För att 
effektivisera materialstyrningen lyfter Mattsson & Jonsson (2013) fram betydelsen av 
att tillämpa ett situationsanpassat synsätt, vilket innebär att metoder och 
tillvägagångssätt bör utvärderas utifrån den miljö de ska användas i. Vidare så menar 
Jonsson & Mattsson (2008) på att användningen av materialstyrningsmetoder skiljer sig 
åt beroende på var längs materialflödet de tillämpas.  
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En stor utmaning i detta sammanhang är enligt Emde & Boysen (2011) att försörja de 
olika stationerna på monteringslinan. Dels måste materialet nå arbetsstationerna i rätt tid 
för att undvika kostsamma stopp samtidigt som stora lager vid stationerna och/eller hög 
trafik på verkstadsgolvet istället leder till höga hanteringskostnader (Emde & Boysen, 
2011). Vid Atlas Copco Tierpverken sker tillverkning av upp emot 8800 unika artiklar, 
vilket bidrar till en komplex planeringsmiljö. Det är därför betydelsefullt att kunna mäta 
utifrån olika effektivitetsvariabler hur pass effektiv en viss materialstyrningsmetod är 
för att uppnå ett effektivt flöde. För att uppnå önskad effektivitet krävs därför också en 
uppföljning med hjälp av effektivitetsvariabler samtidigt som hänsyn måste tas till 
planeringsmiljön och produktens komplexitet (Jonsson & Mattsson, 2002; Jonsson & 
Mattsson, 2011). 
 
Litteraturen påvisar en mängd viktiga faktorer att ta hänsyn till vid materialstyrning. Det 
räcker däremot inte att endast se till enskilda faktorer, utan att se dessa faktorer ifrån 
dess helhet. Därför är det betydelsefullt att beakta dessa faktorer samtidigt vid 
effektiviseringar. Dock visar denna studie att metoder avseendet detta förekommer i en 
begränsad omfattning, vilket motiverar vår studie. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att: 
 

Utveckla en modell för analys och förbättring av intern materialstyrning i 
tillverkande företag.  
 

Modellen utvärderas vid fallföretaget Atlas Copco. 
 
Frågeställningarna lyder: 
 

1) Vilka faktorer är betydelsefulla för en effektiv intern materialstyrning? 
2) Hur kan en modell för analys och förbättring av intern materialstyrning se 

ut? 
3) Vilka styrkor och svagheter innebär modellen samt hur kan den utvecklas 

vidare? 
 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie avgränsar sig till materialflödet från tillverkning av komponenter i 
komponentverkstaden fram till slutmonteringen inom ett befintligt producerande 
företag, se figur 2. Vidare avgränsar sig fallstudien mot 11 högvolymsartiklar som alla 
har till uppgift att försörja en och samma monteringslina.  
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Figur 2: Avgränsning 

Studien har i den teoretiska referensramen valt att begränsa sig till den interna 
materialstyrningen med tillhörande intern logistik, effektivitet, karaktäristiska 
förutsättningar, beslutsförfarande och modeller, samt lean production för att kunna ge 
en korrekt bild utifrån tidigare forskningsansatser. 
 
1.4 Disposition 
 
Nedan presenteras i vilken ordning studien har behandlats:  
 
Kapitel 1. Inledning; skapar förståelse inför studiens frågeställning. 
 
Kapitel 2. Metod; redovisar strategival och tillvägagångssätt för att uppnå syftet med 
studien. 
 
Kapitel 3. Teoretisk referensram; klargör den teori som ligger till grund för att besvara 
frågeställning 1 och ligga till grund för frågeställning 2.  
 
Kapitel 4. Analysmodell; beskriver analysmodell framtagen för att besvara 
frågeställning 2. 
 
Kapitel 5. Atlas Copco; beskriver fallföretaget och dess nuläge. 
 
Kapitel 6. Tillämpning av analysmodell på Atlas Copco; analysmodellen som framkom 
i kapitel 4 appliceras på fallföretaget, för att besvara frågeställning 3. 
 
Kapitel 7. Slutsats; återkoppling till studiens syfte samt tydliggör hur studien besvarar 
de fastslagna problemformuleringarna.  
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2. Metod 
Detta kapitel inleds med en överblick över studiens genomförande för att sedan 
diskutera de valda metodstrategierna och avslutas med studiens kvalitet och 
värderingar.  

 
2.1 Inledning 
Denna studie har bidragit till en modell för analys och förbättring av intern 
materialstyrning i tillverkande företag. Analysmodellen är till för att tillverkande företag 
ska kunna diskutera fram en lämplig materialstyrningsmetod utifrån det 
situationsspecifika fallet.  
 
Vid första besöket hos fallföretaget fick författarna en rundvandring för att få en bred 
förståelse och en första inblick över dess komplexitet, utifrån det formulerades ett syfte 
och frågeställningar för studien. För en djupare förståelse gjorde författarna en 
litteraturundersökning inledningsvis, som kompletterades kontinuerligt under studiens 
gång. Ur litteraturundersökningen byggdes en modifierad modell för analys och 
rekommendation av materialstyrningsmetoder. De inledande intervjuerna med 
fallföretaget skapade en bredare inblick över vad de ville effektivisera i verksamheten. 
De intervjupersoner som valdes ut gjordes i samråd med handledaren vid fallföretaget. I 
samband med de inledande intervjuerna genomfördes rundturer för att få en överblick i 
gemene mans arbetsuppgift och tydliggöra vad deras position och roll i företag var. 
Inledningsvis startade intervjuerna med riktade, breda och utforskande frågor beroende 
på vilken roll den intervjuade innefattade, för att sedan bli mer riktade för att få en 
samlad helhetssyn över det interna materialflödet. En avgränsning gjordes efter de 
första intervjuerna i samråd med högskolans handledare och handledaren på 
fallföretaget. Kompletterande frågor kunde författarna gå ut i verksamheten och fånga 
upp av tillmötesgående medarbetare.  
 
När en studie ska genomföras rekommenderar Banks (2004) att ha ett mål att styra mot. 
I denna studie var målet att skapa en modell för analys och förbättring av den interna 
materialstyrningen. Vidare var målet att göra analysmodellen enkel för andra 
tillverkande företag som vill använda analysmodellen för utvärdering av sin 
materialstyrning. 
 
För att svara på studiens syfte och forskningsfrågor är studiens process en viktig aspekt.   
Studien delades in i fem faser: 
 

• I första fasen samlades litteratur kring ämnesområdet in för att skapa en 
förståelse och kunskap kring det berörda ämnet. Litteratur kompletterades vart 
efter studiens genomfördes för att kunna göra en korrekt analysmodell baserad 
på litteraturen.  
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• I andra fasen genomfördes en grundläggande datainsamling i form av intervjuer, 

dokument och observationer. En kartläggning över de elva avgränsade detaljerna 
genomfördes för att skapa en helhetssyn av fallföretaget. Avgränsning gjordes 
för vad som skulle innefattas i studien.  

• I tredje fasen genomfördes djupgående intervjuer och observationer för en mer 
detaljerad nivå av information.    

• I fjärde fasen skapades en analysmodell baserat på litteraturen och som därefter 
applicerades på den information som samlats in från fallföretagets 
nulägesbeskrivning.  

• I femte fasen analyserades resultatet från analysmodellen och ur analysen kunde 
slutsatser dras, som sedan frambringade svar på syfte och frågeställningar. 

 
Figur 3 är en modifierad modell av Harrell och Tumay (1995) som anpassats för att 
passa studiens tillvägagångssätt.  

 
Figur 3: Studiens tillvägagångssätt 

Direktiven för studiens utförande gjordes enligt ovan och avgränsades för att studien 
skulle hinna genomföras med god kvalité. 
 
2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
För att en studie ska genomföras med en god kvalité används antingen kvalitativa eller 
kvantitativa metoder, eller en kombination av båda metoderna (Home & Solvang, 
1997). Dessa metoder har ett gemensamt, att öka studiens syfte (Home & Solvang, 
1997; Patel & Davidson, 2011). Kvalitativa metoder ger en djupare insikt och förståelse 
genom att all insamlad information oftast är textmaterial (Patel & Davidson, 2011).  
Studien använde kvalitativa metoder genom den litteraturstudie som genomfördes samt 
de halvstrukturerade intervjuer och samtal som gjordes med berörda parter. Kvalitativa 
metoder ger författarna en större möjlighet att diskutera problemet. Författarna kan 
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ställa en direkt mot- och kontrollfråga till dem som intervjuas. Vid kvalitativa metoder 
bör litteraturstudien kompletteras med halvstrukturerade och strukturerade intervjuer 
enligt Eisenhardt (1998). Vidare anser Lantz (2007) att tillämpningen av samtal kan 
komplettera de intervjuer som genomförs.  
 
Vid större studier med stora mängder information som ska samlas in rekommenderar 
Home & Solvang (1997) och Patel & Davidson (2011) att använda kvantitativa 
metoder. Vid användning av kvantitativa metoder omförvandlas informationen till 
siffror och statistiska analyser (Ibid). Kvantitativa metoder används när representativ 
data samlas in (Eggeby & Söderberg, 1999). Studien använde kvantitativa metoder när 
data samlades in från fallföretagets affärssystem SAP, för en utvärdering av nuläget i 
materialflödet, för att sedan kunna analysera och ge möjliga rekommendationer. Båda 
metoderna kombineras i studien vilket Eisenhardt (1998) menar är vanligt, att studier 
kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. 
 
2.2 Metod och strategival 
Författarna studerade olika metodval utifrån Patel & Davidson (1994) och Christensen 
et al. (2010) vilket har lett fram till att studien gick på djupet i ett enskilt fall. Denna 
studie var en typisk fallstudie där det enskilda fallet beskrev verkligheten. En fallstudie 
ger läsaren en överskådligare bild av hur forskningen kan tillämpas i verkligheten 
(Ejvegård, 2003). En fallstudie är ett lämpligt metodval när flera olika 
informationskällor ska användas som intervjuer, dokument, observationer osv. Tack 
vare att en fallstudie kan styras mer i detalj har denna strategi varit lämplig i denna 
studie när utvärderingar skulle genomföras och frågor besvaras (Yin, 2003). Patel & 
Davidson (1994) bekräftar vidare att fallstudier är rätt strategi när processer ska 
analyseras. Strategin för att uppfylla studiens syfte var att till de intervjuer, dokument 
och observationer som samlades in komplettera med en VSM (value stream map). Detta 
bidrog till att fallstudie ansågs vara rätt metodval att använda för att göra det möjligt att, 
analysera utifrån ett verkligt fall och på det sättet besvara studiens forskningsfrågor på 
djupet. 
 
Fallstudie gör det möjligt att erhålla en bredare information och en helhetssyn, nedan 
beskrivs vilken kombination av datainsamling som studien tillämpat (Patel & Davidson, 
1994). Den datainsamling som genomfördes beskriver metod och strategival för att nå 
en vetenskaplig nivå och kunna dra slutsatser för studiens forskningsfrågor.  
 
2.2.1 Litteraturstudier och analysmodellen 
Litteraturstudie 
När en litteraturstudie genomförs är det för att forska i vad andra författare skrivit inom 
liknande ämnen (Murray & Hughes, 2008). Litteraturen som användes i denna studie är 
relaterat till intern logistik, effektivitet, materialstyrning, karaktäristiska förutsättningar, 
beslutsförfarande och logistiska modeller, samt lean production. En litteraturstudie med 
relevant litteratur är enligt Ejvegård (2003) en korrekt utförd litteraturstudie.  
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I stort sett allt tryckt material är litteratur, exempelvis böcker, artiklar, uppsatser och 
rapporter (Ibid). Den litteratur som ingick i litteraturstudien söktes i artiklar, böcker, 
uppsatser och från internet. Använda sökord var: internal logistics, production methods, 
manufacturing resource planning, materials management, order systems, manufacturing 
industries, logistical decision model, production flow, material handling, och material 
supply. Utifrån dessa sökord fann författarna flera artiklar som lästes och de mest 
relevanta valdes ut för att kunna analysera och svara på studiens syfte och 
forskningsfrågor. Litteratursökning gjordes via Högskolan i Gävles sökmotor som finns 
att tillgå via biblioteket. Med hjälp av ”Google Scholar”, ”Science Direct” och 
”Emerald” gjordes sökningar för att få en bredare insamling av litteratur. 
 
Analysmodell 
När studiens modell skapades utgick författarna ifrån litteraturundersökningen och 
modellen följde en principiell struktur inspirerat av Eriksson (2013). De parametrar som 
användes i analysmodellen har inkluderats av författarna efter att 
litteraturundersökningen starkt tryckt på fyra områden (planeringsmiljö, 
materialstyrningsmetoder, effektivitet, stöd till beslut). Fyra stödjande verktyg 
utvecklades med litteraturen som stöd för att en diskussion och analys skulle kunna vara 
genomförbar på ett verkligt fall, samt för att ett beslut skulle kunna fattas. 
Effektivitetsvariablerna ansågs av författarna vara relevanta utifrån den kartläggning av 
nuläge som genomfördes hos fallföretaget. 
 
2.2.2 Intervjuer 
Intervjuer är en viktig källa till rätt information (Yin, 2009). När en intervju genomförs 
är det för att få fram vad individen tycker och vad deras tankar och idéer är, för att få en 
helhetssyn (Ejvegård, 2003). Det finns enligt Biggam (2008) två typer av intervjuer, 
halvstrukturerade och strukturerade intervjuer. En halvstrukturerad intervju utförs med 
vissa förutbestämda frågor, som kan ändra inriktning och är en flexibel intervju, vilket 
är i linje med Yin (2009), som menar på att man ska undvika att standardisera frågorna 
för mycket. En strukturerad intervju utförs med fastställda frågor i följdriktig ordning 
(Ibid). Under vissa omständigheter passar det inte med förutbestämda frågor, då kan 
samtal passa bättre (Lantz, 2007). Vid samtal möjliggörs att frågor och funderingar kan 
komma vartefter behovet uppkommer (Ibid). 
 
Författarna samlade i studien in information genom halvstrukturerade intervjuer och 
kompletterade med samtal vart efter frågor uppkom. Med hjälp av de intervjuer och 
samtal som genomfördes skapades en bredare bild och förutsättningar för rätt bild, 
vilket bidrog till bra förutsättningar till resultatet och därmed en ökad validitet i studien. 
I denna studie har intervjuer skett enskilt med produktionsledare, produktionstekniker, 
prognosansvarig, logistikchef, logistikansvarig och projektledare för införandet av Lean 
Assembly. Majoriteten av intervjuerna spelades in för att ge författarna möjlighet, att 
vid behov, spela upp den information som framkom. 
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2.2.3 Dokument 
En viktig källa till information anser Yin (2009) och Patel & Davidson (2011) att 
användningen av dokument är då det kan ge svar på frågor kring faktiska förhållanden. I 
studien användes information om varje enskild detalj (av de 11 detaljerna) för att få 
information om hur dess process genom hela verksamheten såg ut. För att få svar på de 
faktiska förhållandena så samlades sekundärdata in med hjälp av dokument. De var 
dokument som gav författarna information kring nuläget, som ett hjälpmedel till den 
kartläggning som genomfördes på de 11 detaljerna. Författarna fick kartor över 
verksamheten för en visuell kartläggning utöver den som genomfördes ute bland 
maskinerna. En modifierad karta över två detaljer finns att se i bilaga 1, den kartan visar 
antalet förflyttningar från råmaterial till huvudlagret. 
 
2.2.4 Observationer 
Observationer är en användbar informationskälla och kan bidra med information som 
inte framkommer vid intervjuer (Patel & Davidson, 2011). Det finns enligt Patel & 
Davidson (2011) ostrukturerade och strukturerade observationer. Ostrukturerad 
observation är en bred insamling av kunskap och utförandet är mer fritt. En strukturerad 
observation har ett strukturerat tillvägagångssätt och en ordningsföljd. Oavsett vilken 
typ som väljs behövs förberedelse redan innan för det som ska observeras (Ibid). 
 
Denna studie använde sig av den ostrukturerade observationen. För att förbereda oss 
inför observationerna gjordes först en intervju med berörd person innan besök i 
verksamheten tillämpades. Vid varje observation visade den som vart intervjuad sin del 
i flödet. En ostrukturerad observation gjordes för att författarna skulle få en mer 
objektiv bild. 
 
2.3 Kvaliteten på studien 
För att bedöma studiens vetenskaplighet och dess kvalitet används begreppen validitet, 
generaliserbarhet och reliabilitet. 
 
2.3.1 Validitet 
För att veta om insamlingsmetoder av data är korrekt anser Biggam (2008) att validitet 
hjälper till att bekräfta detta. Validiteten avser att studien verkligen undersöker eller 
mäter det som den avser fastställa vid mättillfället (Ejvegård, 2003). Patel & Davidson 
(2011) anger att validiteten kan skilja sig beroende på om studien är kvalitativ eller 
kvantitativ, då målet för studiens tillvägagångssätt skiljer sig. När kvalitativa studier 
genomförs är varje analystillfälle unikt och målet är att tolka information, studera 
händelser, förstå den insamlade informationen, upptäcka företeelser samt beskriva med 
egna ord. Vid kvalitativa studier innefattar validiteten hela forskningsprocessen medan 
den vid kvantitativa studier endast gäller för datainsamling (Ibid.). För att säkerställa 
studiens trovärdighet var fallföretaget delaktig i datainsamlingen och kartläggningen för 
att bekräfta validiteten. För att validera analysmodellen skedde samtal kontinuerligt med 
handledaren vid Högskolan i Gävle. Analysmodellen studerades för att säkerställa att 
rätt information och data inkluderats i modellen.  
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För att öka validiteten ytterligare vid fallstudier och kvalitativa metoder kan författarna 
använda sig av triangulering (Patel och Davidson, 2011; Yin, 2009). Patel & Davidson 
(2011) menar att triangulering kan ske utifrån två sätt, datakällor och datainsamling. 
Genom att använda en bred insamling av information från olika källor, samt med olika 
relationer till problemet kan en djupare helhetssyn ges (Ibid). 
 
För att ytterligare öka studiens validitet kan nyckelpersoner som används i studien få 
säkerhetsställa att den information som samlats in tolkats så den stämmer överrens med 
verkligheten (Patel och Davidson, 2011; Yin, 2009). För att få en helhetsbild så har 
författarna strävat efter att så långt det är möjligt återge korrekt information. 
Triangulering avseende de insamlade dokumenten har för avseende att återge en korrekt 
bild av detaljernas nuläge. Detta kombinerades vidare med intervjuer och observationer. 
Den information som samlats in från intervjuerna har hämtats från personer med olika 
positioner och ansvarsområden i fallföretaget, vilket har bidragit till att olika synvinklar 
på processen har samlats in och vidare stärkt validiteten i studien. 
 
2.3.2 Generaliserbarhet 
Att generalisera en studie handlar om hur väl studiens resultat kan användas av andra 
individer (Yin, 2009). När den som undersöker liknande fall uppnår liknande resultat 
anser Yin (2009) samt Patel och Davidson (2003) att en studie är generaliserbar. Den 
litteratur som samlats in kring metoder och effektivitet anses som generell då den 
kommer från olika forskningsansatser och ger olika infallsvinklar för det berörda ämnet. 
Detta gör att författarna anser att analysmodellen kan vara användbar att studeras på 
andra fall utöver denna studie. För att fastställa studiens generaliserbarhet anser 
författarna att analysmodellen behöver utvärderas praktiskt i andra tillverkande företag 
för att utvärdera tillämpbarheten.  
 
2.3.3 Reliabilitet 
För att säkerställa reliabiliteten ska de uppgifter som samlas in, mäts och undersöks vara 
pålitliga och trovärdiga (Biggam, 2008). Reliabilitet handlar om att samma resultat fås 
vid upprepande användning av studiens tillvägagångssätt (Yin, 2009). Att vara en god 
lyssnare under intervjutillfället för att få individens perspektiv ökar reliabiliteten vid 
kvalitativa studier. Noggrann dokumentation av alla processer är ett annat sätt som höjer 
reliabiliteten (Ibid). Vidare menar Biggam (2008) att en viss påverkan på den 
intervjuade individen inte går att bortse ifrån. Vissa individer svarar vad de tror 
förväntas av dem, och kan bero på att de vill framställa sig bra ur en viss synvinkel. 
Detta bör de som intervjuar vara medvetna om och utveckla sin teknik vid intervjuer för 
att kunna minska sin påverkan på den som intervjuas (Ibid).  
 
Studien har skapat en hög reliabilitet med intervjuer av nyckelpersoner med insyn från 
olika vinklar i processen. När intervjuer genomfördes har författarna varit neutrala och 
låtit den intervjuade fått möjlighet att utveckla frågan. Detta för att få en inblick från 
den intervjuades synvinkel och att den intervjuade inte bli styrd av de frågor som 
ställdes. Studien visar med den insamlade informationen ett trovärdigt resultat, dock så 
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har författarna varit medvetna om att informationen kan feltolkas. Det har därför varit 
viktigt att vid tolkningsfrågor få bekräftelse från den intervjuade att den information 
som författarna fick uppfattades korrekt och att det återges rätt i studien. Den 
information som samlades in och den kartläggning av detaljer som genomfördes har 
delats med handledaren på fallföretaget för att öka pålitligheten och minskat risken för 
att informationen som samlades in har feltolkats. 
 
2.4 Etiska och sociala överväganden 
När forskning ska utföras finns det ett grundläggande krav som Holme & Solvang 
(1997) menar är respekt för människan. Det finns enligt Patel & Davidson (2011) fyra 
etiska krav som ska beaktas när människor blir inblandade i forskning. Det första kravet 
är (1) informationskrav; där ansvariga av studien ska informera de intervjuade vad deras 
medverkan har för syfte och att det är frivilligt att vara delaktig, (2) samtyckeskrav; de 
deltagande ska ge sitt godkännande till att delta i forskningen, (3) konfidentialitetskrav; 
här är den eller de deltagande som valt att vara delaktig anonym och allt som skulle 
kunna koppla den deltagande till forskningen dolt. Det sista etiska kravet är (4) 
nyttjandekrav; här är all information som samlas in enbart till ett forskningsändamål 
(Ibid). 
 
Enligt Holme & Solvang (1997) anses forskning inte vara neutral fullt ut då forskningen 
referensram kan påverka värderingarna. Detta är något som forskare bör vara medvetna 
om för att sträva efter neutralitet (Ibid).   
 
I de intervjuer och samtal som genomfördes förklarade först författarna vilka etiska 
rättigheter de intervjuade hade. Innan intervjuer startades förklarades studiens syfte och 
vad de hade för medverkan till studien. Författarna informerade att intervjuerna var 
frivilliga och de inspelade intervjuerna genomfördes endast om tillåtelse gavs. Svaren 
på de intervjuer och samtal som samlats in har samlats på ett ställe där enbart författarna 
haft åtkomst, så att ingen obehörig ska kunna ha tillgång till materialet. Information har 
även getts till de utvalda som intervjuas att deras namn och riktade åsikt inte kommer att 
kunna bindas till dem personligen och all information som samlats in enbart kommer att 
användas till denna studie. Genom intervjuerna har författarna fått en mer informativ 
insikt i vilka som kan intervjuas och ett urval genomfördes. Detta har styrt vilken del 
som undersökts och det i sin tur har kunna påverkat resultatet av studien.  
 
Intervjuerna kan komma att påverka studiens inriktning av informanternas uppfattning 
och dess förståelse av att ta upp informationen (Eneroth, 1994). Under hela studiens 
genomförande har författarna varit medvetna om att deras värderingar kan ge en annan 
inriktning och påverkan på resultatet. Det är därför viktigt att så långt det är möjligt vara 
neutral i sina egna åsikter igenom studiens alla processer. 
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel beskrivs den teori som legat till grund för analysmodellen. Kapitlet tar 
inledningsvis upp de definitioner som anses vara centrala i rapporten, i syfte att 
tydliggöra den terminologi som används. Vidare presenteras intern logistik, 
materialstyrning, karaktäristiska förutsättningar som anses avgörande för intern 
materialstyrning, beslutsförfarande och logistiska modeller för att avslutningsvis beröra 
Lean Production.  
 
Kopplingen mellan teori och studiens syfte illustreras enligt figur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Teoretiska referensramen 

3.1 Definitioner 
Detta avsnitt ämnar till att redogöra över de definitioner som anses ha en betydande del 
av den teoretiska referensramen, i syfte att klargöra den terminologi som har brukats. 
Definitionerna är tagna ifrån Logistikens Termer och Begrepp (2004), sammanställd av 
Stig-Arne Mattsson och PLAN Föreningen för Produktionslogistik med syftet att skapa 
en terminologistandard. 
 
Beroende behov/härledd efterfrågan: ”Med härledd efterfrågan menas en efterfrågan 
av artiklar som karaktäriseras av att behoven kan härledas till tillverkning av en annan 
artikel på högre liggande strukturnivå” (sid. 67). 
 

Definitioner Karaktäristiska 
förutsättningar Intern Logistik Material-

styrning 

1) Vilka faktorer är betydelsefulla för en effektiv 
intern materialstyrning? 

2) Hur kan en modell för analys och förbättring 
av intern materialstyrning se ut? 

3) Vilka styrkor och svagheter innebär modellen 
samt hur kan den utvecklas vidare? 

 

Lean 
Production 

 
Syftet är att utveckla en modell för analys och förbättring av intern 

materialstyrning i tillverkande företag 
 
 

Besluts-
förfarande och 

logistiska 
modeller 
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Pisksnärtseffekt/bullwhip-effekt: ”En pisksnärtseffekt är ett fenomen som kan 
uppträda i hierarkiska lagersystem och som innebär att de efterfrågesvängningar som 
finns i kundledet på marknaden successivt förstärks uppströms försörjningskedjan” 
(sid. 133). 
 
Oberoende behov/oberoende efterfrågan: ”En oberoende efterfrågan karaktäriseras 
av att behoven av en artikel inte på ett direkt sätt påverkas av eller kan härledas till 
behov av andra artiklar. Slutprodukter har oberoende efterfrågan. Likaså artiklar nere i 
produktstrukturerna som också säljs som reservdelar” (sid. 117). 
 
Genomloppstid: ”Genomloppstiden är den tid som åtgår för att tillverka en artikel 
från uttag av material och start av första operation till inleverans av färdig och 
kvalitetsgodkänd artikel. Genomloppstiden är en del av ledtiden. Principiellt består den 
av transporttider, kötider, omställningstider och produktionstider” (sid. 59). 
 
Ledtid: ”En ledtid utgör den kalendertid som åtgår för att genomföra en aktivitet, från 
det att ett behov uppstått och tills det har uppfyllts och inrapporterats. Ledtid 
förknippas oftast med beordring i materialflöden och kan i praktisk mening definieras 
som kalendertid från beordring till inleverans. För materialanskaffning talar man om 
inköpsledtid, i produktionen om produktionsledtid och i distributionen om 
kundorderledtid. Kundorderledtid är det samma som leveranstid till kund” (sid. 94). 
 
Ställtid/omställningstid: ”Med omställningstid avses tid för omställning av maskin i en 
produktionsgrupp. Omställningstiden är normalt en fast tid per ordertillfälle, oavsett 
antalet tillverkade enheter” (sid. 119). 
 
Disponibelt saldo: ”Disponibelt saldo är den kvantitet som finns fritt disponibel i ett 
lager och som kan förbrukas utan att påverka eventuella inneliggande kundorder eller 
reservationer till tillverkningsorder” (sid. 36). 

3.2 Intern logistik  
Begreppet logistik definieras i denna studie i enlighet med Oskarsson et al. (2013) 
”Logistik omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra 
förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att 
tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde 
som behövs för att materialflödet ska fungera” (sid. 21). 
 
Logistik är omfattande och innehåller många områden. Ett sätt att bryta ner 
logistikområdet är att skilja på de interna och externa aktiviteterna. Den interna 
logistiken inkluderar enligt Jonsson (2008) alla logistikaktiviteter inom de fysiska 
väggarna inom en organisation, vilket bland annat består av interna transporter, 
materialhantering, lagring och förpackning. Den interna logistiken är en del av 
logistikområdet i sin helhet och dess sammanhang överlappar därmed också i en stor 
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utsträckning (Jonsson & Mattsson, 2011). Den interna logistiken har blivit en avgörande 
faktor för tillverkande företag då antalet produktvarianter har ökat (Emde & Boysen, 
2011).  Utifrån ett internt perspektiv så faller kunder och leverantörer under kategorin 
externa komponenter (Jonsson & Mattsson, 2011). Vidare så menar Jonsson & Mattsson 
(2011) att den interna logistiken avgränsar sig till en intern försörjningskedja som består 
av materialförsörjning, produktion och distribution, vilka styrs av interna kund- och 
leverantörsrelationer (se figur 5). 

 
Figur 5: Intern logistik (Jonsson & Mattsson, 2011, sid. 55) 

3.2.1 Effektivitet 
Den interna logistiken har fått en allt mer avgörande roll, inte minst på grund av den 
ökade graden av produktvarianter (Emde & Boysen, 2011).  Detta har lett till behovet av 
effektiva flöden (Schoenherr, 2009). 
 
Olhager (2000) och Lumsden (2006) definierar effektiviteten som en grad av 
måluppfyllelse. Effektiviteten skapar förutsättningar och följs upp med hjälp av olika 
effektivitetsvariabler, som beskrivs nedan. Med hjälp av dessa effektivitetsvariabler kan 
prestationer mätas och ansvar delegeras för ytterligare utveckling av en decentraliserad 
styrning (Mattsson & Jonsson, 2013). Att koppla lönsamhet till effektivitet är något Ax 
et al. (2009) framhåller, då förhållandet mellan resultat och satsat kapital kan mäta 
effektiviteten. Vidare menar Olhager (2013b) på att lönsamhet är det övergripande 
målet, vilket nås genom avvägningar mellan övriga mål. Olhager (2013b) menar vidare 
på att målen leveransförmåga, tillverkningskostnad och kapitalbindning i material kan 
samverka eller motverka varandra, se figur 6.  
	  
 

 
Figur 6: Avvägning mellan mål (Olhager, 2013b, sid 57) 

Målen är många gånger motstridiga, beroende på produktionens situation. Exempelvis 
kan hög leveransförmåga uppnås genom en hög kapitalbindning i lager eller genom 
korta och säkra leveranstider. Låg kapitalbindning i lager kan uppnås genom korta 
genomloppstider i produktionsprocessen. Vidare så kan låg tillverkningskostnad uppnås 
genom ett högt och jämnt resursutnyttjande (Olhager, 2013b).  
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För att mäta graden av måluppfyllelse så kan en modell av Mattsson 
(lagerstyrningsakademin, u.å. b) tillämpas, se figur 7. De effektivitetsvariabler som har 
inkluderats i modellen är: saldokvalitet, prognoskvalitet, leveranstidskvalitet och 
leveransprecision, för att sedan beskriva hur dessa variabler påverkar de övergripande 
målen.  

 
Figur 7: En modell för mätning av lagerstyrningseffektivitet (Mattsson, lagerstyrningsakademin 
u.å b sid. 2) 

Vidare beskrivs de tre nämnda målen mer i detalj för att sedan även beskriva sju 
effektivitetsvariabler som kan användas för att mäta graden av måluppfyllelse. 
 
Mål 
Leveransförmåga 
Leveransförmågan är den beroende variabeln och står för företags servicenivå. Genom 
att skapa en god förmåga att leverera produkter direkt från lager ut till kund höjs 
leveransförmågan (Jonsson & Mattsson, 2011). Kunders krav har höjts och det är något 
som Manuj & Mentzer (2008) och Schoenherr (2009) bekräftar, vilket ställer höga krav 
på företag att ha en god kundservice. Vid en god kundservice mäts det i vilken 
utsträckning som lagerförda produkter blir direkt levererade till kund och företags 
förmåga att anpassa sig och vara tillmötesgående för de kunderna specifikt efterfrågar. 
En viktig detalj i kundservice är tjänsterna kring produkten och som involverar köpare, 
säljare och den tredje partnern som höjer upp värdet i produkten. Det kan vara 
aktiviteter i samband med en transaktion eller leverans, eller de kan vara långsiktiga 
aktiviteter som skapar relationer, kontrakt och överenskommelser. En god 
leveransförmåga ger en ökad konkurrensfördel och automatiskt ökade intäkter (Jonsson 
& Mattsson, 2011). 
 
Tillverkningskostnad 
Kostnadsmässigt påverkar logistiken den fysiska hanteringen, förflyttningen och 
lagringen av material. De kan vara kostnader så som material-, personal-, drifts- och 
avskrivningskostnader, samt informationssystem och administrativ personal kostnader 
för att planera och styra fysiska materialflöden (Jonsson & Mattsson, 2011). Lumsden 
(2006) anser att för en optimering av produktiviteten och minimering av kostnader skall 
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ansvariga i lager arbeta mer med utnyttjande av lagerytorna. Det finns studier som säger 
att 80 % av tillverkningstiden ligger produkterna i köer, lager eller i transporter, så en 
optimering utav lageryta, arbetskraft och utrustning skulle minimera kostnader i 
produkttillverkningen (Ibid). Lagrings-, brist- och förseningskostnader kan om de 
uppstår till viss del bytas ut mot kostnader för ökad kapacitet (Jonsson & Mattsson, 
2011). Vidare kan kostnader relateras till kundnöjdhet, där målet är att höja 
leveranssäkerheten till kund (Gahm et al. 2014). 
 
Kapitalbindning i material 
När investering i en tillgång sker binds kapital (Samak-Kulkami & Rajhans, 2013). Det 
kan vara antingen omsättningstillgångar eller anläggningstillgångar (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Detta påverkar kassaflödet och betalningsförmågan i företag (Jonsson 
& Mattsson, 2011; Samak-Kulkami & Rajhans, 2013). De som binds i material hör till 
omsättningstillgångar och har en påverkan på den totala kapitalbindningen. 
Kapitalbindningen påverkar indirekt leveransförmågan och har en direkt påverkan på 
lönsamheten. För logistiken är det i materialflödet som kapital binds. Mätning och 
analyser krävs för att få bort de överflödiga material som binds i PIA, råvaru-, 
komponent-, mellanvaru-, montering-, färdigvaru- och distributionslager samt under 
transporter (Jonsson & Mattsson, 2011).  
 
Effektivitetsvariabler 
Att beskriva effektiviteten kan enligt Mattsson & Jonsson (2013) och Jonsson & 
Mattsson (2011) göras med hjälp av olika effektivitetsvariabler, vilka beskrivs nedan. 
 
Saldokvalitet 
Allt rörligt i form av material som är i företags materialflöden kan tappas bort, läggas 
fel, stjälas osv, det krävs ett utförligt system för att hindra att medarbetare i 
materialflödet gör fel och orsakar en osäkerhet i saldot (Arnold et al. 2011). För att höja 
kvaliteten och undvika saldofel är det en förutsättning att tydliga rutiner finns så att det 
blir svårare att göra fel och misstag (Ibid). Arnold et al. (2011) rekommenderar följande 
moment för att hjälpa medarbetare i hanteringen: Lättförståligt och ett väl utarbetat 
artikelsystem; Enkelt system för transaktioner med tydliga rutiner; Begränsa åtkomsten 
så att obehöriga inte har tillgång till lagersystemet för att undvika felaktiga 
transaktioner; tränade och utbildade medarbetare. 
 
Då order läggs baserat på hur det ser ut i lagret gäller det att det systemmässiga 
lagersaldot stämmer överens med vad som finns i det fysiska lagret. Stämmer inte dessa 
uppstår materialbrist, sena leveranser, produktionsomläggningar, tappad försäljning, låg 
produktivitet och ett överlager på andra artiklar (Arnold et al., 2011). För att uppnå en 
god saldosäkerhet ska kvantiteten, artikelnummer/artikelnamn och lagerplats vara 
korrekt angett och för att uppnå detta rekommenderar Arnold et al. (2011): styrning av 
ett effektivt materialhanteringssystem; ökad kundservice; effektivt utföra och planera 
aktiviteter; analysera lagernivåerna och lagersvängningarna korrekt (Ibid).  
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Prognoskvalitet 
För att hålla kvaliteten i prognosen är en kontinuerlig kontroll på de prognosfel som 
uppstår att rekommendera, genom att analysera om de ligger inom den acceptabla 
felmarginalen. Prognoser är oftast fel i förhållande till det verkliga utfallet och en 
kontinuerlig kontroll kan få prognoserna mer under kontroll och säkra sin beredskap för 
framtida efterfrågan och eventuella uppgångar i efterfrågan (Mattsson & Jonsson, 
2013). Ett syfte med prognosfelmätning är att kunna följa upp prognoskvaliteten, ju 
större skillnad det är emellan de mäta prognosfelet desto sämre är prognoskvaliteten. Då 
efterfrågevariationen från period till period inte kan förutsägas måste beredskap byggas 
i form av säkerhetslager, alternativt förbättra flexibiliteten för att kunna hantera 
variationerna (Ibid). Prognoser kan inte behärska variationer och därför bör åtgärder 
sättas in för att förebygga orsakerna som mindre orderkvantiteter, planera per dag 
istället för per vecka/månad eller dylikt, undvika bullwhip-effekten i materialflödet 
(Mattsson, 2012). Mattsson & Jonsson (2013) anger två mått för prognostisering, BIAS 
och MAD. BIAS mäter skillnaden mellan nuvarande periods prognos och den verkliga 
efterfrågan som fanns under samma period. Skulle de vissa sig att prognosfelen är 
positiv så påvisar det att prognosen varit för hög och skulle det innebära ett negativt blir 
påverkan tvärtom, prognosen var låg jämfört med det som efterfrågades. MAD står för 
medelvärdet av den absoluta skillnaden mellan verklig efterfrågan och medelefterfrågan 
under ett antal perioder, ett glidande medelvärde. Det viktigaste gällande 
prognoskvalitet är de systematiska avvikelserna, de som sker i större omfattningar över 
flera perioder ska analyseras och utvärderas först (Ibid).  
 
Leveransprecision  
När företag vill nå en hög leveransförmåga ser de till att uppfylla de leveransaviseringar 
som de kommit överens om med kunden. Leveransprecision används som ett 
effektivitetsmått för lagertillverkande företag då de vill mätta sin interna 
leveransförmåga, tillverkning mot order. Det är därför viktigt att en rimlig leveranstid 
sätts med en stödjande operativ styrning. Ett exempel på uträkning av leveransprecision 
är om 83 order utlovats och endast 77 av dem vart levererade till kund är 
leveransprecisionen 93 procent. De svårigheter som kan uppstå här är ändring av order 
eller om restnotering uppstår. Företags förmåga att hålla lovad god leveransprecision 
påverkar kapitalbindningen och de tillverkningskostnader som uppstår för att 
åstadkomma en önskad leveransförmåga (Mattsson & Jonsson, 2013). 
	  
Leveranskvalitet 
Kvalitetsproblem som osäkra plockrutiner och lageradressering skapar förlängda 
ledtider, ökade kostnader och missnöjda kunder och medarbetare (Mattsson & Jonsson, 
2013). Att kunna leverera rätt produkt och den kvantitet som efterfrågas av kund vid rätt 
tidpunkt är en effektivitetsvariabel som påvisar företags leveranssäkerhet (Mattsson & 
Jonsson, 2013; Tompkins, 2010). Det är en förutsättning för att hålla en kvalitetsmässig 
leveransförmåga. Det kan upprätthållas genom effektiva rutiner och tydliga system med 
riktlinjer (Mattsson & Jonsson, 2013). 
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Flexibilitet 
En god flexibilitet är viktigt vid ett effektivt logistiksystem och skapar ett kundvärde. 
Som företag gäller det att kunna vara flexibel i sin leverans-, produktion -, och 
volymflexibilitet för att snabbt kunna anpassa sig efter kundens önskemål. Flexibiliteten 
har en indirekt inverkan på målvariablerna leveransförmåga, tillverkningskostnader och 
kapitalbindningen. Att kunna anpassa sig vid snabba förändringar är en 
lönsamhetsfaktor och kan bidra till en snabbare genomloppstid i form av bättre 
omställningstider, partistorlekar och lovad leveranstid till kund (Jonsson & Mattsson, 
2011). Vidare anser Gahm et al. (2014) att en utjämning av resurser längs materialflödet 
skulle göra planeringen flexibel, vilket ger logistiken en ökad funktion. 
 
Tid 
Tiden är en viktig variabel vid ett effektivt logistiksystem. Korta och säkra leveranstider 
är vad kunden efterfrågar, det uppnås genom effektiva genomloppstider och att 
omställningstiderna är effektiviserade. Skulle aktiviteterna som utförs när en order 
mottas tills den levereras ta längre tid än det som kunden uppfattar som acceptabel 
riskerar företag att missta kunder. Det som sker vid långa leveranstider är att onödigt 
mycket kapital binds upp, företag riskerar att inte hinna reagera på förändrade 
kundönskemål. Det som kan ske är att färdigt material som produceras saknar en kund; 
inkurans. Det krävs korta omställningstider för att det ska vara försvarbart att tillverka 
små serier och bli mer anpassad till kunders efterfrågan. Långa omställningstider bidrar 
till uppbundet kapital. Med korta genomlopps-, omställnings-, och leveranstider mot 
kundorder förbättras flexibilitetsvariabeln då snabba ändringar kan utföras och det blir 
mindre kostsamt i den pågående ordern (Jonsson & Mattsson, 2011). 
	  
Det är viktigt att titta vad som kan effektiviseras i hela kundorderaktiviteten, vad kan 
förenklas och standardiseras. Logistiksystemet är beroende av effektiva och korrekta 
informationssystem för att inte det ska bli onödiga tidsfördröjningar. Exempelvis kan 
kundens lagersystem automatiseras till att skicka information när en viss artikel har 
blivit nåd och som automatiskt skickas så det blir en godkänd och registrerad order i 
leverantörens system (Jonsson & Mattsson, 2011).  
 
Miljö 
Dagens miljökrav ställer höga krav på tillverkande företag och det ger direkta 
konsekvenser inom alla delar i logistiksystemen (Colicchia et al. 2013). De som 
påverkar miljön är utsläpp, föroreningar, buller, hög energiförbrukning och bristfällig 
avfallshantering etc. Åtgärder kan vara miljöanpassat drivmedel, planera effektiva 
returflöden och tillverka produkter i återvinningsbart material etc. Ekonomiska 
styrmedel i form av vägskatter kan också vara åtgärder för att få logistiksystemen mer 
miljöanpassad. Det finns miljöledningssystem och lämpliga verktyg att använda för 
lättare underlätta och utvärdera arbetet med miljöarbetet (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 



                                                                                                              

19 
 

3.2.2 Informationsflöde 
En förutsättning för ett effektivt materialflöde är ett väl fungerande informationssystem 
som genererar i effektiva resurser som uppfyller kundens efterfrågan (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Det är även en avgörande faktor att kommunikationen mellan 
medarbetarna är tydlig för att den information som delges tas upp av mottagaren 
(Dahlkwist, 2004). Ett informationssystem har ovärderlig information om framtida och 
befintlig efterfrågan, information om prognos, försäljningsinformation och 
kundorderinformation. Informationsflödet tar fram försäljningsstatistik och 
leveransplaner. Annan viktig information som genereras är in- och uttag ur lager, 
streckkoder etc. Även leverantörers leveransförmåga bör registreras, för att uppnå 
information av lagersaldo, orderbekräftelse, leveransaviseringar etc. (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Den information som ges inom ett företag ska enligt Larsson & 
Rosengren (1995) vara ärlig, rak, snabb och saklig för bästa resultat. 

3.3 Materialstyrning 
Materialstyrning avser att upprätta ett effektivt materialflöde med hänsyn till 
kapitalbindning, leveransservice och resursutnyttjande. Detta genom att för varje artikel 
fastställa vilka order som ska planeras in, fastställa kvantitet och starttid för ordern, 
samt när ordern ska levereras till kund eller läggas in i lager (Jonsson & Mattsson, 
2011).  
 
Materialstyrning kan enligt Logistikens termer och begrepp (2004) definieras som: 
 

”… aktiviteter för att styra lager och andra materialflödesresurser i det 
totala materialflödet från leverantör till kund.”(sid. 106) 
 

I denna studie syftar materialstyrning på flödet från leverantör till kund, internt inom ett 
tillverkande företag. För att upprätthålla en balans mellan tillgång och efterfrågan, och 
eftersträva ett synkroniserat materialflöde så kan olika materialstyrningsmetoder 
tillämpas (Jonsson & Mattsson, 2003). Två av de vanligaste materialstyrningsmetoderna 
är beställningspunktsystem och materialbehovsplanering, (Jonsson & Mattsson 2006; 
Segerstedt 1994; Newman & Sridharan 1995). Utöver dessa materialstyrningsmetoder 
finner vi även periodbeställningssystem, täcktidsplanering och kanban (Jonsson & 
Mattsson, 2006). 
 
Pull och push 
Jonsson & Mattsson (2011) menar på att pull- och pushbaserad styrning används för att 
beskriva materialstyrningen. En pullbaserad styrning innebär att material endast 
förflyttas vidare från leverantör genom initiativ från kund, då material behövs. En 
pushbaserad styrning innebär att leverantör producerar och förflyttar material utifrån en 
plan, oavsett om nästkommande process är i behov av materialet eller inte (Harrison & 
Hoek, 2011; Melton, 2005). Vidare menar Jonsson & Mattsson (2011) på att det är hur 
man väljer att tillämpa en materialstyrningsmetod som avgör om man får en pull- eller 
pushbaserad styrning. 
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Planeringsmiljö 
Varje materialstyrningsmetod passar mer eller mindre bra i en viss planeringsmiljö 
beroende på dess egenskaper (Jonsson & Mattsson, 2003). För att införa en ny 
materialstyrningsmetod bör planeringsmiljön förenklas i den mån som är möjligt 
(Mattsson & Jonsson, 2013). Planeringsmiljö definieras av Mattsson & Jonsson (2013) 
som ”de förhållanden som karakteriserar produkter, produktion och materialflöden och 
som utgör de grundläggande förutsättningarna för planering” (sid. 15). 
Planeringsmiljön är därmed också avgörande för hur effektiv en viss 
materialstyrningsmetod är i en viss miljö (Jonsson & Mattsson, 2002). Då komplexa 
problem uppstår, som inte kan hanteras på ett effektivt sätt med enkla metoder, bör 
fokus istället ligga på att förenkla problemen. Detta för att kunna uppnå en hög 
effektivitet genom att skapa en lämplig planeringsmiljö (Mattsson & Jonsson, 2013).  
 
3.3.1 Beställningspunktsystem 
Enligt Olhager (2013b) är beställningspunktsystem den vanligaste 
materialstyrningsmetoden, för artiklar som har en oberoende efterfrågan. Jonsson & 
Mattsson (2006) stödjer detta argument, men menar också på att metoden är mer 
lämpad då produkten har; långa produktlivscykler, hög standardiseringsgrad, stabil 
efterfrågan (Jonsson & Mattsson 2002; 2006; 2008), och korta ledtider (Jonsson & 
Mattsson, 2008).  Enligt Olhager (2013b) går metoden ut på att en order initieras då 
lagernivån når en förutbestämd beställningspunkt, se figur 8. Beställningspunkten 
bestäms genom att summera den förväntade efterfrågan under ledtiden med 
säkerhetslagret, där ledtiden motsvarar den tid som det tar från att ordern initieras till att 
materialet inkommer. Vidare så görs beställningen i en fast orderkvantitet. Metoden 
kräver en kontinuerlig kontroll av lagernivån för att order ska initieras då man nått den 
bestämda beställningspunkten (Ibid). Vidare menar Mattsson (2005) på att metoden inte 
lämpar sig för att hantera reservationer, vilket även gäller för täcktidsplanering som 
beskrivs nedan. Som en gardering kan istället disponibla saldot vid ledtidens slut 
kontrolleras att de inte är mindre än 0, för att då beställa även om beställningstiden inte 
har underskridits (Mattsson, 2005). I ett traditionellt beställningspunktsystem så är 
inköp och starten av en tillverkningsorder inte synkroniserade med efterfrågan på andra 
delar, såsom komponenter och slutartiklar (Segerstedt, 1994).  
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Figur 8: Beställningspunktsystem 

3.3.2 Periodbeställningssystem 
Ytterligare en metod som enligt Jonsson & Mattsson (2006) hör till en av de mest 
vanliga och mest använda är periodbeställningssystem. Denna metod brukar enligt 
Jonsson & Mattsson (2003) räknas till beställningspunktsystem. Enligt Olhager (2013b) 
så innebär metoden att beställning sker periodvis, i samband med en periodisk 
inspektion av lagernivån. Den beställning som sker är summan av säkerhetslagret, 
efterfrågan under ledtid och efterfrågan som beräknas vara under intervallet av den 
periodiska inspektionen.  Detta inspektionsintervall i sin tur, kan bestämmas på olika 
sätt där Olhager (2013b) nämner ”anpassning till försörjningsenhetens produktionssätt” 
och ”översättning av ekonomisk orderkvantitet till tid mellan order” som två sätt att 
bestämma intervallet (sid. 204).  
 
3.3.3 Täcktidsplanering 
Likt periodbeställningssystem är även täcktidsplanering en metod som enligt Segerstedt 
(1994) är starkt besläktad med beställningspunktsystem, med skillnaden att basera 
dimensionerandet på tid istället för kvantiteter (Jonsson & Mattsson 2003; Segerstedt 
1994). Detta skulle därmed innebära att en order initieras när den bestämda 
beställningspunkten är nådd men att istället för en fast kvantitet använda sig av täcktid. 
Enligt Olhager (2013b) så innebär begreppet täcktid den tid som det innevarande 
fysiska lagret förväntas räcka, det vill säga den tid som lagret kan täcka upp för behov. 
 
3.3.4 Kanban 
När man pratar om Kanban, som är det japanska ordet för kort, så menar man antingen 
produktionskanban eller transportkanban, vilka är två kort som cirkulerar inom 
produktionssystemet (Olhager, 2013b). Medan produktionskanban cirkulerar inom en 
produktionsgrupp så cirkulerar transportkanban mellan tillverkare och förbrukande 
enhet (Ibid). Enligt Jonsson & Mattsson (2006) så är kanban även en form av 
beställningspunktsystem som lämpar sig bäst då efterfrågan är regelbunden och jämn, 
där produkterna har en enkel och platt produktstruktur och korta ledtider tillsammans 
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med små orderkvantiteter. Vidare menar Newman & Sridharan (1995) att kanban kan 
fungera effektivt i stabila förhållanden med en mindre mängd produkter och låg 
efterfrågevariation. Vidare så används kanban vanligen med JIT (just-in-time) filosofin. 
Då efterfrågan är oförutsägbar men stabil, och produktionsprocessen är enkel så gör sig 
kanbansystemet bäst (Newman & Sridharan 1995; Segerstedt 1995).  
 
Just-In-Time 
JIT är idag mer av ett uttryck för att rätt vara ska levereras i rätt kvantitet, i precis rätt 
tid. Enligt Wagner & Silveira-Camargos (2011) så är målet med JIT ett jämnt flöde för 
att undvika mellanliggande lager och köer. Grant et al. (2006) anser att JIT-filosofin går 
ut på att hitta det företag döljer, höga lager döljer problem och en onödigt hög 
lagerkostnad uppstår för att klara produktion och leveranspolicy. När lagernivåer sänks 
kommer problemen successivt och dessa behöver hanteras för att klara av leveransen av 
produkter. När problemen är lösta kommer lagernivåerna kunna sänkas ytterligare och 
på så vis gå vidare i den ständiga förbättringen med att eliminera identifierade problem. 
För att få ett fungerande företag till en lägre kostnad gäller det att ta tag i 
grundproblemen som döljs under höga lagernivåer. 
  
JIT beskrivs av Oskarsson et al. (2013) som ”den japanska sjön” (se figur 9 nedan). 
Nivån på vattnet motsvarar lagernivån och de olika nivåskillnaderna är de problem som 
döljs under vattennivån. 

 
Figur 9: ”Den japanska sjön” (Oskarsson et al. 2013, s. 150) 

JIT passar bra i miljöer med relativt höga volymer av standardprodukter (Olhager 2006; 
Little et al. 2001). Vidare menar Segerstedt (1994) på att exakt information är 
avgörande för att JIT ska fungera, vilket även stöds av Little et al. (2001) som menar att 
systemstöd är en avgörande faktor för JIT. 
 
3.3.5 Materialbehovsplanering (MRP) 
Materialbehovsplanering, även benämnt MRP (eng. Material Requirements Planning), 
är en allmänt tillämpad metod som lämpar sig särskilt väl inom tillverkande företag, inte 
minst på grund av sin styrka i att kunna planera artiklar med beroende efterfrågan 
(Jonsson & Mattsson, 2002; 2006). Jonsson & Mattsson (2006) menar vidare på att 
metoden är lämplig i miljöer med komplexa standardiserade produkter, långa ledtider 
och artiklar med ledtidsvariationer och ojämn efterfrågan. Enligt Olhager & Selldin 
(2006) är metoden lämplig då en bred variation av produkter produceras i låga 
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enhetsvolymer, i marknader som kännetecknas av många nya produktintroduktioner, 
(Olhager & Selldin, 2006) det vill säga med korta livscykler. Detta styrks till viss del av 
Newman & Sridharan (1995) som menar att MRP är särskilt lämpad då processen är 
komplex (exempelvis stor produktvariation, partiorienterad produktion och ojämn 
efterfrågan). Enligt Segerstedt (1995) ger MRP möjligheten att planera ökning och/eller 
minskning av produktionen, vilket därför ofta gör den till den mest accepterade 
materialplaneringsmetoden (Ibid).  
 
Enlig Jonsson & Mattsson (2011) så bygger de tidigare nämnda 
materialstyrningsmetoderna på att nya order planeras in då förbrukning har skett. Vidare 
visade Jonsson & Mattsson’s (2006) undersökning, om användning av 
materialstyrningsmetoder i svensk industri omfattande 168 företag, att skillnaderna 
mellan MRP, beställningspunktsystem och täcktidsplanering är förhållandevis 
försumbara.  Till skillnad från tidigare nämnda metoder så bygger MRP på planerande 
av tidpunkter för nya inleveranser med utgångspunkt ifrån när beräknat lager blir 
negativt (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
3.3.6 Partistorlek 
Att balansera tillgångar med efterfrågan innefattar även en kvantitetsdimension 
(Jonsson & Mattsson, 2011). Inom produktionen benämns kvantiteten vanligen som 
partistorlek, satsstorlek, orderkvantitet eller batchstorlek (Olhager, 2013b). I denna 
studie har partistorlek valts att användas för att beskriva kvantiteten.  Ur ett idealiskt 
perspektiv så motsvarar partistorleken exakt den kvantitet som efterfrågas vid varje 
behovstillfälle. Detta skulle eliminera behovet av lager som frikopplar flödet. Det är 
dock sällan lämpligt eller ens möjligt att producera och leverera den exakta kvantitet 
som efterfrågas vid varje behovstillfälle (Jonsson & Mattsson, 2011). Carlson & Yao 
(2008) menar på att partistorleken bör vara konstant för att balansera arbetsbelastningen, 
materialhanteringen och frambringa kontroll över verkstadsgolvet. För att uppnå en hög 
effektivitet inom produktionen så menar Takeda (2006) på att produktion av samma 
partistorlek är att föredra. 
 
Stora partistorlekar medför höga lagerhållningskostnader och låga ordersärkostnader, 
medan små partistorlekar leder till en låg lagerhållningskostnad med höga 
ordersärkostnader. Partiformning innebär därmed en avvägning mellan 
lagerhållningskostnad och ordersärkostnad, där olika metoder finns att tillämpa för att 
åstadkomma en sådan balans (Olhager, 2013b; Jonsson & Mattsson, 2008). Vidare 
menar Jonsson & Mattsson (2008) att partistorleken påverkas av den nuvarande 
situationen, vilket innebär att partistorleken bör ses över med jämna mellanrum för att 
upprätthålla så optimala kvantiteter som möjligt. Hur ofta detta bör göras blir vidare en 
fråga om att balansera kostnaden för att granska kvantitet med fördelarna med att 
behålla partistorleken närmare det optimala. Medan erfarenhetsbaserade beräkningarna 
är mer tidskrävande och därmed också kostsamma så är beräkningsbaserade metoder 
mer beroende av kvalitén på informationen i syfte at ta fram tillförlitliga beräkningar 
(Jonsson & Mattsson, 2008). 
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Vidare beskrivs några av de vanligaste partiformningsmetoderna som finns att tillämpa. 

3.3.6.1	  Partiformningsmetoder	  
EOK (Ekonomisk orderkvantitet) 
Ekonomisk orderkvantitet kan användas då avsikten är att optimera de totala 
kostnaderna, dvs. sambandet mellan ordersärkostnad, lagerhållningssärkostnad, totala 
särkostnaderna och kvantiteten (Jonsson & Mattsson, 2003). Metoden innebär därmed 
en avvägning av ordersärkostnad och lagerhållningskostnad (Olhager, 2013b). Formeln 
grundar sig på antaganden vilket gör det svårt att tala om en optimering i strikt mening, 
då man utgår ifrån en normalt förekommande situation (Jonsson & Mattsson, 2003). 
Formeln beskrivs enligt Jonsson & Mattsson (2003) som följande: 
 

 
där: 
D = efterfrågan per tidsenhet 
S = ordersärkostnaden per ordertillfälle 
I = lagerhållningssärkostnaden i % per tidsenhet 
C = artikelvärde per styck 
 
Bedömd orderkvantitet 
Metoden innebär att orderkvantiteten bestäms genom en manuell bedömning som 
grundar sig på erfarenhet om vad som kan vara en lämplig kvantitet att anskaffa 
(Jonsson & Mattsson, 2003). 
 
Enligt behov 
Partiformningsmetoden ”Enligt behov” innebär att varje order utformas efter varje 
behov. Metoden lämpar sig därmed i miljöer då omställningstiderna är korta (Jonsson & 
Mattsson, 2003). 
 
Bedömd behovstäckningstid 
Metoden innebär att partistorleken utformas för att täcka ett antal perioder, vilket kan 
vara dagar och veckor. Precis som vid metoden bedömd orderkvantitet så grundar sig 
bedömningen på en manuell och erfarenhetsmässig bedömning (Jonsson & Mattsson, 
2003). 
 
Ekonomisk behovstäckningstid 
Behovstäckningstiden kan även beräknas som en avvägning mellan 
lagerhållningssärkostnader och ordersärkostnader genom att först räkna fram EOK för 
att sedan den ekonomiska behovstäckningstiden i perioder.  
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Formeln beskrivs enligt Jonsson & Mattsson (2003) som följande: 
 

 
där: 
D = medelefterfrågan per tidsenhet 
 
3.4 Karaktäristiska förutsättningar 
Enligt Jonsson & Mattsson (2008) kan en materialstyrningsmetod förväntas fungera 
olika bra beroende på den miljö de används i. För att kunna beskriva planeringsmiljön i 
ett tillverkande företag, i syfte att avgöra hur dess materialstyrning bör utformas, så 
nämner Mattsson & Jonsson (2013) ett antal karaktäristiska förutsättningar. Dessa 
förutsättningar innefattar produkten, produktionssystem, lager och materialflöden, och 
graden av kundorderstyrning, vilka beskrivs i detta avsnitt.  

3.4.1 Produkt och produktstrukturer 
En produkt är en fysisk företeelse som säljs vidare till kund. Då man syftar på produkt 
inom tillverkande företag, så framställs dem genom bearbetning av råmaterial och/eller 
genom montering av egentillverkade halvfabrikat och köpta komponenter. Ofta 
grupperas dess produkter som har likartad karaktär ur tillverkningssynpunkt. I många 
tillverkande företag finns ett stort antal produkter, vilket påverkar logistiksystemet på 
flera sätt. Desto större antal produkter man har, desto mer komplex blir även dess 
materialflöden (Mattsson & Jonsson, 2013). 
 
Produktstrukturer 
De artiklar som ingår i en produkt, specificeras med hjälp utav produktstrukturer, där 
antalet av respektive artikel som ingår i produkten specificeras (Mattsson & Jonsson, 
2013). Strukturträdets djup och bredd är olika för varje produkt, och kan vara en 
indikator på hur komplex en viss produkt är (Olhager, 2013b).  För att kunna använda 
sig av materialstyrningsmetoder som använder sig av härledda behov så menar Mattsson 
& Jonsson (2013) på att strukturer är en förutsättning. 
 
3.4.2 Produktionssystem 
Inom ett tillverkande företag har produktionssystemet till uppgift att förse de olika 
produktionsresurserna med information över vad som skall produceras och när (Jonsson 
& Mattsson, 2011). Enligt Mattsson & Jonsson (2013) kan dessa produktionssystem 
delas in i fyra olika typer; projektutformat system, funktionellt system, flödesgrupp och 
linjesystem. Nedan beskrivs dessa olika varianter av produktionssystem: 
 
Projektutformat system: Denna typ av produktionssystem karakteriseras genom att 
produktionsresurserna organiseras efter den framväxande produkten, vilket innebär att 
det inte finns något produktflöde. 
 
Funktionellt system: Till skillnad från projektutformat system så organiserar man vid 
funktionellt system produktionsresurserna efter tillverkningsfunktionen, systemet är inte 
utformat för en specifik produkt utan lämpar sig för tillverkning av flera olika varianter. 
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Flödesgrupp: Flödesgrupp, även kallad produktionsceller innebär att grupperar 
produkter med likartade operationsföljd. Inom varje flödesgrupp organiseras 
produktionsresurser för att, i det ideala fallet, kunna färdigställa artiklarna inom 
flödesgruppen. 
 
Linjesystem: Genom att tillämpa linjesystem så kan man uppnå den högsta graden av 
flödesorientering. I denna typ av produktionssystem är produktionsresurserna helt 
anpassade efter produkten. Detta gör att denna typ är mer artikelspecifik än för 
funktionella system. 
 
3.4.3 Lager och materialflöden 
I ett idealiskt materialflöde så förflyttas materialet ständigt (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Att uppnå ett kontinuerligt flöde inom ett företag är sällan möjligt då flödets hastighet 
varierar inom olika delar. För att undvika störningar och möjliggöra olika 
produktionstakter längs flödet, görs detta med hjälp av lager. Detta gör lagret till en 
viktig del av materialflödessystemet (Mattsson & Jonsson, 2013). För att undvika 
störningar på grund av osäkerhet i utbud och efterfrågan kan enligt Jonsson & Mattsson 
(2008) olika säkerhetsmekanismer tillämpas inom alla de nämnda 
materialstyrningsmetoderna. Antingen kan osäkerheten hanteras med hjälp av 
buffertlager eller med hjälp av säkerhetstid (Jonsson & Mattsson, 2008). 
 
Jonsson & Mattsson (2011) beskriver åtta typer av lager som används för att frikoppla 
materialflöden, vilka beskrivs nedan: 
 
Omsättningslager 
Ett omsättningslager avser de lager som uppstår då inleveranser sker i större partier och 
i en annan takt än den förbrukande enheten. Lagret motiveras genom att 
ordersärkostnaderna per artikel blir lägre då partistorlekarna är större (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Lagret bestäms därför genom hur partiformningen är utformad 
(Olhager, 2013b). 
 
Säkerhetslager 
Ett säkerhetslager används för att säkra upp mot oförutsedda händelser, som försenade 
inleveranser eller att partistorleken är mindre än det som förväntats. Vidare så är det inte 
heller alltid möjligt att förutse det kommande behovet där säkerhetslagret används för 
att frikoppla flödet då efterfrågan är större än det förväntade. (Jonsson & Mattsson, 
2011). 
 
Utjämningslager 
Ett utjämningslager har till syfte att frikoppla produktionstakten från förbrukningstakt, 
då produktion och förbrukande enhet inte alltid är densamma. Det kan därför vara bra 
att hålla en jämn produktion för att erhålla ett jämnt kapacitetsutnyttjande. Lagret kan i 
många fall förknippas då varor är starkt säsongsberoende, genom att då under perioder 
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med lågt behov tillverka mot lager och då behovet ökar till viss del använda sig av det 
uppbyggda lagret (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
Produkter-i-arbete (PIA) 
PIA åsyftar de material som antingen är under pågående tillverkning eller mellan två 
olika arbetsstationer. Vidare så avser denna lagerfunktion att frikoppla olika 
tillverkningssteg vilket gör det möjligt att tillverka i olika produktionstakt längs flödet. 
PIA bidrar även till att minska graden av störningar i produktionen (Jonsson & 
Mattsson, 2011). 
 
Koordinationslager och styrningslager 
I tillverkande företag, då man styr materialflöden som består av komplexa produkter 
uppkommer två typer av lager, koordinationslager och styrningslager. Ett 
koordinationslager har till syfte att koppla samman parallella flöden för att kunna uppnå 
samordningsfördelar. Ett koordinationslager kan uppstå då flera artiklar levereras 
samtidigt från samma leverantör för minska transportkostnader eller att tillverka flera 
artiklar samtidigt för att minska omställningskostnader. Styrningslager uppkommer då 
artiklar måste invänta andra artiklar för att exempelvis kunna levereras vidare till 
slutmontering där alla ingående artiklar är av behov för att slutföra produkten (Jonsson 
& Mattsson, 2011). 
 
Spekulationslager 
Spekulationslager är en form av omsättningslager som uppstår då lagret byggs upp inför 
en förväntad framtida prisuppgång. Lagret är därför också frikopplat från den 
förväntade förbrukningen i närtid (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
Inkurranslager 
Inkurranslager, även kallat inaktivt lager, avser de lager på artiklar som inte förväntas 
ha någon framtida efterfrågan. Lagret kommer därför också att skrotas ut, i och med att 
de är helt frikopplat från de aktiva materialflödena (Jonsson & Mattsson, 2011).  
 
3.4.4 Kundorderpunkten (KOP) 
Ett sätt att karaktärisera ett företag, är att avgöra till vilken grad som verksamheten är 
kundorderstyrd, genom att identifiera kundorderpunkten (KOP) (Mattsson & Jonsson, 
2013). Kundorderpunkten är enligt Olhager (2003) den punkt i förädlingskedjan som är 
kopplad till en specifik kundorder för en produkt. Innan kundorderpunkten styrs 
produktion mot prognos vilket innebär att produktion sker innan en faktisk kundorder 
inkommer (Olhager, 2013b). De aktiviteter som sker efter kundorderpunkten svarar för 
det som utförs under leveranstiden mot kund. Det som avgör om företaget kan invänta 
en kundorder eller producera mot prognos är förhållandet mellan genomloppstid och 
leveranstid (Ibid).  
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Vidare går det att karaktärisera företag till vilken grad verksamheten är kundorderstyrd, 
genom fem olika typer. Den typ av företag som har högst grad av kundorderstyrning är 
konstruktion mot kundorder, vilket innebär att produkten utformas mot specifika 
kundorder, där både konstruktionsarbete, förberedelse av tillverkning, anskaffning av 
material och tillverkning styrs utifrån erhållna kundorder (Mattsson & Jonsson, 2013). 
 
Tillverkning mot kundorder innebär likt den förra typen att sluttillverkning sker mot 
kundorder med skillnaden att anskaffning av material och tillverkning av halvfabrikat 
och detaljer sker utan koppling till kundorder (Mattsson & Jonsson, 2013). Detta 
innebär att grundkonstruktionen redan är klar medan övriga komponenter finns i förråd 
för att kunna starta tillverkning direkt när kundorder inkommer (Olhager, 2013b). Med 
jämförelse mot den tidigare typen så är det en mindre grad av integration mellan 
produktion och kundorder (Mattsson & Jonsson, 2013). Olhager (2003) menar på att 
flexibiliteten i produktionsprocessen, t.ex. genom korta ställtider, är en förutsättning vid 
tillverkning mot kundorder.  
 
Montering mot kundorder innebär att anskaffning av material och all detaljtillverkning 
sker utan någon koppling till enskilda kundorder. I samband med att kundorder 
inkommer så sker istället sluttillverkning/montering av produktens egenskaper utifrån 
dess variantbenämning (Mattsson & Jonsson, 2013). Typen innebär att det blir en 
kortare leveranstid till kund men att behovet av prognostisering istället ökar (Olhager, 
2013b). Vidare menar Caridi & Cigolini (2002) att det är kundernas krav om leveranstid 
som avgör om det är möjligt att montera mot kundorder. 
 
Tillverkning mot plan och tillverkning mot lager har båda en låg integrationsgrad mellan 
produktion och kundorder. Vid båda typerna är produkterna kända då kundorder 
inkommer, vilket innebär att KOP hamnar efter slutproduktnivån (Mattsson & Jonsson, 
2013), och därmed i färdigvarulagret eller i något distributionslager (Olhager, 2013b). 
För båda dessa typer är produkterna helt standardiserade. Tillverkning mot lager innebär 
att produkterna lagerhålls i väntan på kundorder (Mattsson & Jonsson, 2013). 
Tillverkning mot lager används då tillverkningstiden är mycket längre än den 
förväntade leveransledtiden, vilket gör att produktionsplaneringen istället drivs av 
prognos. Endast när kundens krav på leveranstid är längre än tillverkningstiden så kan 
företaget invänta kundorder innan tillverkningen startas (Caridi & Cigolini, 2002). I 
jämförelse med tillverkning mot lager så kan tillverkning mot plan innebära att 
produkterna är kundspecifika och levereras därför också till en enskild kund (Mattsson 
& Jonsson, 2013).  
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Vidare så kan dessa fem typer karaktäriseras utifrån var i materialflödet som 
lagerläggningspunkterna ligger för respektive typ, vilket illustreras i figur 10. 
 
 

 
Figur 10: Lagerpunkter för olika kundorderpunkter (Inspirerad av Mattsson & Jonsson, 2013 sid. 
27) 

För att flytta KOP menar Olhager (2003) på att det måste vara strategiskt motiverande, 
genom att kunna stärka en konkurrenskraftig prioritet. Företag kan antingen bevara 
KOP på den aktuella positionen och ha som mål att minska leveranstider eller sträva 
efter att behålla samma leveransledtid och samtidigt flytta KOP bakåt, för att på så sätt 
kunna minska eller eliminera produkter-i-arbete (Olhager, 2003). Vidare menar Olhager 
(2003) på att de är leveransledtiden som avgör hur långt bak KOP kan positioneras, 
vilket grundar sig på marknadens krav. En jämn efterfrågan gör att produkter kan 
produceras mot prognos. En ojämn efterfrågan gör prognostisering däremot svårt, då 
dessa produkter vanligen produceras på beställning. Kundorderstorlek och dess frekvens 
visar indikationen på volym har hur pass jämn efterfrågan är (Olhager, 2003).  
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I figur 11 beskrivs, både för marknader och produkter samt produktionen, vad som 
motiverar att positionera kundorderpunkten uppströms eller nedströms för ett företag.  
 
Egenskaper KOP uppströms KOP nedströms 
Marknader och produkter   
Produkttyp Standard Special 
Produktbredd Förutbestämd, smal Vid 
Efterfrågan Hög volym, stabil Låg volym, stor valitet 
Ordervinnare Pris Design, flexibilitet, 

leveranshastighet 
Marknads kvalificerare Design, kvalitet, 

leveransprecision 
Pris, kvalitet, 
leveransprecision 

Produktion 
(beslutskategorier) 

  

Process Flödesorienterad Flexibel 
Kapacitet Ingen överkapacitet Viss överkapacitet 
Kvalitetsfokus Processkvalitet Produktkvalitet 
Organisation Centraliserad Decenraliserad 
Material- och 
produktionsstyrning 

Utjämnad produktion, 
Leveranslöfte mht lager-
tillgängligthet, taktstyrd 
materialplanering, JIT-
liknande exekvering (Kanban) 

Lagerlös planeringsstrategi, 
Leveranslöfte mht ledtid och 
material- och 
kapacitetstillgänglighet, 
Tidsfasad materialplanering, 
MRP-liknande exekvering 

Utvecklingsprioritet Kostnadsreduktion Ledtidsreduktion 
Prestationsmätning  Kostnad, produktivitet Flexibilitet, leveranstider 
Figur 11: Strategier för KOP upp- och nedströms (baserad på Olhager (2003)) 

Motiv för att flytta KOP uppströms 
De främsta motiven för att flytta KOP bakåt är att tillåta en högre grad av anpassning 
eller för att minska mängden av PIA. Genom att utföra aktiviteter baserade på en faktisk 
kundorder kommer verksamheten kunna fokusera på kvalitet, eftersom verksamheten 
under leveransledtiden måste ge tillräckligt hög kvalitet för att kunna göra leveransen 
klar. För att flytta KOP uppströms så krävs ledtidsreduktion, för att upprätthålla 
leveransledtiden och samtidigt klara av en högre grad av kundorderspecifika kundorder 
(Olhager, 2003). 
 
Motiv för att flytta KOP nedströms 
Det finns två viktiga drivkrafter för att flytta KOP nedströms: antingen att minska 
leveranstiden till kund, eller att öka tillverkningseffektiviteten. Dessa två drivkrafter 
adresserar leveranshastighet och tillförlitlighet, och pris respektive. De viktigaste för att 
sätta KOP nedströms är att öka graden av halvfabrikat, t.ex. genom att införa en 
moduldesign för produkter (Olhager, 2003). 
 
Beslut om lager 
Två huvudsakliga anskaffningsstrategier kan dras utifrån hur kundorderpunkten är 
placerad i figur 10. Antingen sker anskaffning mot lager eller mot order. Detta gäller 
även när syftet är att anskaffa material internt.  
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Olhager (2003) menar på att efterfrågevariationen av produkter indikerar till vilken grad 
de är möjligt att tillverka mot lager eller kundorder. För att avgöra om ett lager är 
nödvändigt mellan tillverkning av halvfabrikat och montering kan en metod, utvecklad 
av Mattsson (lagerstyrningsakademin u.å. a) användas.  Metoden bygger på ett 
påstående där lager är nödvändigt då lagerhållningssärkostnader och ordersärkostnader 
av EOK är mindre än ordersärkostnaden vid anskaffning mot order och med en 
partistorlek som motsvarar behovet för en viss period. 
 

 
Figur 12: Beslut om lager 

 

 
 
där E = efterfrågan per år 
 O = ordersärkostnaden per ordertillfälle 
 L = lagerhållningssärkostnaden i % per år 
 P = artikelpris per enhet 
 K1 = plockkostnad per kundorder 
 K2 = fast kostnad för att lagerhålla en artikel 
 n = antal kundorder per år 
 
Om antalet kundorder per år är mindre än n så skall artikeln ej lagerhållas.  
 
3.5 Beslutsförfarande och logistiska modeller 
För att planera framtida aktiviteter och händelser så måste ett beslut fattas. I tillverkande 
företag kan dessa beslut fattas med olika tidsperspektiv, genom att antingen avse 
aktiviteter för de närmaste dagarna eller för en längre tid framöver. De beslut som 
sträcker sig för en längre tid framöver har ett strategiskt tidsperspektiv medan de 
kortsiktiga besluten hör till det operativa tidsperspektivet. De beslut som fattas där 
emellan benämns som det taktiska tidsperspektivet (Jonsson & Mattsson, 2011). Wanke 
& Zinn (2004) menar på att strategiskt tänk behövs för att hantera frågor som 
kundservice, osäkerhet och kostnadskontroll. Strategiska beslut avser att skapa bra 
förutsättningar för framtida logistiksystem medan de operativa avser att skapa en hög 
effektivitet hos logistiksystemets befintliga resurser (Jonsson & Mattsson, 2011). Den 
grad av väsentlig information som krävs för ett beslutsunderlag kan även skilja sig åt 
mellan olika beslut (Ibid). Vidare bör beslut tas utifrån flera nivåer för att balansera den 
nuvarande tillgången på kapacitet (Jonsson & Mattsson, 2011; Wanke & Zinn, 2004).  
 

? 
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Logistiska modeller 
För att planera framtida händelser och nuvarande aktiviteter så måste alltså ett beslut 
fattas. Enligt Grant et al. (2006) så ligger en modell till stöd för beslutsförfarande och 
överväganden av olika alternativ och möjliga utfall. Vidare menar Toivonen et al. 
(2006) på att en modell kan spela en viktig roll vid identifiering och utvärdering av 
olika alternativ rörande logistiska aktiviteter.  
 
En modell spelar alltså en viktig roll vid utvärdering av olika alternativ i en viss 
situation. Dock så förekommer metoder och modeller avseende materialstyrning, endast 
i en begränsad omfattning. I en studie utförd av Eriksson (2013) undersöktes 
tillämpning av materialpåfyllningsmetoder inom tillverkningsindustrin, och genom 
studien utvecklades en modell för att karaktärisera och utvärdera 
materialpåfyllnadsmetoder. Modellen består av tre delar: grundläggande principer, 
planeringsmiljö och effektiviteten (se figur 13). Dock så lyfter modellen inte fram de 
mest kritiska faktorerna som är avgörande för en intern materialstyrning. 

 
Figur 13: Analysmodell (Eriksson, 2013, sid. 26) 

3.6 Lean production  
Ursprungligen kommer Lean-konceptet ifrån den japanska bilindustrin, Toyota 
Production System (TPS). Konceptet växte fram under andra världskriget när ekonomin 
var dålig och råvarorna var svår att få tag på. De medförde krav och effektivitet gällande 
ledtider, ställtider och all form av slöseri behövde minimeras, under 70-talets mitt 
bedömdes TPS vara ett av världens mest effektiva produktionssystem (Pettersen, 2008). 
Inom TPS finns två bestående värdeflöden som representerar ”TPS DNA”, dessa är det 
tekniska benet (hårda sidan) och mänskliga benet (mjuka sidan). Det är balansen mellan 
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dessa två värdeflöden som är nyckeln till ett framgångsrikt företag, sätta människan i 
centrum för produktionen (Osono et al., 2008). Lean produktion är en tolkning av TPS 
och på svenska översätts de till resurssnål produktion. Lean bidrar till minskat slöseri 
och ett kontinuerligt flöde av produkter (Andersson et al. 2004). Rahani & al-Ashraf 
(2012) anser att en kartläggning även benämnt VSM (eng. value stream mapping) av ett 
produktionsflöde är ett av de viktigaste Lean verktygen för att identifiera dolda 
slöserier. Lean anses föra med sig minskat lager, ökad produktivitet, ökad 
produktkvalitet, ökad kundtillfredsställelse och kostnadsreduktion (Pettersen, 2008).  
	  
Lean production kan beskrivas utifrån fem grundläggande principer: 

•Definiera kundnytta 
•Identifiera värdeflödet för varje produkt eller process 
•Kontinuerligt flöde utan avbrott 
•Kundorderstyrning 
•Ständiga förbättringar i jakt på perfektion (Andersson et al., 2004). 
	  

Flödet i produktionssystemet avser medarbetaren, arbetsprocesserna och 
företagskulturen. För att kunna definiera värdet i tillverkningsprocessen är den 
viktigaste detaljen att ha en nöjd kund. Utifrån kundens efterfrågan och värde 
säkerhetsställs arbetet och det är en nödvändighet att hålla samman ovan nämnda flöden 
för att upprätthålla en långsiktig levande fabrik (Melton, 2005).  
	  
I Lean production benämns sju vanliga slöserier som är viktiga att minimera för att 
företag ständigt ska förbättras. Dessa är mellanlager, överproduktion, väntan, 
transporter, onödiga förflyttningar, felaktiga produkter och onödiga processer 
(Andersson et al. 2004).  
 
3.6.1 KASAM  
Enligt Osono et al. (2008) är det en överlevnadsstrategi för företag att sätta människan i 
centrum och borde motivera fler företag att satsa lika mycket på den mänskliga resursen 
som på de tekniska resurserna. Vad är det som då gör att vissa människor klarar av att 
hantera svåra prövningar utan att hälsan försämras, det är något som Antonovsky (2004) 
lyfter. Med sin salutogena modell kan hälsan definieras och faktorer hittas till varför 
vissa människor är friskare än andra. Ett hälsofrämjande arbete handlar om att hitta och 
främja de faktorer som bidrar till att människor känner sig bekväm även i besvärligare 
situationer. Den förklaring Antonovsky (2004) har till varför vissa människor kan 
hantera svåra situationer bättre än andra är att de har en högre grad av sammanhang – 
KASAM – Känsla Av Sammanhang. KASAM innefattar begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet, dessa är enligt Antonovsky (2004) tre nödvändiga faktorer för att uppnå 
en känsla av sammanhang. Studien vill påvisa vilken betydelse människan har när en 
förändring ska genomföras. När människan, chef som medarbetare, förstår 
sammanhanget sker det ständiga förbättringar.  
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Den viktigaste faktorn är meningsfullhet, som skapar värderingar för ett djupare syfte. 
Förstår man varför en viss rutin ska införas får man engagerade människor och även en 
ökad möjlighet till rätt resurser. Den näst viktigaste faktorn är begriplighet, förstår 
människan inte vad den ska utföra kommer inte heller förutsättningen till ett bra 
resultat. För att få det begripligt är kommunikationen viktig och även förmågan att ta till 
sig informationen (Antonovsky, 2004; Hansson, 2004; Bruzelius & Skärvad, 2004). 
Den sista faktorn är hanterbarhet, skulle människan inte känna tillit till det som ska 
utföras kan viljan att hantera en svår situation avta (Antonovsky, 2004; Hansson, 2004). 
Trots rangordning så är dessa tre faktorer delvis beroende av varandra (Antonovsky, 
2004).  
 
Det är viktigt att företag är tydliga i sina värderingar för att människor vet vad som 
krävs av dem och vet hur de ska lösa problem när de uppstår. Företag kan påverka och 
höja individens effektivitet som i sin tur generera till att företagets effektivitet höjs 
(Bruzelius & Skärvad, 2004).  
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3.7 Litteraturtabell 
Tillsammans med viss kurslitteratur utgör vetenskapliga artiklar en viktig del av den 
teoretiska referensramen. Den litteratur som har varit av störst betydelse för denna 
rapport, i form av vetenskapliga artiklar, redovisas i tabell 1 nedan. Tabellen visar på 
vilka områden som litteraturen för de olika artiklarna har fokuserat på. 

Tabell 1: Litteraturtabell 

IL = Intern Logistik 
BP = Beställningspunktsystem 
PB = Periodbeställningssystem 
TP = Täcktidsplanering 
MRP = Materialbehovsplanering 
KOP = Kundorderpunkt 
KB = Kanban 
PS = Partistorlek 
KOP = Kundorderpunkt 
 

Källa IL Beslut BP PB TP MRP KB PS KOP Lean 
Jonsson & Mattsson 
(2006) 

  ¢ ¢ ¢ ¢ ¢    

Jonsson & Mattsson 
(2002) 

  ¢   ¢ ¢    

Little et al. (2001)   ¢  ¢  ¢    

Newman  & 
Sridharan (1995) 

     ¢ ¢    

Olhager (2006)      ¢ ¢    

Segerstedt (1994)   ¢    ¢    

Olhager (2003)         ¢  

Carlson & Yao 
(2008) 

      ¢    

Grant et al. (2006)       ¢    

Melton (2005)  ¢        ¢ 

Rahani & al-Ashraf 
(2012) 

         ¢ 

Wagner & Silveira-
Camargos (2001) 

      ¢    

Wanke & Zinn 
(2004) 

 ¢         

Emde & Boysen, 
2011 

¢          

Manuj & Mentzer 
2008 

¢          

Schoenherr (2009) ¢          

Jonsson & Mattsson 
(2008) 

   ¢    ¢   

Caridi & Cigolini 
(2002) 

        ¢  

Gahm (2014) ¢          

Samak-Kulkarni & 
Rajhans (2013). 

¢          
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4. Analysmodell 
Inledningsvis beskrivs bakgrunden för analysmodellen och hur den är uppbyggd, för att 
sedan i detalj beskriva de olika stegen och dess stödjande verktyg som utvecklats.  
 
4.1 Beskrivning av analysmodell 
I litteraturstudien framgår att det inte finns någon generell modell för analys av intern 
materialstyrning. Vi har utgått ifrån en principiell struktur av Eriksson (2013) för att 
utveckla en modell för analys och förbättring av intern materialstyrning, se figur 14. 
Innehållet i modellen är baserat på den teoretiska referensramen. 
 
Analysmodellen består huvudsakligen av fyra (4) steg, samt fyra stödjande verktyg 
framtagna med syftet att vara till stöd för diskussion kring intern materialstyrning. 
Vidare beskrivs de olika stegen översiktligt. 
 
För att komma fram till hur intern materialstyrning kan ske i en specifik situation så har 
både planeringsmiljön (1), materialstyrningsmetoder (2) och effektiviteten (3) inverkan 
för hur detta kan gå till. Det har i teorin visat sig att planeringsmiljön har en stark 
inverkan inför valet av materialstyrningsmetod, där ett antal parametrar har 
framkommit. Planeringsmiljön hör därmed till en av de förutsättningar som har stor 
betydelse på en effektiv intern materialstyrning. Det har visat sig att de karaktäristiska 
förutsättningar som har inverkan på en effektiv materialstyrning både handlar om 
produkten i sig, dess produktionssystem, materialflöden och lager, och till vilken grad 
som produktionen är kundorderstyrd. Dessa faktorer motiveras därför att inkluderas i en 
analysmodell med syftet att komma fram till en effektiv materialstyrning. Detta innebär 
vidare att en matchning mellan materialstyrningsmetodens egenskaper och produktens 
planeringsmiljö, samt dess förväntade effektivitet ligger till grund inför valet av lämplig 
materialstyrningsmetod, för att kunna uppnå ett effektivt materialflöde.  
 
Steg 4 syftar till att besluta utifrån den valda materialstyrningsmetoden, uppfyllda 
förutsättningar och dess förväntade effektivitet om en implementation är aktuellt. 
Möjliga utfall blir i detta steg att förbättra förutsättningarna för en redan befintlig 
materialstyrningsmetod eller att komma fram till en ny materialstyrningsmetod som 
bidrar till en högre effektivitet. 

 
Vidare, för att komma fram till detta har fyra stödjande verktyg utvecklats, baserat på 
den teoretiska referensramen, med syfte att ligga till stöd för diskussion och beslut kring 
hur materialstyrningen kan ske. Till varje steg i analysmodellen hör ett verktyg. I steg 1 
förekommer ett stödjande verktyg som ligger till grund för att identifiera de mest 
kritiska områdena inom planeringsmiljön. I steg 2, förekommer ett stöd för att matcha 
lämplig materialplaneringsmetod mot produktens karaktäristik. I steg 3 har en modell 
för mätning av effektivitet utvecklats för att använda som stöd för att uppskatta en 
effektivitet. Slutligen, i steg 4 framkommer en övergripande modell för beslut. 
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Figur 14: Analysmodell  

4.2  Stödjande verktyg 
Baserat på litteraturstudien framkom det vilka faktorer som har en avgörande betydelse 
för valet av materialstyrningsmetod, samt vilka effektivitetsvariabler som finns att 
tillhandahålla för att mäta effektiviteten. Utifrån denna litteraturstudie har fyra stycken 
stödjande verktyg utvecklats, i syfte att ligga till grund för analys och förbättring av den 
interna materialstyrningen. 
 
4.2.1 Planeringsmiljö (1) 
Denna del har till syfte att kartlägga den aktuella planeringsmiljön för att avgöra dels 
hur dess produktionssystem är uppbyggt, vilka lager som finns samt identifiera till 
vilken grad som produktionssystemet är kundorderstyrt. I litteraturen framkom att 
förenkling av planeringsmiljön är första steget man bör göra i en komplex miljö för att 
sedan kunna uppnå en effektiv materialstyrning. Detta motiverar därför att se över 
planeringsmiljön, och i den möjliga mån även förenkla den, vilket kan göras med stöd 
utifrån detta verktyg, se tabell 2. 
 



                                                                                                              

38 
 

 
1. Planeringsmiljöns 

Karaktäristik 
Möjliga utfall Utfall 

Produktionssystem:    
Identifierade 
produktionsssystem  

Projektutformat 
Funktionell 
Flödessystem 
Linjeutformad 

 

Lager:   
Identifierade lager Omsättningslager 

Säkerhetslager 
Utjämningslager 
PIA 
Koordinationslager 
Styrningslager 
Spekulationslager 
Inkurranslager 

 

Lagersaldo Disponibelt 
Fysiskt 

 

Kundorderpunkt:   

Identifierad kundorderpunkt Tillverkning mot lager 
Tillverkning mot 
leveransplan 
Montering mot order 
Tillverkning mot kundorder 
Konstruktion mot order 

 

Produkttyp Standard 
Special 

 

Produktbredd Förutbestämd, smal 
Vid 

 

Process Flödesorienterad 
Flexibel 

 

Tabell 2: Verktyg för att kartlägga planeringsmiljön 

Under planeringsmiljöns karaktäristik finns ett antal möjliga utfall identifierade, baserat 
på den teoretiska referensramen, vilka har som syfte att ligga till grund för att identifiera 
de faktiska utfallen i en specifik situation. Tabellen är uppdelad i tre kategorier, 
produktionssystem, lager och kundorderpunkt. Genom att identifiera de faktiska utfallen 
inom varje kategori så har verktyget som syfte att ligga till stöd som underlag för vidare 
diskussion och analys. 
 
4.2.2 Materialstyrningsmetoder (2) 
Produktens karaktäristik har visat sig vara en av flera förutsättningar som har inverkan 
på en effektiv intern materialstyrning. För att på ett översiktligt sätt se sambandet 
mellan produktens karaktäristik med koppling till lämplig materialstyrningsmetod så har 
tabell 3 tagits fram. 
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Produktens karaktäristik 

 
 

Produkt: 
✓  

 
Materialstyrningsmetoder 

Kort ledtid  ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  

Lång ledtid     ✓    

Ojämn efterfrågan     ✓    

Jämn efterfrågan  ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  

Korta produktlivscykler     ✓    

Långa produktlivscykler  ✓ ✓ ✓     

Beroende behov     ✓    

Oberoende behov  ✓ ✓ ✓  ✓    

Hög standardiseringsgrad  ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓  

Platt produktstruktur      ✓ ✓  

Hög volym     ✓  ✓  

Resultat:        

BP=Beställningspunktsystem  
TP=Täcktidsplanering  
PB=Periodbeställningssystem  
MRP=Materialbehovsplanering  
JIT=Just-In-Time  
Tabell 3: Verktyg för materialstyrningsmetod 

Tabellen används genom att under kolumn ”produkt” markera de karaktäristiska dragen 
för produkten som verktyget avser att analysera, för att sedan kunna jämföra mot 
lämpliga materialstyrningsmetoder. Genom att räkna fram ett resultat för varje 
materialstyrningsmetod så bidrar det till underlag för vidare för diskussion. 
Kolumn ”resultat” avser därmed att summera antalet matchningar mellan produktens 
karaktäristik med respektive materialstyrningsmetod. Om en produkt har identifierats att 
ha kort ledtid och jämn efterfrågan blir resultatet därmed ”2” för kanban och JIT. Desto 
högre siffra och därmed matchningar, desto mer motiverad är en viss 
materialstyrningsmetod. Tabellen har inte för avsikt att besluta om en 
materialstyrningsmetod som anses mest lämplig utan endast användas för stöd vid 
diskussion, då även andra förutsättningar spelar in vid bestämmandet om lämplig 
metod. 
 
4.2.3 Effektivitet (3) 
Syftet med steg 3 är att, utifrån en modell, utvärdera och mäta den förväntade 
effektiviteten för den eller de materialstyrningsmetoder som anses lämpliga med 
koppling till dess planeringsmiljö. Baserat på egen bearbetning utifrån Mattsson 
(lagerstyrningsakademin, u.å. b), så har en modell för mätning av 
materialstyrningsmetodens effektivitet tagits fram, se figur 15. 
 
 

 BP            TP           PB          MRP      Kanban      JIT 
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Modellbeskrivning 
Till vilken grad materialstyrningen är effektiv kan bedömas utifrån tre olika mål, 
leveransförmåga, tillverkningskostnad och kapitalbindning i material. Följaktligen 
handlar effektiv intern materialstyrning om att styra lager och andra 
materialflödesresurser i flödet från intern leverantör till kund, och samtidigt uppnå 
önskad leveransförmåga, till så låga tillverkningskostnader och så låg kapitalbindning 
som möjligt. För att kunna förbättra och säkerställa en effektiv materialstyrning så anses 
en mätning av dessa mål vara en förutsättning.  
 
Dessa mål visar inte endast på hur pass effektiv den interna materialstyrningen är, utan 
också på hur effektiva materialstyrningsmetoderna är. Målen påverkas även av ett antal 
effektivitetsvariabler i planeringsmiljön. I denna studie har saldokvalitet, 
prognoskvalitet, leveransprecision, leveranskvalitet och flexibilitet ansetts vara 
relevanta effektivitetsvariabler. Givetvis kan ytterligare påverkande 
effektivitetsvariabler inkluderas. I figur 15 illustreras de mål och effektivitetsvariabler 
som ingår i modellen. 

 
Figur 15: Modell för mätning av effektiv materialstyrning 

Med hjälp av modellen är förhoppningen att skapa ett mer förutseende resultat som 
redan i ett tidigt skede kan ge en indikation över vissa åtgärder och förutsättningar som 
måste genomföras för att kunna uppnå önskad effektivitet. Detta innefattar däribland 
valet av materialstyrningsmetod, och förutsättningarna i planeringsmiljön.  
 
Vidare har figur 16 nedan som syfte att vara underlag för analys och diskussion kring 
möjlig påverkan och rekommendation för respektive effektivitetsvariabel. Med hjälp av 
figuren är förhoppningen att tydliggöra de faktorer som påverkar effektiviteten, genom 
valet av materialstyrningsmetod och dess förutsättningar. 
 
 
 
 
 
 
 

Intern 
materialstyrning 
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Effektivitets-
variabel 
 

Möjlig påverkan 
 

Målvariabel 
påverkan 
 

Rekommendation 
 

Saldokvalitet  Saldofel 
Materialbrist  
Sena leveranser 
Produktionsomläggningar 
Tappad försäljning 
Låg produktivitet 
Överlager 
 

Leveransförmåga 
 
Tillverkningskostnad 
 
Kapitalbindning i material 

 

Tydligt systemstöd för 
artikel/transaktioner 
Tydliga rutiner 
Begränsad åtkomst 
Utbildade medarbetare 
Korrekt lagerplats, 
artikelnummer och 
lagerplats 

Prognoskvalitet  Stora säkerhetslager 
Uppgångar i efterfrågan 
Systematiska avvikelser 
 

Leveransförmåga 
 
Tillverkningskostnad 
 
 
Kapitalbindning i material 

Kontinuerlig kontroll 
Analysera prognosfel 
Förbättra flexibiliteten 
Mindre 
orderkvantiteter 
Daglig planering 

Leveransprecision  Kapitalbindning i material 
Orderändring 
Restnotering 

Leveransförmåga 
 
Tillverkningskostnad 
 
Kapitalbindning i material 

Höja kundvärdet 
Mäta den interna 
leveransförmågan 
 
 

Leveranskvalitet  Osäkra plockrutiner 
Osäkra lageradresseringar 

Leveransförmåga 
 
Tillverkningskostnad 
 
Kapitalbindning i material 

Höja kundvärde 
Tydligt systemstöd 
Informationsflöde  
 

Flexibilitet  Långa leveranstider  
Dålig flexibilitet  
Inkurans 
Leveransförmåga 
Produktionsflexibilitet 
Volymflexibilitet 
Lönsamhet 

Leveransförmåga 
 
Tillverkningskostnad 
 
Kapitalbindning i material 
 

Höja kundvärde 
Utjämna resurser  
Standardisera 
Automatisera  
Utveckla 
informationssystem 
 

Miljö Utsläpp 
Föroreningar 
Buller  
Hög energiförbrukning 
Bristfällig avfallshantering 
 

Leveransförmåga 
 
Tillverkningskostnad 
 
Kapitalbindning i material 
 

Miljöledningssystem  
Miljöanpassat 
drivmedel 
Effektivisera 
Returflödena, 
Återvinningsbart 
material 

Figur 16: Effektivitetsvariabler 

4.2.4 Beslut (4) 
Efter analys av den förväntade effektiviteten för respektive materialstyrningsmetod blir 
nästa steg att, baserat på effektivitetsmätningen, klargöra över vad som behöver 
förbättras i planeringsmiljön och vilka krav som måste uppfyllas för att förbättra en 
befintlig metod eller att föreslå en ny metod. Det blir därmed en fråga om ett beslut att 
fatta, vilket figur 17 har som syfte att ligga till stöd för. 
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Figur 17: Stödjande verktyg – Beslut 
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5. Nuläge Atlas Copco Tierpverken 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av fallföretaget och fortsätter sedan med en 
utförlig nulägesbeskrivning av flödet. 
 
5.1 Företagsbeskrivning 
Atlas Copco är ett globalt och världsledande industriföretag som verkar inom fyra 
affärsområden: kompressorteknik, industriteknik, gruv- och bergbrytningsteknik och 
bygg- och anläggningsteknik. Atlas Copco Tierpverken (Atlas Copco Tierp Works) i 
Tierp startade sin tillverkning av verktyg i början av 70-talet och är idag den största 
produktionsenheten inom affärsområdet industriteknik. På Tierpverken, med sina cirka 
500 anställda, sker tillverkning av komponenter samt montering av handhållna 
industriverktyg. Huvudkontoret är placerat i Nacka, där bland annat största delen av 
konstruktionsarbetet sker.  Centrallagret PTD (Power Tools Distribution) är förlagt i 
Belgien, och det är också dit som alla färdiga produkter skickas, för att sedan gå ut till 
lokala säljbolag.  
 
5.2 Beskrivning av flödet 
Rahani & al-Ashraf (2012) mena på att kartläggning av produktionsflödet hör till ett av 
det viktigaste Lean verktygen för att identifiera dolda slöserier, vilket motiverar en 
grundlig kartläggning av produktionsflödet över de 11 artiklarna på Atlas Copco 
Tierpverken. Av denna anledning har en VSM (se bilaga 2) tagits fram i syfte att skapa 
en förståelse över flödet. Vidare lyfte Mattsson & Jonsson (2013) fram betydelsen av att 
tillämpa ett situationsanpassat synsätt för att uppnå en effektiv materialstyrning, vilket 
också motiverar behovet av att kartlägga det specifika fallet. 
 
Baserat på kartläggningen och den VSM som gjorts, så har en förenklad modell av 
materialflödet tagits fram, se figur 18. 

 
Figur 18: Nuläget 

Atlas Copco Tierpverken har en blandning av produktion mot lager/prognos och 
produktion mot kundorder. På de högvolymsartiklar som denna studie har avgränsat sig 
mot sker i regel tillverkning mot prognos. Däremot kan dessa artiklar även ingå i 
kundorderstyrda produkter. Behovet styrs utifrån lagernivåerna vid PTD, genom 
täcktidsplanering, vilket är baserat på prognos. Vid PTD har man en utlovad 
leveransservice på 95 %, vilka säkerhetslagren är utformade för att klara av. För att 
hålla dessa nivåer så styrs prognosarbetet ifrån huvudkontoret i Nacka, där prognoser 
förs över löpande varje vecka till Tierpverken, för att undvika bullwhip-effekten.  
Därefter bryter affärssystemet SAP ner produkten på komponentnivå, där man använder 
sig av disponibelt lagersaldo. Då täcktiden är lika med beräknad ledtid för produktionen 
ska en order planeras. Vidare beräknas täcktiden på det lager som är tillgängligt över 
säkerhetslagret. I de fall då lagernivån understiger säkerhetsnivån så beror det på att 
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produktionen har misslyckats att starta i tid.  För att öka kvaliteten på prognoserna 
arbetar man med att få en bättre kommunikation mellan marknad och produktion. De 
komponenter som denna studie har avgränsat sig till beskrivs översiktligt i tabell 4. 
 
Artikel	   Partistorlek	   Prognos	  

(år)	  
Antal	  

förflyttningar	  
Produktions-‐

system	  
Operations-‐

tid	  
(min)	  

Genomlopps-‐
tid	  (dagar)	  

1	   624	   5317	   7	   Funktionell	   8,68	   25	  
2	   765	   6387	   6	   Funktionell	   5,309	   22	  
3	   737	   5929	   6	   Funktionell	   9,13	   25	  
4	   506	   3950	   5	   Funktionell	   7,525	   15	  
5	   1129	   7933	   4	   Funktionell	   5,44	   18	  
6	   1109	   7933	   5	   Funktionell	   4,06	   19	  
7	   1253	   7444	   5	   Funktionell	   4,439	   20	  
8	   872	   6763	   7	   Funktionell	   8,52	   27	  
9	   500	   4070	   4	   Funktionell	   8,8	   19	  
10	   550	   16018	   2	   Funktionell	   2,13	   15	  
11	   460	   4761	   1	   Flödesgrupp	   3,31	   0,54	  
Tabell 4: Artikeldata 

I avsnittet omfång och avgränsningar, i kapitel 1, framgick att denna studie har 
avgränsat sig till den interna materialstyrningen mellan komponentverkstaden och 
slutmonteringen på Atlas Copco Tierpverken, vilket även tydliggörs i figur 18. Vidare 
beskrivs därför komponentverkstaden, huvudlagret och monteringen i mer detalj, för att 
avslutningsvis beskriva informationsflödet. 
 
5.2.1 Komponentverkstaden (KV)  
I komponentverkstaden tillverkas över 2000 komponenter och reservdelar vilket gör 
planeringsmiljön relativt komplex. För att planera och starta produktionen av en viss 
artikel används affärssystemet SAP. För att säkerställa att lagernivån vid PTD 
upprätthålls så medför de att monteringen måste blir försörjd av komponentverkstaden 
för att kunna leverera i tid. För att lyckas med detta använder man sig idag av 
täcktidsplanering, för att styra materialet. Vidare så styrs komponentverkstaden av ett 
prioritetssystem som justeras dagligen under produktionens gång, beroende på hur hög 
prioritet en viss komponent har. Detta innebär om en viss komponent har en hög 
prioritet kan den slå sig före andra komponenter, vilket gör att ledtiden blir kortare än 
normalt.  
 
Produktionssystemet i komponentverkstaden består idag främst av funktionell 
produktion men även till viss del av flödesgrupper, vilket är något man har gått mer åt 
på senare tid. Dessa flödesgrupper har gjort att genomloppstiderna för komponenterna 
har minskat drastiskt. I bilaga 1 kan det tydligt konstateras hur flödet i 
komponentverkstaden skiljer sig väsentligt mellan en artikel som tillverkas i 
flödesgrupp i jämförelse mot funktionell verkstad. Detta har bidragit till att väntetiderna 
och därmed PIA har minskat i flödesgrupperna. I komponentverkstaden använder man 
sig av EOK för att fastställa partistorleken. 
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5.2.2 Huvudlager (HL) 
Då en tillverkningsorder i komponentverkstaden har blivit färdig så placeras lastbäraren 
med komponenterna precis intill huvudlagret. Intill huvudlagret används inget system 
för vilken ordning de olika lastbärarna sedan placeras in i huvudlagret. Lastbäraren 
placeras i huvudlager med hjälp av truck som logistikavdelningen ansvarar för, vilket 
sker då logistik visuellt upptäcker att en ny lastbärare har levererats från 
komponentverkstaden. Datasystemet väljer sedan en pallplats att lägga artiklarna på, 
vilket innebär att man kör ett flytande lager.  
 
I huvudlagret har man mer eller mindre ett säkerhetslager på samtliga artiklar, vilket 
beräknas utifrån hur lång ledtid de tar från leverantören men också med hänsyn till 
andra parametrar som materialets värde. Säkerhetslagret styrs via SAP som automatiskt 
tar hänsyn till ledtider och prognoser. Vidare använder man här ett disponibelt saldo, 
som är baserat på behovet i PTD. Detta gör att de fall då tillgängliga lagret hamnar på 
eftersläp så kan det disponibla lagret visa minus vilket i praktiken innebär att lagret fylls 
upp onödigt mycket med tanke på att man inte hinner montera och producera i samma 
takt. Detta gör att man endast manuellt kan kontrollera lagernivåerna för att undvika allt 
för höga lagernivåer. Då material förflyttas till monteringen från huvudlagret så dras 
inte saldot från lagret utan de är samma ända tills de kompletta produkterna levereras ut 
till kund. Detta gör att de blir många saldodifferenser eftersom de är svårt att identifiera 
vart i kedjan det är materialbrist, eller att saldot är högre än de står i SAP.  
 
5.2.3 Monteringen 
Monteringslinan som dessa 11 artiklar levereras till består av 6 stationer och är 
taktbaserad.  Takten är baserad på genomsnittlig efterfrågan ett år tillbaka. För att 
anpassa takten mot framtida behov bestäms även takten i samråd med marknad på 
huvudkontoret i Nacka, då man har framtida behov som man med stor säkerhet vet 
kommer uppstå. I skrivande stund ligger takttiden på 19 min och hela linan har en 
genomloppstid på 114 min. Kapaciteten för monteringslinan räcker för den 
prognostiserade försörjningen. Då förändringar sker i efterfrågan hanteras detta genom 
att köra längre dagar eller helgdagar.   
 
När logistik försörjer monteringen med komponenter från huvudlager så fyller de i vissa 
fall lådor vilket gör att saldot för hur mycket som tas ut från lastbäraren i huvudlagret 
inte registreras, vilket kan leda till saldofel. Från huvudlagret till monteringen används 
ett kanban (2-binge) system, på de högfrekventa artiklarna medan de lågfrekventa kittas. 
Då monteringen får en tom låda så skjuter de med laserläsare för att trigga ett behov, 
detta behov beräknas normalt sett bara ta några timmar att fylla. FIFU används då 
logistik ska försörja monteringslinorna om det inte är så att någon komponent 
prioriteras före, vilket i så fall meddelas via telefon.  
 
Materialbrister kan ske från den egna verkstaden (och externa leverantörer) och då går 
detaljerna direkt till monteringen istället för att placeras i huvudlagret, detta meddelas 
via telefon. Detta är en lösning som uppfattas fungera bra i skrivande stund.  
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5.2.4 Beskrivning av informationsflödet 
I informationsflödet används ett dragande system från PTD. När en kundorder kommer 
in går det en signal genom hela systemet för att se vart den efterfrågade produkten finns. 
SAP bryter ner ordern på komponentnivå och kommer känna av om komponenter finns 
att tillgå ända från PTD och bak till råvarulagret (RVL), vilket illustreras i figur 19. 
 

 
Figur 19: Informationsflödet 

Det första som känns av är om det finns produkter i PTD. Finns det produkter att 
leverera till kund kommer det gå en signal från PTD till RVL, kundorderpunken (KOP), 
som meddelar att nytt råmaterial kommer behövas köpas in för att täcka behovet igenom 
hela kedjan. Finns det inte produkter att tillgå i PTD går SAP vidare bakåt till 
monteringen för att se om det finns produkt i arbete (PIA). Finns det så kommer kunden 
få ett leveransdatum och annars kommer SAP gå ytterligare ett steg bakåt till 
huvudlagret (HL) för att se om det finns tillräckligt med komponenter för att starta en 
produktionsorder. Finns det inte komponenter i HL kommer SAP skicka en signal bak 
till komponentverkstaden (KV) för att se om det finns någon komponent i PIA. Finns 
det komponenter kommer SAP meddela och leverera det till HL. Skulle ingen 
komponent finnas i KV kommer SAP skicka signal till spiklistan, det som sker är att 
den/de efterfrågade komponenterna får en negativ täcktid, vilket betyder att ju mer 
negativ täcktid desto högre prioritet igenom KV har komponenten/erna. Spiklistan är 
avgörande för den prioriterar komponentens flöde i KV, från spiklistan kommer 
komponenten hamna i någon av arbetsstationerna (kan bestå av en eller flera maskiner) 
för påbörjad produktion.   
 
Genom att komponenterna täcktidsplaneras och får olika prioriteringar upplevs det 
ibland att vissa komponenter slår sig fram igenom KV. Det som upplevs i KV är att det 
sker en bulkorder när det inte finns material att tillgå i monteringen och vilket slår 
igenom hela kedjan på grund av materialbrist vid HL och KV. Ju mer negativ täcktiden 
är desto högre prioritet har den för att tillverkas. Kundfrågan kan uppstå direkt från 
monteringen och sätts då in manuellt för att den ska få högsta prioritet.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              

47 
 

6. Tillämpning av analysmodell på Atlas Copco 
I detta kapitel, appliceras den analysmodell som beskrevs i kapitel 4, på ett tillverkande 
företag. Kapitlet avslutas med att diskutera modellens tillämpbarhet. 
 
Baserat på den grundliga kartläggningen av flödet på Atlas Copco Tierpverken har 
tillräckligt med data samlats in för att kunna tillämpa analysmodellen, vilket vidare 
beskrivs. 
 

 
Figur 20: Analysmodell 
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6.1 Planeringsmiljö (1) 
 

1. Planeringsmiljöns 
Karaktäristik 

Möjliga utfall Utfall 

Produktionssystem:    
Identifierade 
produktionsssystem  

Projektutformat 
Funktionell 
Flödessystem 
Linjeutformad 

Funktionell (artikel 1-10) 
Flödessystem (artikel 11) 

Lager:   
Identifierade lager Omsättningslager 

Säkerhetslager 
Utjämningslager 
PIA 
Koordinationslager 
Styrningslager 
Spekulationslager 
Inkurranslager 

Omsättningslager 
Säkerhetslager 
PIA 

Lagersaldo Disponibelt 
Fysiskt 

Disponibelt 

Kundorderpunkt:   

Identifierad kundorderpunkt Tillverkning mot lager 
Tillverkning mot 
leveransplan 
Montering mot order 
Tillverkning mot kundorder 
Konstruktion mot order 

Tillverkning mot lager 

Produkttyp Standard 
Special 

Standard 
Special 

Produktbredd Förutbestämd, smal 
Vid 

Vid 

Process Flödesorienterad 
Flexibel 

Flödesorienterad 
Flexibel 

Tabell 5: Verktyg för att kartlägga planeringsmiljön – tillämpad på Atlas Copco Tierpverken 

Som tidigare nämnt, så är det situationen som avgör hur pass bra en 
materialstyrningsmetod kan fungera (Mattsson & Jonsson, 2015). Det har att göra med 
planeringsmiljön och de förutsättningar som finns. Det är inte heller en viss 
materialstyrningsmetod som är universell och bäst i alla lägen. Med hjälp av tabell 5 så 
kan en indikation kring planeringsmiljön konstateras.  
 
Tabellen visar på några av de avgörande faktorerna som påverkar förutsättningarna för 
hur materialstyrningen kan ske. Det kan bland annat konstateras att funktionellt system 
används för artikel 1-10 och att artikel 11 tillverkas inom en flödesgrupp. Vidare har 
man ett säkerhetslager, omsättningslager och PIA på samtliga artiklar i detta fall.  
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Vidare ges en indikation till vilken grad produktionen är kundorderstyrd samt svar på 
några av beslutskategorierna inom produktion som; produkttyp, produktbredd och 
process, vilka spelar in på motivet över vart KOP bör ligga. 
 
6.2 Materialstyrningsmetoder (2) 
Vidare tillämpas det stödjande verktyget för valet av materialstyrningsmetod på artikel 
1-10 samt artikel 11. I dessa fall har samtliga artiklar behandlas som oberoende behov 
då dessa artiklar inte kopplas till några produktionsplaner, utan utgår ifrån att tillverka 
mot lager genom prognos. En diskussion kring de resultat som framkommer sker vidare 
i avsnitt 6.3. 
 
Baserat på artikel 1-10, som alla anses ha en likartad karaktäristik, har dessa jämförts 
mot de identifierade materialstyrningsmetoderna, se tabell 6. 

 
Produktens karaktäristik 

 
 

Artikel: 
#1-10 

 
Materialstyrningsmetoder 

Kort ledtid  ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  

Lång ledtid X    ✓    

Ojämn efterfrågan     ✓    

Jämn efterfrågan X ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  

Korta produktlivscykler     ✓    

Långa produktlivscykler X ✓ ✓ ✓     

Beroende behov     ✓    

Oberoende behov X ✓ ✓ ✓  ✓    

Hög standardiseringsgrad X ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓  

Platt produktstruktur X     ✓ ✓  

Hög volym X    ✓  ✓  

Resultat:  4 4 4 4 3 4 

BP=Beställningspunktsystem  
TP=Täcktidsplanering  
PB=Periodbeställningssystem  
MRP=Materialbehovsplanering  
JIT=Just-In-Time  
Tabell 6: Stödjande verktyg för materialstyrningsmetod – tillämpad på artikel #1-10 

Artikel nummer 11 är den enda artikeln som skiljde sig från övriga utifrån de 
parametrar som använts i detta stödjande verktyg. Till skillnad från de andra artiklarna 
så anses artikel 11 ha en kort ledtid. Detta beror främst på att denna artikel tillverkas i 
en flödesgrupp där genomloppstiden är mycket kortare, vilket även redovisades i tabell 
5. I tabell 7 nedan redovisas hur artikel 11 har jämförts mot 
materialstyrningsmetoderna. 
 
 

 BP             TP            PB          MRP      Kanban      JIT 
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Produktens karaktäristik 

 
 

Artikel: 
#11 

 
Materialstyrningsmetoder 

Kort ledtid X ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  

Lång ledtid     ✓    

Ojämn efterfrågan     ✓    

Jämn efterfrågan X ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  

Korta produktlivscykler     ✓    

Långa produktlivscykler X ✓ ✓ ✓     

Beroende behov     ✓    

Oberoende behov X ✓ ✓ ✓  ✓    

Hög standardiseringsgrad X ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓  

Platt produktstruktur X     ✓ ✓  

Hög volym X    ✓  ✓  

Resultat:  5 5 5 3 4 5 

BP=Beställningspunktsystem  
TP=Täcktidsplanering  
PB=Periodbeställningssystem  
MRP=Materialbehovsplanering  
JIT=Just-In-Time  
Tabell 7: Stödjande verktyg för materialstyrningsmetod – tillämpad på artikel #11 

6.3 Diskussion kring vald metod 
Vidare följer en diskussion kring lämplig metod för artikel 1-10 och artikel 11.  
 
Artikel 1-10 
För artikel 1-10 så visade tabell 6 på att ingen specifik materialstyrningsmetod bör göra 
sig speciellt mer lämpad än någon annan.  
 
Genom att även ta hänsyn till planeringsmiljön så kan beställningspunktsystem, 
täcktidsplanering och materialbehovsplanering anses vara lämpliga 
materialstyrningsmetoder att använda. Enligt Jonsson & Mattsson (2006) räknas även 
kanban som en form av beställningspunktsystem. Däremot så lämpar sig kanban bäst då 
ledtiderna är korta och partistorlekarna är små (Jonsson & Mattsson, 2006; Newman & 
Sridharan, 1995). Detta skulle då innebära att kanban, och i det här fallet även JIT, 
lämpar sig mindre bra i denna planeringsmiljö där genomloppstiderna är långa och 
partistorlekarna relativt höga med tanke på det funktionella produktionsupplägg som 
man har idag.  
 
Att ställa beställningspunktsystem, täcktidsplanering och materialbehovsplanering mot 
varandra kan dock anses vara något överdrivet då samtliga metoder bygger på samma 
planeringsförfarande.  

 BP               TP            PB          MRP       Kanban       JIT 
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I och med att dessa metoder bygger på att beställa material i tid för att undvika 
materialbrist så kan dessa anses vara till viss del likartade. Vidare är täcktidsplanering 
och beställningspunktsystem närmast identiska med skillnaden att täcktidsplanering 
utgår ifrån tid istället för kvantitet (Jonsson & Mattsson, 2003; Segerstedt, 1994).  
Jonsson & Mattsson (2002; 2006; 2008), menar dock på att beställningspunktsystem 
lämpar sig då ledtiderna är korta. Dock så har det i detta fall visat sig att man använder 
sig av ett prioritetssystem vilket gör att ledtiderna kan kortas ner drastiskt för de 
komponenter som väljs att prioriteras och därmed kunna hantera förekommande 
efterfrågevariationer. Detta gör att både beställningspunktsystem, täcktidsplanering och 
periodbeställningssystem ändå anses vara relevanta då även dessa metoder likt MRP 
kan anpassa sig mot förändringar i efterfrågan. Vidare kan MRP anses lämplig med 
tanke på att den anses bra i komplexa miljöer, då ledtiderna är långa (Jonsson & 
Mattsson, 2006), och produktionen är partiorienterad och ojämn (Newman & Sridharan, 
1995).  
 
Det går vidare att föra en diskussion kring huruvida de är lämpligt att vid 
beställningspunktsystem använda sig av täcktid eller kvantitet som mått. Utifrån den 
situationen som är idag, då man använder täcktiden dagligen för att prioritera 
tillverkningsorder ser vi bara fördelar med detta system. Täcktid anser författarna ge 
upphov till en bättre känsla för hur angelägen en viss tillverkningsorder är än att 
jämföra kvantiteter. Vidare visade en undersökning utförd av Jonsson & Mattsson 
(2006) att skillnaderna ur användarsynpunkt mellan de tre nämnda metoderna kan anses 
vara förhållandevis försumbara. Med tanke på metodernas likhet ses därför ingen större 
anledning att byta från den ena till den andra, utan istället bör fokus ligga på att förenkla 
planeringsmiljön. Detta genom att säkerställa att de effektivitetsvariabler som mäter 
planeringsmiljön har god kvalitet och uppdateras med jämna mellanrum. Av denna 
anledning anses därför att täcktidsplanering vidare bör analyseras, med syftet att 
förbättra förutsättningarna. 
 
Vidare för att karaktärisera ett företag menar Mattsson & Jonsson (2013) på att 
identifiera kundorderpunkten är ett sätt. För komponentverkstaden kan det sägas att 
KOP ligger i huvudlagret, då man baserat på prognoser som är nedbrutna, tillverkar mot 
lager, och att tillverkningen innan huvudlagret därmed är baserad på prognos. Detta blir 
korrekt om man utgår ifrån att monteringen är den interna kunden som man har till 
uppgift att försörja. Vidare så tillverkar däremot monteringen mot PTD genom prognos, 
så övergripligt sätt ligger KOP för hela kedjan i PTD. Men i detta sammanhang kan 
KOP anses ligga i huvudlager då komponentverkstadens kund är monteringen. Vidare 
menade Olhager (2013b) på att de är förhållandet mellan genomloppstid och leveranstid 
som avgör om en kundorder kan inväntas eller om produktion måste ske mot prognos. 
För dessa artiklar är genomloppstiden så pass lång vilket gör att tillverkning mot lager 
anses vara motiverande för att kunna försörja monteringen med material. 
 
 
 



                                                                                                              

52 
 

Artikel 11 
Artikel 11 har en väldigt lik karaktäristik med artiklarna 1-10, med skillnaden att 
genomloppstiden är väsentligt mycket kortare. Detta beror främst på att denna artikel 
tillverkas inom en flödesgrupp. Detta skapar därmed också helt andra förutsättningar 
inför valet av materialstyrningsmetod.  
 
Baserat på det stödjande verktyget för materialstyrningsmetod, framgick i tabell 7 att 
ingen specifik materialstyrningsmetod lämpade sig vare sig bättre eller sämre utifrån 
produktens karaktäristik. I denna miljö lämpar sig, utöver de redan nämnda metoderna 
för artiklarna 1-10, därför även kanban och JIT. Detta anses vara motiverande då 
ledtiderna är korta, samtidigt som även ställtiderna i dessa flödesgrupper har minskat 
vilket även möjliggör för mindre partistorlekar vilket gynnar dessa metoder enligt 
Jonsson & Mattsson (2006). Enligt Neweman & Sridharan (1995) och Segerstedt (1995) 
så används kanban vanligen tillsammans med JIT, vilket mer är ett uttryck för att rätt 
vara ska levereras i rätt kvantitet, i precis rätt tid. Detta skulle därmed innebära att 
mellanliggande lager undviks (Wagner & Silveira-Camargos, 2011). Vidare är 
informationsutbytet avgörande för att JIT ska fungera (Segerstedt, 1994; Little et al., 
2001). Detta anses därmed något svårt att uppfylla utifrån de förutsättningar man har 
idag inom planeringsmiljön. Av denna anledning anses kanbankort vara en mer lämplig 
metod. Denna rekommendation bygger även på det faktum att man redan idag på Atlas 
Copco Tierpverken har provat på kanban från en flödesgrupp direkt till monteringen, 
vilket man anses ha fungerat bra. Vidare menade Antonovsky (2004) på att förståelsen 
för en viss rutin hos människor även bidrar till engagerade människor. Att i detta 
sammanhang välja kanban kan motiveras då man idag har uppnått tillfredställelse med 
kanban, då personal idag förstår hur det fungerar vilket även underlättar 
kommunikationen mot medarbetarna.  
 
Att se över beställningspunktsystem, täcktidsplanering och periodtidsplanering för 
denna artikel skulle fortsatt innebära den problematik kring disponibelt lagersaldo som 
tidigare nämnts. Baserat på de förutsättningar som finns för artikel 11 anses därför 
kanban vara en metod som motiveras och bör analyseras vidare utifrån relevanta 
effektivitetsvariabler.  
 
Detta skulle även innebära att KOP förflyttas bakåt till komponentverkstaden, istället 
för huvudlagret. För att flytta på KOP mena Olhager (2003) på att det måste vara 
motiverat. Olhager (2003) menade vidare på att det är leveransledtiden som avgör hur 
pass långt bak som KOP kan positioneras. I detta sammanhang så motiveras därför att 
KOP kan flyttas bakåt då leveranstiden har minskat tack vare kortare genomloppstider. I 
figur 10 (Lagerpunkter för olika kundorderpunkter) så framgår det även att antalet 
lagerpunkter minskar då man tillverkar mot kundorder i jämförelse med tillverkning 
mot lager (Mattsson & Jonsson, 2013). Detta skulle även stämma överens med fallet på 
Atlas Copco Tierpverken, där en kanban lösning med direkt tillverkning mot 
monteringen skulle innebära att huvudlagret elimineras. 
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Sammanfattning kring vald metod 
Baserat på de underlag som framkom genom kartläggningen, i jämförelse med 
analysmodellen, så har detta skapat underlag för diskussion för hur materialstyrningen 
kan ske. Detta har ovan diskuterats för artikel 1-10 som har ansetts varit av så pass 
likartad karaktär att de har valts att sammanslås. Vidare har även en diskussion för 
artikel 11 förts över hur materialstyrningen kan ske. Utifrån den diskussion som fördes 
så framkom det att täcktidsplanering för artikel 1-10 samt kanban för artikel 11 har valts 
att gå vidare för att uppskatta dess effektivitet och förutsättningar. I kapitel 3 nämndes 
att pull och push används för att beskriva styrningen, vilket även går att koppla samman 
i detta sammanhang. Kanban kan i detta sammanhang anses vara en pullbaserad 
styrning, då material endast har till syfte att flyttas vidare till monteringen då material 
behövs, vilket är i linje med Jonsson & Mattsson (2011). Täcktidsplaneringen anses i 
detta sammanhang bli mer av en pushbaserad styrning då tillverkningen sker mot lager, 
baserat på prognos (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
6.4 Effektivitet (3) 
Detta avsnitt avser att beskriva den förväntade effektiviteten för användningen av 
täcktidsplanering för artikel 1-10 samt kanban för artikel 11. För att göra detta används 
de stödjande verktygen för effektivitet, vilka vidare beskrivs. 
 
Artikel 1-10 Täcktidsplanering 
I avsnitt 6.3 konstaterades att den redan befintliga materialstyrningsmetoden 
täcktidsplanering anses lämplig att användas. I detta steg blir därför att utvärdera och 
mäta den förväntade effektiviteten i relation till de förutsättningar som anses vara 
lämpliga för att uppnå en så hög effektivitet som möjligt. För att göra detta används 
modellen för mätning av effektivitet, se figur 21. 
 

 
Figur 21: Modell för mätning av effektivitet – Tillämpad på artikel 1-10 
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Vidare förs en diskussion för respektive effektivitetsvariabel och dess påverkan. 
 
Saldokvalitet 
Täcktidsplanering är en metod som behöver systemstöd för att undvika saldofel. 
Systemstöd är något som Arnold et al. (2011) rekommenderar för att få kontroll på 
saldofel. Ett saldofel bidrar till att alla tre målvariabler blir påverkade negativt och 
därför är det viktigt att som företag ta tag i sina saldofel för att få upp lönsamheten.  
 
I kartläggningen framgick att det förekommer reservationer i huvudlagret. Man 
använder disponibelt saldo i affärssystemet SAP dvs., det redovisade saldot minus 
summa reserverat inom ledtiden. Vidare menar Mattsson (2005) på att täcktidsplanering 
inte kan hantera reservationer. Ett problem som enligt Mattsson (2005) kan uppstå i 
dessa fall är att reservationerna redan utgör en del av prognosen, vilket innebär att 
reserverade kvantiteter då beaktas två gånger. Detta kan i sin tur resultera i för tidiga 
inleveranser vilket leder till onödigt stora lager. Ett konkret problem som framkom i 
nuläget var då det disponibla värdet hamnar på minus, samtidigt som produktionen inte 
hinner med i dess takt vilket gör att ända sättet är att manuellt bromsa systemet, för att 
förhindra onödigt stora lagernivåer. För att få bukt med dessa problem bör därför 
förutsättningarna ses över. Ett sätt att lösa detta problem skulle vara att inte ta hänsyn 
till reservationer genom att ha en extra kontroll av att det disponibla saldot. 
 
Prognoskvalitet 
Vad som framkom i nuläget är beslutsregeln på fallföretaget för en order är: ”då 
täcktiden är lika med beräknad ledtid för produktionen ska en order planeras”. Därefter 
bryter SAP ner produkten på komponentnivå, där man använder sig av disponibelt 
lagersaldo. Prognoserna vid fallföretaget kan anses bristfälliga, för att lösa detta jobbar 
man bland annat med att få en bättre kommunikation mellan produktion och marknad 
samtidigt som man jobbar för att ha en försörjningskedja som kan absorbera prognosfel. 
För att möta dessa efterfrågevariationer så använder man sig av säkerhetslager, vilket är 
i linje med Mattsson & Jonsson (2013), som också menar på att förbättra flexibiliteten 
kan vara ett alternativ. För att möta variationer nämner Mattsson (2012) lämpliga 
åtgärder som mindre orderkvantiteter och undvika bullwhip-effekten i materialflödet. 
Idag för man över prognoserna veckovis från huvudkontoret i Nacka, just för att minska 
risken för bullwhip-effekten, vilket anses bra. Däremot är det värt att se över huruvida 
partistorlekarna kan minskas för att på så sätt också kunna möta variationer. 
 
Leveransprecision 
Enligt Mattsson & Jonsson (2013) används leveransprecision som ett mått för att mäta 
den interna leveransförmågan. Vidare innebär en god leveransprecision också en 
påverkan på kapitalbindning och de tillverkningskostnader som uppstår för att 
upprätthålla den önskade leveransförmågan (Ibid). På fallföretaget har man en utlovad 
leveransförmåga på 95% mot kund. För att uppnå detta mål så har man utformat 
säkerhetslagren för att kunna möta 95%. Om leveransförmågan skulle överstiga 95% 
innebär det att man har för höga lager, vilket bidrar till högre kostnader.  
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Då man redan använder sig av täcktidsplanering idag, och dess säkerhetslager är 
utformade för att möta en leveransprecision på 95% så anses därför inte denna variabel 
påverkas. För att uppnå en högre effektivitet blir det därmed en fråga om att minska 
säkerhetslagren med bibehållen leveransprecision. För att lyckas med detta skulle i detta 
fall genomloppstiderna i komponentverkstaden behövas blir kortare för att kunna ha 
mindre lager. 
 
Leveranskvalitet 
Leveranskvalitet innefattar att leverera rätt produkt och med den kvantitet som 
efterfrågas utav kund, vilket kan uppnås genom effektiva rutiner och tydliga system 
med riktlinjer (Mattsson & Jonsson, 2013). Ett problem som framkom i fallet då 
material plockas ut från HL är då lådor ska fyllas, det finns inte någon indikation på hur 
mycket en låda skall fyllas. Detta kan leda till att en komponent som ingår i en produkt 
som monteras på flera monteringslinor hamnar vid en lina för att plock har valt att fylla 
en låda och ställa där. För att undvika spring mellan linorna och därmed öka 
leveranskvaliten så kan en parameter i SAP ge en indikation till plockaren hur mycket 
en låda skall fyllas.  
 
Flexibilitet 
Jonsson & Mattsson (2011) mena på att flexibilitet är viktigt för att åstadkomma ett 
effektivt logistiksystem. Detta uppnås genom att vara flexibel i sin leverans-, 
produktions-, och volymflexibilitet för att kunna anpassa kundens önskemål och därmed 
skapa kundvärde. För att kunna anpassa sig vid snabba förändringar kan i praktiken 
innebära en snabbare genomloppstid i form av bättre omställningstider, partistorlekar 
och lovad leveranstid till kund (Jonsson & Mattsson, 2011). I detta fall anses 
flexibiliteten var hög till den grad att man kan tillverka väldigt många varianter i 
komponentverkstaden. Detta anses till viss del bero på det funktionella 
produktionsupplägget man idag har. För att blir mer flexibel i sin leveransförmåga så 
bör genomloppstiderna bli kortare, där är flödesgrupper ett alternativ för att uppnå detta, 
som för artikel 11. Det blir därmed en konflikt, vill man vara flexibel genom att kunna 
tillverka flera olika varianter genom att ha en funktionell verkstad eller vill man ha 
flödesgrupper för dessa högvolymsartiklar för att bli mer flexibel i sin leveransförmåga.  
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Sammanfattning av dess påverkan 
Figur 22 nedan visar på hur effektivitetsvariablerna påverkar de övergripande målen för 
artikel 1-10. De markerade områdena avser dess möjliga påverkan. 
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Figur 22: Effektivitetsvariabler och dess påverkan – tillämpad på artikel 1-10 

Artikel 11 Kanban 
I avsnitt 6.3 ansågs kanban vara den mest lämpliga materialstyrningsmetoden för artikel 
11. Likt för artikel 1-10, så blir i detta steg att för artikel 11 utvärdera och mäta den 
förväntade effektiviteten av kanban i relation till de förutsättningar som anses vara 
lämpliga för att uppnå en så hög effektivitet som möjligt. Vidare används även här 
modellen för mätning av effektivitet, se figur 23.  
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Figur 23: Modell för mätning av effektivitet – tillämpad på artikel 11 

Vidare förs en diskussion för respektive effektivitetsvariabel och dess påverkan. 
 
Saldokvalitet 
Att använda kanban i flödesgrupper kommer automatiskt hjälpa till att reducera 
överflödigt material. Grant et al. (2006) menar på att jämnare materialflöde gör att 
tidigare mellanlager minskar eller förhoppningsvis försvinner, detta gör att 
kapitalbindningen i material minskar eller helt elimineras. Med minskat lager kommer 
gömda problem upp till ytan vilket kommer ge fallföretaget en förutsättning till att 
ständigt förbättra sina processer. En kanbanlösning från komponentverkstaden till 
monteringen innebär även mindre materialhantering då materialet inte går in i 
huvudlagret. Detta bör därmed innebära mindre fel, då färre medarbetare blir 
involverade i processen att hantera materialet och risken för fel minskas. Då allt rörligt i 
form av material i materialflöden kan tappas bort, läggas fel av medarbetare (Arnold et 
al., 2011). Vidare nämndes ett problem för täcktidsplanering, disponibelt lagersaldo. Då 
en kanbanlösning skulle innebära att producera mot det faktiska behovet med direkt 
leverans till monteringen så uteblir hela denna problematik med disponibelt saldo som 
tidigare är beskrivet. Antonovsky (2004) lyfter fram att det är viktigt att medarbetarna 
vet vad som sker i deras arbetssprocess för att skapa en produktiv arbetsplats. Det är 
även viktigt att se till att medarbetarna förstår vikten av att registrera eventuella saldofel 
som uppstår. 
 
Prognoskvalitet 
En förutsättning för en bra prognos är att fallföretagets informationsflöde fungerar, för 
att få rätt information och kunna ge en bra leveransförmåga ut till kund. Den bästa 
informationen är den som enligt Larsson & Rosengren (1995) är ärlig, rak, snabb och 
saklig. Vid användning av kanban föredras det om prognosen innehåller mindre 
orderkvantiteter och har en stabil efterfrågan. Detta enligt Newman & Sridharan (1995) 
och Segerstedt (1995) för att användningen av kanban ska fungera effektivt. Ett 
kontinuerligt materialflöde gör att fallföretaget kan spara in onödiga kostnader i form av 
hantering, förflyttning och lagring i PIA, råvaru-, komponent-, mellanvaru-, montering-, 

 
Kanban 
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färdigvaru- och distributionslager samt under transporter. Då artikel 11 har en kortare 
ledtid gäller det att lagersaldot som finns registrerat stämmer med det fysiska lagret. 
Skulle det inte finnas material vid en order så kommer företaget få en missnöjd kund, 
som sedan leder till ytterligare konsekvenser i leveransförmågan och kapitalbindning i 
kapital som studien nämner.  
 
Leveransprecision 
Det har tidigare konstaterats att Atlas Copco arbetar efter en utlovad leveransprecision 
på 95% från PTD. Internt inom fallföretaget handlar leveransprecisionen om att 
uppfylla de leveransaviseringar som komponentverkstaden har kommit överens om med 
monteringen. Att använda kanban anses kunna uppfylla dessa leveransaviseringar. Då 
en låda är slut i monteringen så skickas en signal till flödesgruppen att ett ny parti av 
komponenten ska tillverkas. Detta anses, pga. dess genomloppstid inte vara ett hinder 
för att uppfylla de leveranskrav som krävs. Jonsson & Mattsson (2006) menar vidare att 
kanban är lämplig att använda när efterfrågan är regelbunden med en platt 
produktstruktur. Mattsson & Jonsson (2013) menar på att en god leveransprecision 
påverkar kapitalbindningen och de tillverkningskostnader som uppstår. I detta fall anses 
dock att kapitalbindningen kommer att minska med kanban samtidigt som 
leveransprecisionen inte kommer att påverkas. 
 
Leveranskvalitet 
Användningen av kanban kommer ge fallföretaget ett jämnare materialflöde och 
minskade lager vilket även bekräftas av Wagner & Silveira-Camargos (2011). För att 
upprätthålla en kvalitetsmässig leveransförmåga så behövs effektiva rutiner och tydliga 
system (Mattsson & Jonsson, 2013). Kanban anses som en enkel metod, och då den 
redan används idag så har man redan ett system för hur det ska fungera i praktiken. 
Bedömningen blir därför att kvaliteten på leveransen kommer höjas och 
leveransförmågan bli bättre. 
 
Flexibilitet 
Kanban fungerar bäst vid en jämn och regelbunden efterfrågan (Jonsson & Mattsson, 
2006; Newman & Sridharan; 1995). Detta är något som man vid införandet av kanban 
bör tänka på då den sämre flexibiliteten bidra till att det blir svårt att konkurrera på en 
redan hårt utsatt världsmarknad (Mattsson & Jonsson, 2013). Genom kortare 
genomloppstider, omställningstider och mindre partistorlekar så går det att anpassa sig 
mot snabba förändringar (Jonsson & Mattsson, 2011). Dessa är även viktiga 
förutsättningar för att kanban ens ska fungera effektivt i detta fall. Vidare så tillverkas 
artikel 11 i en flödesgrupp, vilka är grupperade för produkter med likartade 
operationsföljd (Mattsson & Jonsson, 2013). Till skillnad från funktionellt system så 
innebär detta produktionssystem att flexibiliteten hämmas till den grad att systemet inte 
är utformat för att tillverka flera olika varianter i samma utsträckning som vid det 
funktionella upplägget.  
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Sammanfattning av dess påverkan 
För att utvärdera den valda materialstyrningsmetoden kommer artikel 11 sättas in i 
effektivitetsmodellen nedan med utgångspunkt kanban för analys och diskussion, se 
figur 24. De markerade områdena avser dess möjliga påverkan. 
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Figur 24: Effektivitetsvariabler och dess påverkan – tillämpad på artikel 11 

6.5 Beslut (4) 
Detta avsnitt har avsikten att komma fram till den slutliga rekommendation om ny eller 
befintlig materialstyrningsmetod samt hur förutsättningarna i form av planeringsmiljön 
bör utformas för att uppnå en önskad effektivitet. Vidare beskrivs detta för artiklarna 1-
10 samt för artikel 11. 
 
Artikel 1-10 – täcktidsplanering 
I tidigare diskussion framgick att det inte är av större betydelse att byta metod då man 
redan använder MRP, beställningspunktsystem eller täcktidsplanering. Istället bör fokus 
ligga på att bygga upp och säkerhetsställa väsentliga parametrar som bygger hela 
processen kring planeringsmiljön som exempelvis ledtider, säkerhetslager och 
prognoser. Har dessa parametrar en god kvalitet och kontinuerligt kontrolleras för att 
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uppnå den bästa förutsättningen för en bra planeringsmiljö kommer företaget uppleva 
ett effektivare materialflöde. Vidare är medarbetare som hanterar processerna en viktig 
resurs för att kunna inneha den kunskap som är nödvändigt för att uppdatera och 
kontinuerligt utveckla verksamheten. 
 
För artikel 1-10 anses den nuvarande materialstyrningsmetoden som lämplig, det blir 
därmed en fråga om att se över förutsättningarna, det vill säga till vilken grad 
planeringsmiljön kan förenklas för att göra metoden ännu effektivare. Baserat på den 
diskussion som skett samt den förväntade effektiviteten, så rekommenderas därför att 
hantera disponibla lagersaldot för att undvika onödigt hög kapitalbindning. Vidare, för 
att få ner kapitalbindningen av material bör partistorlekarna ses över samt föra in en 
parameter för plock för att höja saldokvaliten. Baserat på den diskussion som framkom 
utifrån modellen för mätning av effektivitet så har ett antal förutsättningar, i syfte att 
förenkla planeringsmiljön och därmed bidra till en högre effektivitet presenterats, vilket 
även tydliggörs i figur 25 nedan. 

 
Figur 25: Beslut - tillämpad på artikel 1-10 

Artikel 11 - kanban 
Det har tidigare framgått att kanban har ansetts som lämplig metod för artikel 11, vilket 
främst berodde på hur planeringsmiljön skiljde sig jämfört med artikel 1-10. Utifrån den 
diskussion som fördes kring dess förväntade effektivitet kunde det konstateras att både 
kapitalbindning i material påverkas till det bättre samtidigt som leveransprecisionen 
förväntas vara oförändrad. I tidigare diskussionen framkom problematiken med 
disponibla saldon som man styr huvudlagret med. Då en kanbanlösning skulle innebära 
att man bortser från det disponibla saldot då man vid kanban inte förflyttar materialet 
via huvudlagret. Baserat på den diskussion som framkom utifrån modellen för mätning 
av effektivitet så anses kanban uppfylla de förutsättningar som krävs där även en 
diskussion kring dess förväntade effektivitet har gjorts. Baserat på detta underlag, kan 
valet göras att för denna artikel titta vidare på hur en kanbanlösning skulle kunna gå till 
rent praktiskt, eller att göra om processen genom att se över en annan metod. Detta 
illustreras även i figur 26 nedan. 
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Figur 26: Beslut - tillämpad på artikel 11 

6.6 Diskussion av analysmodellens tillämpbarhet 
Flera olika faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid intern materialstyrning. Tidigare 
studier visar på att metoder och modeller avseende detta förekommer i en begränsad 
omfattning. Då en modell kan spela en viktig roll vid identifiering och utvärdering av 
olika alternativ rörande logistiska aktiviteter (Toivonen et al., 2006), så visar det på 
behovet av modellen. 
 
Modellen bygger på en principiell struktur av Eriksson (2012), som genom fyra steg 
behandlar ett brett område och täcker in flera viktiga faktorer och aspekter vid intern 
materialstyrning. Modellen är därmed tillämpbar som stöd för att effektivisera den 
interna materialstyrningen genom att lyfta fram de kritiska faktorer som påverkar den 
interna materialstyrningen. Modellen är främst framtagen för tillverkningsindustrin, där 
hänsyn specifikt tas till komplex planeringsmiljö. Mattsson & Jonsson (2013) menar på 
att fokus bör ligga på att förenkla problemen i dessa sammanhang genom att förenkla 
planeringsmiljön, för att på så sätt uppnå en hög effektivitet. Analysmodellen anses 
hantera komplexiteten på så sätt att den tar hänsyn till både planeringsmiljön, valet av 
materialstyrningsmetod samt hur dessa två områden påverkar effektiviteten. Detta för 
att vidare ligga till grund för ett beslut om att antingen förbättra en befintlig 
materialstyrningsmetod eller komma fram till en ny som lämpar sig bättre. Vidare kan 
analysmodellen fungera som ett stöd för diskussion i de flesta industrier där hänsyn kan 
väljas att tas över de faktorer som anses mer eller mindre viktiga. 
 
För att validera analysmodellen ytterligare, så kan detta ske genom att tillämpa 
modellen på fler fall inom tillverkningsindustrin. Detta skulle visa på den grad som 
analysmodellen kan anses vara generellt tillämpbar. Det som kan diskuteras är det 
faktum att ingen hänsyn tas till kostnaderna. Det är en svaghet som skulle kunna vara 
avgörande för ett beslut. För vidare studier kan därför en kostnadsanalys inkluderas i 
modellen. Antonovsky (2004) menar vidare att hänsyn bör tas till hur medarbetarna 
uppfattar och förstår användningen av nya rutiner. Den mänskliga faktorn är viktig för 
att effektiviseringar ska vara genomförbara. Detta är ett område som modellen inte tar 
hänsyn till och skapar möjlighet för vidare studier. 
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7. Slutsats 
I slutsatsen återkopplas rapportens syfte samt tydliggör hur studien besvarar de 
fastslagna frågeställningarna. Kapitlet avslutas med att diskutera studiens 
genomförande och rekommendationer för framtida studier 
 
Studien har haft syftet att utveckla en modell för analys och förbättring av intern 
materialstyrning i tillverkande företag. Utifrån studiens syfte formulerades tre 
frågeställningar som har legat till grund för studien. Vidare följer en återkoppling till 
dessa. 
 
Frågeställning 1: Vilka faktorer är betydelsefulla för en effektiv intern materialstyrning? 
 
Det har under arbetets gång framgått att planeringsmiljön är av stor betydelse för att 
uppnå en effektiv intern materialstyrning. De områden som vidare har identifierats ha 
betydelse inom planeringsmiljön är både produkten, produktionssystem, lager och 
materialflöden, och graden av kundorderstyrning.  
 
Även valet av materialstyrningsmetod har visat sig påverka effektiviteten av den interna 
materialstyrningen. Vidare har valet av lämplig materialstyrningsmetod även visat sig 
ha en stark koppling till dess planeringsmiljö och inte minst produktens karaktäristik. 
De faktorer som anses vara betydelsefulla för produktens karaktäristik inför valet av 
materialstyrningsmetod är följande: 
 
- Ledtid 
- Efterfrågan 
- Produktlivscykler 
- Behov 
- Standardiseringsgrad 
- Volym 
- Produktstruktur 
 
Vidare, för att uppnå en effektiv intern materialstyrning så framkom även ett antal 
effektivitetsvariabler. De variabler som i denna studie har ansetts vara betydelsefulla att 
se över för att uppnå en effektiv intern materialstyrning är saldokvalitet, 
prognoskvalitet, leveransprecision, leveranskvalitet och flexibilitet.  
 
Frågeställning 2: Hur kan en modell för analys och förbättring av intern 
materialstyrning se ut? 
 
I Kapitel 4 Analysmodell presenterades en analysmodell vilken består av fyra steg, se 
figur 27 nedan. Baserat på de faktorer som ansetts vara betydelsefulla för en effektiv 
intern materialstyrning så har analysmodellen utvecklats i fyra (4) steg. I steg 1 
planeringsmiljö, så innefattar steget de faktorer som betraktas ha en betydande påverkan 
på planeringsmiljön, vilka besvarades i frågeställning 1. I steg 2 
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materialstyrningsmetoder bedöms en eller flera lämpliga materialstyrningsmetoder vara 
lämpliga att vidare analysera, baserat på det som framkom i steg 1. Vidare i steg 3, 
effektivitet är avsikten att uppskatta den förväntade effektiviteten för den eller de 
materialstyrningsmetoder som har valts att analyseras vidare. Detta för att i steg 4 
presentera utfallet. De möjliga utfallen i modellen kan antingen resultera i förbättring av 
en redan befintlig materialstyrningsmetod, genom att se över förutsättningarna, eller att 
fatta beslut om en ny metod som lämpar sig bättre.   
 
I modellen förekommer även stödjande verktyg, vilka ligger till stöd för diskussion och 
beslut kring intern materialstyrning. Varje steg i analysmodellen omfattas av ett sådant 
stödjande verktyg. 
 

 
 
Figur 27: Analysmodell 
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Frågeställning 3: Vilka styrkor och svagheter innebär modellen samt hur kan den 
utvecklas vidare? 
 
I kapitel 5 Tillämpning av analysmodell på Atlas Copco applicerades modellen. Studien 
visar på att modellen lyfter fram de mest kritiska områdena som påverkar den interna 
materialstyrningen och kan därmed betraktas som en av analysmodellens styrkor. 
Vidare anses modellens styrka ligga i att den täcker in många områden, genom att 
inkludera planeringsmiljö, materialstyrningsmetoder och effektivitet. Detta för att sedan 
komma fram till två möjliga utfall, antingen förbättra en redan befintlig metod eller att 
komma fram till en ny materialstyrningsmetod. 
 
En svaghet med modellen kan anses vara det faktum att den inte tar hänsyn till 
kostnadsbilden. För att utveckla modellen kan därför en kostnadsanalys inkluderas. 
Denna studie har valt att endast uppskatta effektiviteten baserat på hur 
materialstyrningen kan ske. Utöver detta skulle även en kostnadsanalys vara av intresse 
för att se på hur de olika kostnadsposterna påverkas av ett visst beslut för den interna 
materialstyrningen. Vidare tar analysmodellen inte någon hänsyn till den mänskliga 
faktorn som har visat haft en viktig del för att effektiviseringar ska vara genomförbara. 
 
7.1 Generella implikationer 
Studien visar på att modellen för analys och förbättring kan hantera en komplex 
tillverkningsmiljö och ge allmänna rekommendationer för vidare diskussion, då hänsyn 
tas utifrån varje enskilt fall. Analysmodellen kan därmed användas som ett hjälpmedel 
för att utvärdera de faktorer som anses viktiga för enskilda fall att analyseras.  
 
7.2 Rekommendation för fortsatta studier 
 
För vidare bidrag till forskningen rekommenderar författarna följande förslag:  
 

• Studera ytterligare fall inom tillverkande företag för att höja validiteten i 
analysmodellen och dess generaliserbarhet. 
 

• Utveckla analysmodellen genom att inkludera en kostnadsanalys för att 
möjliggöra ytterligare utvärdering av lämpad materialstyrningsmetod. 

 
• För att förstå den mänskliga faktorns påverkan vid effektiviseringar 

rekommenderas att en studie genomförs inom KASAM, genom att titta på hur 
företag kan kommunicera korrekt till sina medarbetare för att generera en ökad 
effektivitet. 

 
• Titta vidare på de påverkande aspekterna vid beslut och implementation. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Produktflöden i komponentverkstaden 

End Plate – Flödesgrupp 
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Bearing Shell – Funktionell verkstad 

 
Bilaga 2 - VSM   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


