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Förord
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15 högskolepoäng med inriktning mot industriell ekonomi.
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Vi vill även tacka handledare Muhammad Abid och examinator Lars Bengtsson. Ett
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Gävle, juni 2016
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Sammanfattning
Med detta examensarbete vill vi utveckla kunskaper om hur logistikaktiviteter utförs

hos ett företag med en varierande efterfrågan. Vidare vill vi presentera en arbetsmodell

samt ge förbättringsförslag som kan minska eller eliminera företagets upplevda problem
vad gäller ledtider, leverantörsrelationer och servicenivå kontra kapitalbindning.

Med stöd av genomgången litteratur har en arbetsmodell utformats till företaget.

primärdata till kartläggning och analys av nuläget har insamlats genom observation av
och intervjuer med personal på servicedepån i Gävle.

Efter genomförd nulägesbeskrivning identifierades problemområden. Dessa områden
handlar om varierande ledtider, låg synlighet, bristfällig kommunikation, långa

transportsträckor samt för låg kapitalbindning för att hålla utlovad servicenivå till kund.
Genom metoder och verktyg i arbetsmodellen kunde grundorsakerna till problemen

identifieras och tre förbättringsförslag utformas. Det första förbättringsförslaget handlar
om att utveckla befintliga leverantörsrelationer för att uppnå förbättrad synlighet och
kortare ledtider i försörjningskedjan för upparbetade artiklar. Om det första förslaget
inte är genomförbart föreslår det andra att vidga sitt leverantörsutbud och genom det

säkerställa att utlovad servicenivå uppnås. Det tredje och sista förslaget handlar om att

företaget ska förbättra sin interna lagerstyrning och genom det uppnå minskat beroende
av leverantörers pålitlighet.

Resultatet av examensarbetet påvisar på hur relationerna i en försörjningskedja påverkar
det enskilda företagets vardagliga arbete och lagerstyrning. Examensarbetet styrker

tidigare forskning gällande kopplingen mellan servicenivå och kapitalbindning. Dock
måste dessa bestämmas och utformas i förhållande till hur befintliga relationer i
försörjningskedjan fungerar.

Nyckelord: Lean production, Logistik, Supply Chain Management, Ledtider,
Leverantörsrelationer, Kapitalbindning, Servicenivå
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Abstract

The purpose with this study is to create knowledge about the logistic activities within a
company with varying demand. To present a work model and give suggestions for

improvements that could lead to more effective supply chains in order to lighten or

eliminate the problems that the company experience in the area of lead times, supplier
relations and service levels versus capital bindings.

With support from the reviewed literature has an working model been constructed for

the company. Primary data for the mapping and analysis of the present flows have been
collected through observations and interviews with staff at the service depot in Gavle.
The status report identified problem areas. These areas are about varying lead times,

low visibility, inadequate communication and long transport distances. We also find out
that the capital binding currently is too low to hold the promised level of service to
customers.

Through methods and tools within the working model could the main cause to the

highlighted problems be identified and suggestions for improvement presented. The first
suggestions for improvement is about develop the existing supplier relations to achieve
improved visibility and shorter lead times in the supply chain for accumulated articles.
If the first suggestion isn´t feasible, is the second suggestion that the company should

aim to expand their supplier selection and by that ensure that they achieve the promised

level of service. The third and last suggestion is that the company should try to improve
their internal inventory control and through that achieve less dependence on the
reliability of the suppliers.

The result of the thesis demonstrates how the relations in a supply chain affect the

inventory control for the individual company. The thesis proves the previous research
about the connection between service level and capital binding. These two need to be
decided and formed with the relations of the existing supply chains in mind.
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1. Introduktion

I detta avsnitt presenteras bakgrund, problembeskrivning, syfte och frågeställning.

1.1 Bakgrund/Problembeskrivning

För serviceföretag är det mycket viktigt att uppnå högsta möjliga servicenivå så

kostnadseffektivt som möjligt. Inom logistik och Supply Chain Management finns flera
olika principer och metoder för att optimera material- och informationsflöden i ett

företags försörjningskedjor (Christopher, 2011). Enligt Prajogo och Olhager (2012)

krävs två nyckelflöden för att lyckas med Supply Chain Management, ett material- och
informationsflöde. Långsiktiga relationer med leverantörer och kunder är en viktig
faktor företag bör jobba med för att lyckas med dessa nyckelflöden (Prajogo och
Olhager, 2012).
.

Bombardier Transportation är världsledande inom tågtillverkning men erbjuder också
underhållslösningar till sina fordon, och detta är kärnverksamheten för servicedepån i

Gävle. Servicedepån i Gävle har ingen direkt kontakt med sin huvudleverantör när det
gäller artiklar som ska upparbetas (repareras), utan all kommunikation med denna

leverantör sker via Bombardiers huvudkontor i Västerås. Att ledtiden för upparbetning
är väldigt varierande och ofta längre än uttalat, samtidigt som Bombardier eftersträvar

att ha så låg kapitalbindning som möjligt, gör att servicedepån har problem med att hålla
sin utlovade servicenivå till kund.

I många marknader minskar företag på det antalet leverantörer som de samarbetar med
och fokuserar istället på nyckelleverantörer (Ulaga, 2003). En god kommunikation i

försörjningskedjan är viktigt för en bra lagerhållning och effektiva leveranser (Song och
Zipkin, 1996). Mattsson (2002) anser att den totala kapitalbindningen för ett företag ska

bero av hur försörjningskedjorna som företaget ingår i är utformade, hur komplexa de är
och hur de styrs.

Bombardiers önskan var att få en klar bild av problemet och erhålla förslag på

förbättringar till hur material- och informationsflödet kan förbättras, så att servicenivån
till kund kan bevaras.
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1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om hur logistikaktiviteter utförs hos
ett företag med en varierande efterfrågan och presentera en arbetsmodell och

förbättringsförslag till hur effektivare försörjningskedjor kan uppnås. Fokus ligger på

material- och lagerstyrning, kortare ledtider och bättre leverantörsrelationer. Syftet har
brutits ner till flera forskningsfrågor.

1.3 Frågeställning
I.

II.
III.

Hur kan leverantörsrelationer förbättras för att uppnå kortare ledtider och ett
effektivare informationsflöde kring artiklar med en varierande efterfrågan?
Hur kan företaget arbeta med material- och lagerstyrning för att hålla en

tillfredställande kapitalbindning på komponenter med en varierande efterfrågan?
Vad är relationen mellan servicenivå och kapitalbindning, och hur kan den
hanteras?

1.4 Avgränsning

Denna studie består av kartläggning och analyser endast på Bombardiers servicedepå i
Gävle. Trots att Bombardiers huvudkontor i Västerås är en del av det upplevda

problemet och därmed också av lösningen har arbetet avgränsats till enbart servicedepån
i Gävle. De förbättringsförslag som utformats tar ingen hänsyn till övriga parter i
försörjningskedjan.
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2. Litteraturgenomgång

I detta kapitel presenteras de teorier som används för att svara på syftets
frågeställningar.

2.1 Koppling mellan frågeställning och teori

För att ge läsaren en ökad förståelse för kopplingen mellan frågeställning och
teori har denna sammanställts i figur 1 nedan.

Figur 1: Visualisering av den teori som kopplas till forskningsfrågorna
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2.2 Supply Chain Management

Supply Chain Management (SCM), ett vidare begrepp till logistik. SCM och logistik är

uppbyggt på samma ramverk men en vidare strävan inom SCM är även att koppling och
samordning mellan externa enheter uppnås, mellan kund och leverantör. Christopher

(2011) definierar SCM som ledningen av upp- och nedströmmande relationer mellan

leverantörer och kunder, där målet är att uppnå ett så högt kundvärde som möjligt, till
en lägre kostnad för ett företags försörjningskedjor. En försörjningskedja är enligt

Christopher (2011) kedjan av internt och externt samarbete som knutits till ett företag,

där de tillsammans, kontrollerar, leder och förbättrar flöden av material och information.
Cooper et al, (1997) beskriver SCM som en uppsättning av idéer, där varje enskilt
företag, direkt och indirekt, påverkar prestationsförmågan för övriga företag i
försörjningskedjan och därav också försörjningskedjans totala prestation.

Supply Chain Management bör därmed enligt Christopher (2011) fokuseras till

hanterandet av relationer inom ett företag där målet är ett mer lönsamt resultat i den
totala försörjningskedjan. Det har visat sig att Supply Chain Management, korrekt
utförd, är en avgörande faktor för uppnådd konkurrenskraft hos företag och dess

försörjningskedjor (Colin et al., 2015). Enligt Colin et al., (2015) säkerställer det
effektivitet vad gäller leveranser men även för leverantörs och återförsäljares

förhållande av samråd med marknadens behov. Enligt Prajogo och Olhager (2012)

krävs två nyckelflöden för att lyckas med Supply Chain Management, ett material- och
informationsflöde. Långsiktiga relationer med leverantörer och kunder är en viktig
faktor företag bör jobba med för att lyckas med dessa nyckelflöden (Prajogo och
Olhager, 2012).

2.2.1 Kund- leverantörsförhållanden

Det traditionella förhållandet mellan kunder och leverantörer har sett lika ut i årtionden,
och tillämpas fortfarande idag. Förhållandet kan liknas som ett partsförhållande, där

kunderna söker upp leverantörer och förhandlar fram så fördelaktiga priser som möjligt.
För att uppnå detta använder sig kunderna av flera parallella leverantörer som tvingas

konkurrera med varandra. Detta förhållningssätt mellan kund och leverantör skapar ett
konkurrensförhållande mellan varandra, där respektive part försöker reducera
motpartens styrkeposition. (Mattsson, 2012)

Ellram och Cooper (1990) menar att goda relationer mellan kund och leverantör är
nödvändiga för att uppnå en effektiv försörjningskedja.
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2.2.2 Partnerskapsrelationer

Partnerskapsrelationer i företagsvärlden växer i betydelse för både kunder och

leverantörer. I många marknader minskar företag på antalet leverantörer och fokuserar
istället på närmare samarbete med sina nyckelleverantörer. (Ulaga, 2003)

Detta nya förhållningssätt mellan kunder och leverantörer fokuserar på att utveckla nära
och intima relationer med en mindre mängd företag (Mattsson, 2012). Dessa relationer

ska ses som ett långsiktigt partnerskap, som fortsätter efter kontraktstiden gått ut, gärna
längre (Ellram och Cooper, 1990).

Anledningen till att kunder och leverantörer inleder partnerskap mellan varandra är att
skapa ett högre värde för båda parter.

Mattsson (2012) förenklar sättet att se på detta nya förhållningssätt som följande:


Kund och leverantör är partners.



Parterna försöker tillsammans öka försörjningskedjans samlade konkurrenskraft



Det är fråga om en vinna-vinna agerande för båda parter.

och med detta åstadkomma ökade vinstmarginaler för båda.

Genom att samarbeta som partners visar Ulagas (2003) forskning åtta områden där ett
högre värde skapas:


Produktens kvalitet



Leverans








Servicesupport

Leverantörers ”know-how”

Tid till marknad (Time to market)
Personlig interaktion
Produktkostnad
Processkostnad

En god kommunikation är nyckeln till en bra lagerhållning och effektiva leveranser

(Song och Zipkin, 1996). Cannon och Homburg (2001) styrker denna teori och menar
att kundens lagerkostnader är starkt ihopkopplade med den osäkerhet som finns
gällande leverantörens leveranssäkerhet och leveranstillgänglighet. Ju bättre

kommunikation och information gällande status på beställda varor eller tjänster, desto
mindre osäkerhet, vilket resulterar i lägre kapitalbindning (Cannon och Homburg,
2001).
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Leverantörens geografiska läge är också av stor betydelse för en kund. McCarthy och

Attirawong (2003) menar att det finns en lägre svårighetsgrad i att hantera en nationell

försörjningskedja jämfört med en internationell. Leverantörer måste ta strategiska beslut
gällande vart dess fabriker, kontor och servicepunkter ska lokaliseras.

Att välja det rätta läget för sin verksamhet kan ge stora konkurrensfördelar och bidra till
företagets långsiktiga framgångar (McCarthy och Attirawong, 2003).

Transportkostnaderna ökar generellt ju längre en produkt måste fraktas. Längre frakt tar

också längre tid, vilket resulterar i att kunden måste lagra mer i säkerhetslager. (Cannon
och Homburg, 2001)

Ett stort problem med samarbete mellan kund och leverantör är att leverantören ofta

misstänker att kunderna vill ta reda på deras vinstmarginaler för att sedan kunna minska
dessa genom att pruta på sina egna priser. Denna misstanke måste tas bort innan ett
samarbete kan inledas. (Van Wheele, 2012)

2.2.3 Beroendeställning mellan kund och leverantör

Om en kund är helt beroende av en speciell leverantör för vissa produkter kan det ha en
negativ effekt för kunden. Det blir svårare att förhandla om priser och kräva en viss
prestation. (Van Wheele, 2012)

Ett första steg för att kunder i beroendeställning ska kunna få bättre service från

leverantören och lägre inköpskostnader är att kontrollera sina befintliga kontrakt. Nästa

steg är att försöka uppdatera dessa till ett kontrakt man vill ha. Går inte detta får kunden
leta efter andra leverantörer som kan ta fram bästa möjliga lösning för företagets behov.
(Van Wheele, 2012)

2.2.4 Kommunikation

Lee et al. (1997) vill att informationen som flödar i försörjningskedjan skall användas

för att planera produktion och leveranser på ett effektivare sätt. Christopher (2011) delar
deras åsikt och menar att det är viktigt att dela information mellan parterna i

försörjningskedjan för att få ett lyhört produktflöde, från ena änden till den andra.

Många ledande organisationer och företag har sedan länge insett att informationsflödet
är en nyckelfaktor för att lyckas med effektiva försörjningskedjor (Christopher, 2011).

2.2.5 Transparens

Med transparens menas att parterna i försörjningskedjan ges insyn i varandras system
gällande lager- och försäljningsdata genom till exempel IT-system.
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Lee et al. (1997) menar att genom att ge leverantören insyn hos kunden kan risken för

variationer i efterfrågan minskas, och även bidra till kortare ledtider. Ellram och Cooper
(1990) anser att delning av information i försörjningskedjor är oumbärligt för att arbeta
med Supply Chain Management, framförallt rörande planering och övervakning av
processer. Att dela information gällande lagersaldon, prognoser, säljstrategier och

marknadsföringsstrategier mellan SCM-partners minskar osäkerheten och resulterar i en
förbättrad total prestation för försörjningskedjan (Andel, 1997).

2.2.6 Logistikledning

Logistikledning är den del av Supply Chain Management som planerar, implementerar
och kontrollerar de effektiva upp- och nedströmmande flödena av produkter, tjänster

och relevant information, från sitt ursprung till konsumtion med syftet att tillfredsställa
kundernas behov (Jonsson, 2008). Typiska aktiviteter inom logistikledning är

styrningen av in- och utgående transporter, materialhantering, orderuppfyllelse, design
av logistiknätverk, styrning av lager, försörjnings-/efterfrågeplanering och styrning av
tredjepartslogistik. Om än i varierande grad så ligger ibland sourcing och inköp,

produktionsplanering, schemaläggning och kundservice under logistikfunktionens
ansvar. Den ingår i alla typer av planering, strategisk, operationell och strategisk.
Logistikledning är en integrerande funktion som koordinerar och optimerar alla

logistiska aktiviteter. Den integrerar även logistik med övriga funktioner så som

marknadsföring, försörjning, tillverkning, finansavdelning och informationsteknologi.
(Jonsson, 2008)

2.3 Logistik

Logistik omfattar förflyttning av människor och material (Lumsden, 2012). Logistik
definieras av Matsson (1999) som planering, utveckling, samordning, organisation,

styrning och kontroll av materialflöden från råvaruleverantör till förbrukare. Oskarsson

et al.(2013) menar att målet med logistik är att alla kunder ska kunna få de produkter de
vill ha till rätt plats på rätt tid utan att det kostar för mycket pengar. De skriver också ett
vanligt problem för många företag är att vara kostnadseffektiv samtidigt som
servicenivån ska motsvara kundernas varierande krav.
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2.3.1 Lagerstyrning

Oskarsson et al. (2006) skriver att det ofta talas illa om lager, men i praktiken finns

lager på olika ställen i de flesta företag. Frågar man flera personer med olika roller på
ett företag kommer dessa har olika syn på lager beroende på vilken avdelning

personerna jobbar på. Skälen att inte ha lager handlar om kostnader exempelvis
lagerhållnings- och lagerföringskostnader. (Oskarsson et al., 2006)

Lumsden (2012) menar att lager kan vara ett tecken på att en funktion har en tveksam
funktionssäkerhet. I många fall skapas lager för att ge en högre intern säkerhet i

företaget mot eventuella störningar i materialflödet. Lagret är tänkt att täcka efterfrågan
av artiklar över en viss tid. När artikeln efterfrågas, sjunker lagernivån. Lagret behöver
således fyllas på. Ofta anländer nya artiklar i bestämda partistorlekar(Q).

Detta lager kallas omsättningslager(OL). I botten av lagret finns nästan alltid ett
säkerhetslager(SL) som fungerar som en säkerhet mot avvikelser i planeringen.

Säkerhetslagret är helt skilt från omsättningslagret och baseras på andra data än

omsättningslagret. För att beräkna den genomsnittliga lagernivån används formeln:
=

+

=

+

2
Vid avvikelser i den normala efterfrågan(D) som i vanliga fall tillfredsställs av
omsättningslagret, krävs ytterligare ett lager för att gardera sig mot brist under

ledtiden(LT) för att få in nya produkter. Det är kunderna som skapar variationer i

efterfrågan. Vid en ökning av efterfrågan skall säkerhetslagret ligga som en reserv för

att möta denna ökning. För att hålla en hög servicenivå mot kunden så måste det finnas
ett stort säkerhetslager. (Lumsden, 2012)

Storleken på ett säkerhetslager beräknas med följande formel:
= ä

ℎ

( ) ×

å

(

)

För säsongsprodukter gäller en stor efterfrågan men under en kortare period. För att

klara servicen utan att ha en stor överkapacitet i produktionen krävs att man successivt
bygger upp lagret under en längre tid. Man får då ett så kallat säsongslager. Vanliga

säsongsprodukter är till exempel skidutrustning och trädgårdsutrustning. (Oskarsson et
al., 2006)
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Inom lagerstyrning finns enligt Oskarsson et al.(2006) tre huvudfrågor som måste
besvaras:

1. När ska olika produkter beställas från leverantör/produktion/från tidigare
lager?

2. Hur mycket ska beställas/produceras åt gången?
3. Hur garderar man sig mot osäkerhet?

Svaret på dessa huvudfrågor beräknas genom de verktyg och formler som presenteras
nedan.

2.3.1.1 Wilsonformeln
Wilsonformeln är en känd metod för att beräkna vilken orderkvantitet som är mest
ekonomisk. Wilsonformeln kallas även EOQ-formeln (Economic Order Quantity)
(Oskarsson et al., 2013). Enligt Olhager (2000) är EOQ-formeln en enkel och

användarvänlig modell för optimering av orderkvantitet. Modellen presenterades så
tidigt som 1913 av ingenjören FW. Harris.

Den första modellen presenterades av F W. Harris 1913 som:
”Den mest ekonomiska kvantitet att köpa eller tillverka för att genomföra en order”
(Glock et al., 2014).

Formeln syftar till att beräkna den ekonomiska orderkvantiteten genom en avvägning av
förhållandet mellan ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. Det finns vissa krav
för att EOQ-formeln ska vara tillämpningsbar. Olhager (2000) pekar på de

förutsättningar som måste finns för att uppnå en minskad totalkostnad genom EOQformeln och dessa är följande:







Efterfrågan per tidsenhet (benämns i formeln: D) ska vara känd och

konstant.

Ordersärkostnaden (benämns: K) är känd och står oberoende mot själva
orderkvantiteten.

Lagerhållningskostnaden per enhet och tidsenhet (benämns: H) är känd och
konstant.

Vid inleverans levereras hela orderkvantiteten på en gång.
Ledtiden är identifierad och känd

Inga begränsningar i tillgänglig kapacitet
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Först när efterfrågan och ledtiden för lagerpåfyllnad (produktionsledtid eller
inköpsledtid) är synliggjorda och kända kan bristsituationer undvikas på ett effektivt
sätt.
Vid en fast orderkvantitet (Q) kommer lagrets utveckling anta det karakteristiska
sågtandsmönstret som illustreras i figur 2 nedan (Olhager, 2000).

Figur 2: Sågtandskurvan. Fritt tolkad efter Olhager (2000)

I sågtandskurvan svarar eftefrågetakten (-D) mot kurvans lutning. Tid mellan ordrar
beräknas (Q/D). (C) står för den totala kostnaden per tidsenhet och beror på antalet

inköp och den lagerhållningskostnad som speglar den genomsnittliga lagernivån över

tid (Q/2). Med denna information kan den totala kostnaden uttryckas (Olhager, 2000):

Figur 3: Ekvation för den totala kostnaden. Fritt tolkad efter Olhager (2000)

Genom att derivera kostnadsfunktionen med avseende på orderkvantiteten kan ett
kostnadsminimum erhållas, alltså får vi då den optimala orderkvantiteten (Q):
=

2KD/H

10

2.3.1.2 Beställningspunkt
I ett lager plockas artiklar ut vid behov, varpå lagernivån minskar. Vid en viss tidpunkt
underskrider lagret en förutbestämd nivå, beställningspunkten(BP). Lagret är tänkt att
täcka den förväntade efterfrågan under ledtiden att fylla på lagret och eventuella

avvikelser med ett säkerhetslager. Den förväntade efterfrågan bestäms genom att

multiplicera ledtiden med efterfrågan per tidsenhet. Beställningspunkten bestäms genom
=

ö

ä

=

å

×

+

+ ä

ℎ

2.3.1.3 Leveranspålitlighet
Att stå för en ökad leveranspålitlighet har fått en stor betydelse på grund av att många

företag strävar efter att uppnå minskade lagerkvantiteter. Detta medför ofta mindre men
tätare leveranser. Undersökningar visar att många prioriterar en hög leveranspålitlighet
framför en kort ledtid. En hög leveranspålitlighet syftar inte bara till att eliminera

förseningar utan även till att undvika för tidiga leveranser, då företagens arbeten med

minskade lagerkvantiteter ofta även medför att den fysiska lagerytan minskas. För tidiga
leveranser för med sig en ökad kapitalbindning och kräver även utrymme för lagring,
utrymmen som inte alltid finns. (Oskarsson et al., 2013)

Leveranspålitligheten, alltså tillförlitligheten på en leveranstid kan mätas enligt följande
formel:

å

ℎ

(%) =

antal leveranser i tid
100
totalt antal leveranser

Det som krävs för att leveranser till ett företag ska anses vara i tid varierar mycket. Ofta

beroende på hur tidskritisk en produkt eller en verksamhet är. Vissa kräver leveranser på
en specifik dag eller till och med en specifik timme medan andra accepterar någon dags
försening. Hos vissa företag är förseningar oacceptabla medan leveranser får komma

hur tidigt som helst. För många företag är förseningar ofta mest smärtsamma men detta

gör det inte till någon självklarhet att för tidiga leveranser accepteras. (Oskarsson et al.,
2013)
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2.3.2 Logistikkostnader

Logistikkostnader är ett mycket viktigt begrepp i logistiksammanhang och innebär att

man fångar upp samtliga kostnader som ett beslut för med sig (Oskarsson et al., 2013). I
ett företag finns en rad kostnadsposter som förknippas med och påverkas av
administrativa beslut för styrning av materialflöden (Mattsson, 2002).

Oskarsson et al., (2013) menar att beslut och förändringar ofta för med sig att vissa

kostnader stiger medan andra kostnader sjunker. I valet mellan olika alternativ gäller det
därför att ta hänsyn till hur de olika kostnaderna förändras beroende på de alternativ

man väljer. Kostnaderna delas upp beroende på om de har direkt med materialflödet att
göra eller om de tillhör kostnader för produktion. Figur 4 nedan visar de olika

logistikkostnaderna: materialflödeskostnaderna, transport- och hanteringskostnader,
lagringskostnader, brist- och förseningskostnader, administrationskostnader övriga
logistikkostnader (Mattsson, 2002).

Figur 4: fem kostnader som bidrar till den totala logistikkostnaden. Fritt tolkad efter Mattsson (2002).

2.3.2.1 Transport- och hanteringskostnader
Kostnader som uppstår vid transport och hantering är ofta aktuellt både internt och
externt (Mattsson, 2002). Transportkostnader innefattar alla kostnader från själva
transporterna till administrationen kring dessa (Oskarsson et al., 2013). Externa
transport- och hanteringskostnader belastar först och främst ett företags
materialförsörjnings- och distributionssystem. Interna transport- och

hanteringskostnader är kostnaden för interna transporter och förflyttningar och även den

kapitalbindning som transport- och hanteringsutrustning står för och in- och utplockning
av material från lagret (Mattsson, 2002)
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2.3.2.2 Lagerhållningskostnader
När en komponent eller produkt ska lagras, längre eller kortare tid, krävs personal för

inlagring, registrering, utplockning, inventering med mera. Det behövs också utrustning
för lagring (ställage, lastbärare) och maskiner för hantering(truckar, kranar) samt ett

lagersystem som håller koll på lagersaldon och placering av varor. (Oskarsson et al.,
2006).

2.3.2.3 Lagerföringskostnader
Alla komponenter och produkter som ligger lagrade innebär en låsning av resurser.

Företaget har lagt ut pengar på att köpa in råvaror och komponenter med mera. Dessa

avses senare att säljas med vinst, men till dess är varorna endast kapitalbindning. Detta
kapital skulle kunna användas till något som ger oss intäkter till exempel

marknadsföring (ger ökad försäljning) och sparande (ger ränta). Kapitalbindning
innebär alltså ett bortfall av möjliga intäkter, vilket brukar kallas kapitalkostnad.

Kapitalkostnaden brukar uttryckas i en kalkylränta som beror på vilken förräntning som
ett företag förväntar sig av det frigjorda kapitalet. (Oskarsson et al., 2006)

Förutom att lager binder kapital, så innebär det också risker av olika slag. Varorna kan
till exempel skadas vid hanteringen, stjälas vid inbrott och gå upp i rök vid en brand.

För att beräkna lagerföringskostnader brukar en lagerränta användas, som representerar
kapital- och riskkostnader. (Oskarsson et al., 2006)
Lagerräntan beräknas genom:
ä

, (%) =

Σ

å +

å

ä

× 100

Företags kapitalkostnad är ofta uttryck som en räntesats, en kalkylränta, får formeln ett
annat utseende:

, (%) =

ä

(%) +

ä

ä

å

× 100

Riskkostnaden beräknas genom att addera de kostnader för hantering, kassationer,

värdeminskning med mera under ett år. Lagerföringskostnaden beräknas sedan genom
att multiplicera lagerräntan med medellagervärdet enligt följande:
ö

,

=

ä

×

ä
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2.3.2.4 Kapitalbindning
Enligt Oskarsson et al., (2013) innebär en vara som ligger på lager en låsning av

resurser. Pengar har lagts ut på komponenter som så småningom kommer säljas och
generera en intäkt, men så länge de finns i företagets flöde så binder de ett kapital

(Oskarsson et al., 2013). Den totala kapitalbindningen ett företag har i sitt lager beror
till stor del på hur de försörjningskedjor som företaget ingår i är utformade, hur

komplexa de är och hur de styrs (Mattsson, 2002). En kapitalbindning är även beroende
av hur samarbetena med kunder och leverantörer fungerar. Utformning och styrning av
försörjningskedjorna påverkar ett företags möjligheter till minskning av det bundna
kapitalet i sina lager och materialflöden, denna påverkan avser företagets
omsättningslager och säkerhetslager (Mattsson, 2002).

Den kapitalbindning som är förknippad med sättet att utforma, styra och samverka inom
försörjningskedjorna är till stor del en följd av brister i eller avsaknad av

informationsutbyten mellan de företag som finns inom försörjningskedjorna.

Informationsgap mellan kunder och leverantörer är en ständigt förekommande faktor i

många försörjningskedjor, informationsgap där kunder har tillgång till information som

leverantörerna inte får ta del av och där leverantörerna i sin tur sitter på information som
kunderna inte får ta del av. Dessa informationsgap medför en osäkerhet, för kunderna

kan den ha avseende på framtida leveranser och för leverantörerna kan den ha avseende
på den framtida efterfrågan. Osäkerheterna kan i sin tur leda till att företag bygger upp
säkerhetslager mot kunder och leverantörer. Utan utveckling och införande av nya

former av styrning och samverkan inom försörjningskedjorna tenderar säkerhetslagren

att öka i takt med ökande beroendeförhållanden och ökande krav på reaktionsförmågan
för förändringar på marknaden. (Mattsson, 2002)

De materialflöden som inte är synkroniserade till perfektion innehåller lager som binder
kapital. Förmågan att synkronisera dessa materialflöden är starkt beroende av hur väl
informationsutbyten genomförs mellan kunder och leverantörer.

Ett bristfälligt informationsutbyte medför svårigheter i att uppnå en tillfredsställande
synkronisering mellan försörjningskedjornas medlemmar (Oskarsson et al., 2013).
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2.3.2.5 Brist- och förseningskostnader
Brist- och förseningskostnader uppstår då en efterfrågad produkt eller artikel inte kan
levereras av någon anledning. Några anledningar kan vara brist i lager och försenade
leveranser.

Kostnaderna utgörs av intäktsbortfall i och med uteblivna försäljningar, de kostnader
som uppstår till följd av goodwillförluster, kostnader för skadestånd och viten samt
kostnader för express- och specialtransporter (Mattsson, 2002).

2.3.2.6 Administrativa kostnader
Kostnaderna kring administrationen av logistik utgörs av alla kostnader som styrningen
av materialflöden och värdeförädling medför (Mattsson, 2002). Det kan handla om
kostnader för ordermottagning, orderbehandling, planering av transport och

leveransavisering (Oskarsson et al., 2013). Mattsson (2002) menar även att kostnaderna
för inköp och drift av materialstyrningssystem bör falla på de administrativa
kostnaderna.

2.3.2.7 Övriga kostnader
Oskarsson et al., (2013) pekar på några övriga kostnader som kan ha stor inverkan på

den totala kostnaden. Exempel på dessa kostnader är informationskostnad som omfattas
av kostnaderna för informationssystemen som stödjer och driver materialflödet och
kostnader för emballage som innefattar förpackningsmaterial och lastbärare.

2.3.3 Servicenivå

För att ett företag ska vara konkurrenskraftigt är det av stor vikt att fokus ligger på
kundens behov och en bra leveransservice. Servicenivå är ett vidare begrepp till
leveransservice. Servicenivå skapas genom en rad aktiviteter som uppstår i

interaktionen med kunder före leveransen, under leveransen och efter leveransen.

Före leveranserna är det viktigt att vara tydlig och ärlig mot kunderna angående den

leveransservice de kan förvänta sig, vara tillgänglig för ordermottagning och ha rutiner
för hur kunderna och deras behov ska hanteras. Man ska även vara tillgänglig för att
svara på frågor om vad som är möjligt att utföra och vad det kostar.

En fråga ett företag kan ställa för att avgöra om de uppnår en tillfredställande

servicenivå är: Är det enkelt att göra affärer med vårt företag? Är svaret ja så är det
sannolikt att kriterierna för god servicenivå uppnås i interaktionen med kunden före

leveransen. Vid och under leveransen är det oerhört viktigt att hålla den leveranstid som
utlovades när kunden gjorde sin beställning och att man levererar rätt antal felfria
produkter till rätt adress.
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Att produkter av någon anledning blir försenade är något som kommer att förekomma
och det gäller därför att ta ställning till hur man ska agera i en sådan situation.

Att ge kunden fortlöpande och tidig information om att en avvikelse har uppstått,

information om att en leverans är försenad, är avgörande för hur servicenivån upplevs
vid avvikelser och när frågan: ”Lever företaget upp till det som lovats och är

informationen till kunden tidig och tydlig när fel inträffar?” ska besvaras. Är svaret på
frågan ja så är det sannolikt att företaget agerar tillfredställande under leverans med

eller utan avvikelse. Efter genomförd leverans beror servicenivån på företagets förmåga
att tillhandahålla reservdelar, hantera garantifrågor och hantera klagomål och feedback

på ett bra sätt. Ett företag som behärskar dessa aktiviteter på ett bra sätt kan anses ha en
bra servicenivå. (Oskarsson et al., 2013)

Leveransservice är ett begrepp som kan delas in i leveransserviceelement och fokuserar
på delar som har med leveransen att göra.

Elementen utgör tillsammans en heltäckande bild av vad leveransservice är. Elementen
kan utgöras av ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet,

information, flexibilitet/kundanpassning. Vilket element som är av störst vikt kan
variera från fall till fall beroende på kund och situation. Fyra av de sex

leveransserviceelementen är hårda nyckeltal som kan mätas genom formler. De

återstående två elementen, Information och flexibilitet/kundanpassning, är mjuka och
därmed svåra att mäta i form av nyckeltal. (Oskarsson et al., 2013)
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Figur 5 nedan visar vart i ett flöde de olika servicenivåelementen ligger. Trots dessa

servicenivåelement bör det ligga i varje leverantörs intresse att ta reda på hur kunderna
upplever den verkliga servicenivån.

Figur 5: De sex servicenivåelementen. Fritt tolkad efter Oskarsson et al., (2013).

2.3.3.1 Leveranssäkerhet
En hög, nästintill perfekt, servicenivå är något som de flesta kunderna tar för givet.
Problem med upprätthållande av en hög leveranssäkerhet kan ses som en följd av

bristande rutiner kring orderhantering och dokumentationer. Förutom vikten av att ha en
hög leveranspålitlighet är det också viktigt att rätt saker levereras i rätt mängd och till
rätt kvalitet. (Oskarsson et al., 2013)

Leveranssäkerheten kan mätas med följande formel:
ä

ℎ

(%) =

antal kompletta felfria leveranser
100
totalt antal leveranser

De kriterier som krävs för att en leverans ska vara komplett och felfri varier från företag
till företag. En del företag accepterar att det antal produkter som levereras ligger någon
procent över eller under det antal man har beställt medan andra kräver att exakt rätt
antal levereras.

Leveranspålitlighet och leveranssäkerhet kan vägas samman till en leveransprecision,
som visar antalet felfria leveranser som är i tid. (Oskarsson et al., 2013)
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2.3.3.2 Lagertillgänglighet
Med lagertillgänglighet menar man generellt hur stor sannolikheten är att en lagerförd

artikel finns i lager. Att en artikel finns på lager innebär inte nödvändigtvis att den kan

levereras av olika anledningar. Prestationsmåttet lagertillgänglighet bör därför användas
i verksamheter där uttag från lager inte är kopplade till kundorder. (Mattsson, 2012)

En lagertillgänglighet är order eller orderrader som direkt kan levereras när en kund gör
en beställning. Lagertillgänglighet är ett mått på en leverantörs förmåga att leverera
lagerförda varor. Vid produktion mot kundorder är lagertillgänglighet inte aktuellt.

Lagertillgänglighet beskriver alltså hur stor andel av en order som finns tillgänglig i

lagret och som kan levereras när kunden gör sin beställning. (Oskarsson et al., 2013)
Det är ett mått för lagerförda varor som mäts med följande formler beroende på om man
utför mätningar på orderradsnivå (1) eller på ordernivå (2):
1.
2.

ä
ä

ℎ
ℎ

(%) =

(%) =

antal levererade orderrader
totalt antal orderrader

100

antal levererade kompletta order
100
totalt antal order

Vilken av denna som är mest lämplig att använda beror på kundens förutsättningar.

Skillnaden mellan dessa formler beror på om kunden kan använda delar av en order

eller om de behöver den kompletta ordern. Om kunden behöver alla orderrader, alltså
samtliga beställda artiklar, för sin verksamhet bör man använda formeln för komplett
levererade order (2).

Om kunden kan använda enstaka orderrader för upprätthållande av sin verksamhet,
exempelvis 40 levererade av totalt 50 beställda, är det rimligt att mäta

lagertillgängligheten genom formeln på orderradsnivå (1). (Oskarsson et al., 2013)

2.3.3.3 Information

Vikten av ett tillfredsställande informationsutbyte blir allt större i och med de ökade
tidskraven. På leverantörsnivå är det viktigt att tidigt få information om kundernas

efterfrågan så att verksamheten kan planeras med en bättre framförhållning. I kundens
ögon är informationen om den leveransservice som leverantören kan erbjuda viktig.
Både leverantörer och kunder har ett behov av informationsutbyte med varandra.

Detta har möjliggjorts genom utvecklingen av informationsteknologier. (Oskarsson et
al., 2013)
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2.3.3.4 Flexibilitet/kundanpassning
För att klara av att erbjuda vissa kundanpassningar är det ofta viktigt att ha en viss

flexibilitet inbyggt i den egna logistiken, ibland kan kunder ha ett behov att få produkter
levererade på ett sätt som avviker från det leveranssätt ett företag normalt använder sig

av. Krav på kundanpassning kan exempelvis vara att kunden vid något tillfälle behöver
kortare ledtider eller en snabbare transport. (Oskarsson et al., 2013)

De sex serviceelementen kan placeras på olika platser inom ett flöde.

Lagertillgänglighet mäter prestationer hos en leverantör. Ledtiden, alltså tidsåtgången

från det att en order läggs till att den levereras, mäter det som sker mellan leverantören

och kunden. Leveranssäkerheten och leveranspålitligheten mäts hos kunden och baseras
på vad som vad levereras. Information och flexibilitet/kundanpassning är inte mätbara
och bör därför mer som övergripande kvalitativa och mjuka aspekter

2.3.3.5 Ledtid
Ledtid är ett tidsbegrepp som i olika sammanhang ges delvis varierande betydelse. Det
finns dock en generell definition. (Olhager, 2000)

”Med ledtid avses den tid som förlöper från det att behovet av en aktivitet eller grupp av
aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har
utförts” (Olhager, 2000, s20).

Oskarsson et al. (2013) är inne på ett liknande spår och beskriver ledtid som tiden från
behovsinitiering/orderläggning till orderuppfyllelse/mottagande av leverans.

Genom att studera en process mer noggrant kan man utskilja att det finns flera mindre

order- och leveransprocesser, och därmed också flera ledtider (Oskarsson et al., 2013).
Olhager (2000) tar upp olika fall av ledtider:

Leveransledtid
Leveransledtid syftar till den tid det tar från dess en beställning läggs tills leverans av

ordern. Denna ledtid uppstår mellan producent och kund vid beställning och leverans av
slutprodukter, men också mellan leverantör och producent vid beställning och leverans
av råmaterial och komponenter. På ett liknande sätt kan det finnas leveransledtid inom
produktionen.
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Ledtidsanalys
En ledtidsanalys går ut på att genom ett strukturerat sätt analysera ett informations- eller
materialflöde för att minska den totala tiden i flödet. Den totala tiden i ett flöde kan

delas upp i aktiv tid och passiv tid. Den aktiva tiden syftar till den tid då någon form av

aktivitet utförs, till exempel, montering, bearbetning eller transport den resterande tiden

räknas som passiv tid. Det enklaste sättet för att påverka den totala tiden i ett flöde är att
angripa den passiva tiden. Det är inte ovanligt att upp till 99 procent av den totala tiden
är passiv tid. För att analysera ledtiden i ett flöde kan man använda sig av ett så kallat
ledtidsanalysdiagram. (Oskarsson et al., 2013)

Oskarsson et al.(2013) tar upp sju åtgärder för att åstadkomma tidsreduktion:

1. Eliminera- Ta bort aktiviteter som inte tillför något värde för företaget eller
kunden.

2. Förenkla- Förenkla aktiviteter som måste utföras. Gör aktiviteter mindre
komplexa.

3. Integrera- Knyt samman aktiviteter som utförs var för sig.

4. Parallellisera- Utför oberoende aktiviteter parallellt och inte sekventiellt.

5. Synkronisera- Styr flödet så att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en annan,
utan väntetid. Försök ta bort den passiva tiden mellan aktiviteter.

6. Förbereda- Ta fram allt nödvändigt material i förväg så att flödet inte behöver
bromsas upp.

7. Kommunicera- Effektivisera kommunikationen genom snabbare, säkrare och
mer korrekt information.

Hines et al, (1998) anser att analysen är en mycket viktig del för att finna slöseri inom
ett flöde. Olhager (2000) skriver om två metoder för att minska ledtider, överlappning
av operationer och orderklyvning. Överlappning av operationer innebär att en

delkvantitet av partimängden transporteras vidare till nästa operation utan att vänta på

att hela partiet färdigarbetas. Överlappningen leder till kortare total genomloppstid. En
negativ aspekt med att överlappa operationer är att fler transporter krävs, vilket ökar

beläggningen på transportmedlen. Orderklyvning innebär att en order delas upp i olika

delpartier som bearbetas i mer än en resurs samtidigt. Orderns genomloppstid reduceras
genom att den totala operationstiden fördelas på parallella resurser.
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2.3.4 Kopplingen mellan servicenivå och kapitalbindning
Att uppnå en så hög servicenivå som möjligt, till en så låg kostnad som möjligt är ett

uttalat mål inom logistik (Oskarsson et al., 2013). Oskarsson et al (2013) menar att ett
första steg är att fastställa den servicenivå som ska uppnås för att sedan jobba med att
minska de kostnader som den fastställda servicenivån medför.

Servicenivå och kostnader kan även kopplas ihop genom en prissättning av en bristande

servicenivå, en bristkostnad. Det största problemet med detta är svårigheterna att avgöra
vad servicenivå är värt. (Oskarsson et al., 2013)

Oskarsson et al., (2013) menar att det finns en övre gräns där en högre servicenivå inte

längre bidrar till en ökning av produktens totala lönsamhet. Det finns en högsta nivå på
en servicenivå som är lönsam, därefter skjuter konstaderna i höjden och det är därmed
mycket dyrt att vara förberedd på alla tänkbara situationer och order. Denna nivå

varierar men ligger ofta mellan 95 och 99 %. Vid högre servicenivå stiger kostnaderna
kraftigt, och att alltid klara av att leverera leder i princip till oändliga kostnader.

Kunderna är ofta enbart villiga att betala för en ökad servicenivå till en viss gräns.

När en tillräckligt hög servicenivå är uppnådd så planar denna vilja ut. (Oskarsson et al.,
2013)

I figur 6 nedan visas sambandet mellan servicenivå och kapitalbindning, där den mest
lönsamma nivån av servicenivån visas.

Figur 6: Sambandet mellan servicenivå och kapitalbindning. Fritt tolkad efter Oskarsson et al., (2013).
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Genom att styra sina lagernivåer på ett klokt och effektivt sätt kan stora delar av ett

företags kapitalbindningar reduceras (Glock et al. 2014). Styrningen av lagernivåer är
en av de mest viktiga operativa aktivitet ett företag kan utföra.

Lagernivåer och strukturerna för dessa kan direkt påverka ett företags kapitalbindning

och servicenivå. Servicenivån genom att en hög tillgänglighet och snabba leveranser är
mycket viktiga element för att uppnå konkurrenskraft. (Vastag och Montabon, 2001)

2.4 Flödeskartläggning

Grunden för att lyckas med förändringsarbete är att man har en tydlig bild av vart man
står idag. För att uttala sig angående en förändring kommer leda till förbättring eller ej
krävs en god kunskap av den nuvarande processen. Det första steget i

nulägesbeskrivningen är att kartlägga informations- och materialflödet. Detta för att
klargöra hur många aktiviteter och lagerpunkter som flödet innehåller. Genom

kartläggning visualiseras också vilka alternativa flödesvägar som finns och vilka
avdelningar som är inblandade i flödet. (Oskarsson et al., 2013)

Hines et al., (1998) är kartläggning en bra metod för att identifiera och diagnostisera
icke värdeskapande aktiviteter. För att illustrera när något utförs, till exempel

ankomstkontroll eller en förädlande process så som montering av en produkt så används
rektanglar. Trianglar används för att symbolisera lager som befinner sig i flödet till

exempel materialförråd, buffertlager eller färdiglager. För att beskriva materialflödet

används heldragna pilar, medan streckade pilar används för att visa informationsflödet.
(Oskarsson et al., 2013)

I figur 7 nedan presenteras de symboler som används i flödeskartläggningen. En

flödeskartläggning kan göras mer eller mindre detaljerad. Att göra en allt för detaljerad
kartläggning innebär ofta att arbete har utförts i onödan, så därför bör man successivt
förfina sin kartläggning på de delar i flödet som anses mest intressanta.
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Figur 7: Symbolers betydelse vid flödeskartläggning. Fritt tolkad efter Oskarsson et al., (2013)

2.5 Lean Production

Uttrycket Lean myntades första gången 1988 av John F. Krafick. Han använde

begreppet Lean för att beskriva skillnaden mellan de vanliga massproduktionssystemen
och Toyotas produktionssystem - Toyota Production System (Krafcik, 1988). Rötterna
till Toyota Production System kommer från Japan och familjen Toyoda. Liker och

Hoseus (2008) beskriver att basen till Toyota Production System är en tvåfaldighet. Den
ena delen är continuous improvment, vilket kan ses som ”den hårda sidan” av Toyota
Production System.

Den andra delen är respect for people och kan ses som ”den mjuka sidan” av Toyota
Production System. Aktiviteter som inte tillför något värde benämns inom lean
production som slöseri.
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Womack och Jones (2003) nämner sju olika typer av slöseri:


Att gör misstag inom en process som kräver omarbetning.



Onödiga arbetsmoment, det vill säga de aktiviteter som egentligen inte behöver







Tillverkning av varor som inte har någon efterfrågan.
utföras.

Förflyttningar av personalen inom processen.
Utförande av transporter i onödan.

Väntetid inom processen, att personal behöver vänta grund av att en tidigare

process är försenad eller materialbrist.

Inom begreppet Lean Production finns flera idéer och metoder. Nedan kommer de idéer
och metoder som är relevanta för denna studie att redovisas.

2.5.1 Fem varför-metoden

Metoden Fem varför är en frekvent använd metod inom Lean Production.

Taiichio Ohno som ofta kallas Toyota Production Systems fader var en stor

förespråkare av denna metod, och den sägs vara hans favorit redskap för att hitta
grundorsaker till problem. (Murugaiah och Muthaiyah, 2009)

Ohnos (1988) beryktade exempel för hur han använder metoden ser ut som följer:
1. Varför slutade roboten fungera?

Svar: Kretsen är överbelastad, vilket fick en säkring att gå.

2. Varför är kretsen överbelastad?

Svar: Lagret var inte tillräckligt smörjt, så det låste sig.

3. Varför var det inte tillräckligt smörjt?

Svar: Oljepumpen på roboten cirkulerar inte tillräckligt med olja.

4. Varför cirkulerar oljepumpen inte tillräckligt med olja?

Svar: Intaget till oljepumpen är igensatt med metallflisor.

5. Varför är intaget igensatt med metallflisor?
Svar: För att det saknas filter till pumpen.

Genom att använda sig av Fem varför metoden kunde grundorsaken identifieras och ett
filter installeras.
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2.5.2 Just in time (JIT)

Förflyttning av material sker i alla delar av företagets logistikprocesser och i flera steg. I
många fall skiljer man på intern- och externtransporter. Interntransporter sker inom ett

och samma fabriks- eller lagerområde, medan externtransporter sker mellan olika orter
eller olika företag inom samma ort. (Oskarsson et al., 2006)

Med Just In Time (JIT) menas att allt material och alla produkter är tillgängliga då de
behövs, varken tidigare eller senare (Van Wheele, 2010). På senare tid har det blivit

vanligare med leveranser med ett visst tidsfönster, ibland endast på någon timme. Den här
typen av leveranser benämns som Just In Time leveranser (Oskarsson et al., 2006).

Skillnader mellan traditionella leveranser och JIT-leveranser jämförs i figur nedan.
Traditionella leveranser

Just in time leveranser

Stora volymer

Små volymer

Låg leveransservice

Hög leveransservice

Långa transporttider
Låg tidsprecision
Inget totalansvar

Korta transporttider
Hög tidsprecision

Totalansvar

Tabell 1: visar skillnader mellan traditionella leveranser och JIT- leveranser. Fritt tolkad efter Oskarsson et al., (2006).

2.6 Orsaks-verkan-diagram

När man har observerat problem måste man finna vägar till att identifiera orsakerna

bakom dessa. En systematisk analys kan genomföras med ett Ishikawadiagram, även
kallat Orsaks-verkan-diagram. (Bergman och Klefsjö, 2012)

Diagrammet presenterades redan år 1943 av Kaoru Ishikawa i samband med ett
förbättringsprogam på Kawasaki Steel Works i Japan.

I arbetet med diagrammet beskrivs först orsakerna som kan tänkas resultera i de

observerade problemen mycket grovt, se figur 8 nedan. Efter den grova beskrivningen
ska fokus läggas på att undersöka dessa orsaker mer detaljerat.
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Figur 8: En enkel visualisering av ett Orsaks-verkan-diagram. Fritt tolkad efter Bergman och Klefsjö, (2012).

När man har en mer detaljerad orsak måste klassificeringarna förfinas, allt för varje
huvudorsak finns även orsaker till huvudorsaken som i sin tur leder till problemet.
(Bergman och Klefsjö, 2012)

Bergman och Klefsjö (2012) menar det är av stor vikt att jobba med en orsak i taget och
benar ut en problemställning till denna. Ett färdigt Orsaks-verkan-diagram får inte se ut
som i figur 8 ovan, då Bergman och Klefsjö (2012) menar att detta tyder på att tyder på
att man har ett dåligt grepp om sambanden inom orsakerna.

Ett Orsaks-verkan-diagram ska som i figur 9 nedan vara mycket ”benigt” för att det
ibland kan vara väldigt små saker som avslöjar stora fel och kan därför kopplas till

frågetekniken Fem varför-metoden som förknippas med Toyota och Lean Produktion.
(Bergman och Klefsjö, 2012)

Figur 9: Ett ”benigt” Orsaks-verkan-diagram. Fritt tolkad efter Bergman och Klefsjö, (2012).

26

För att komma igång med identifieringsarbetet kan de sju M:en i figur 10 nedan vara till

hjälp, då orsakerna till ett problem ofta kan härledas till något av dessa M (Bergman och
Klefsjö, 2012).

Figur 10: De sju M:en. Fritt tolkad efter Bergman och Klefsjö, (2012).

Ett noggrant utfört Orsaks-verkan-diagram kan ge ett företag ett gediget underlag för
fortsatt problemlösning, i och med att troliga orsaker till ett problem identifieras. Ett

Orsaks-verkan-diagram kan även peka på områden där större dataunderlag behövs och
hur dessa kan insamlas. (Bergman och Klefsjö, 2012)

2.7 Brainstorming

Anledningen till brainstorming är att komma på nya idéer och lösningar till problem

(Ullman, 2010). Sutton och Hargadon (1996) menar att forskningen drar åt olika håll

huruvida brainstorming ska utövas i ensam eller i grupp. Enligt Ullman finns fyra regler
för brainstorming:

1. Anteckna alla idéer

2. Generera så många idéer som möjligt
3. Tänk galet

4. Utvärdera inte idéerna, inga idéer är dåliga
I detta examensarbete har brainstormingen skett tillsammans i grupp.
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2.8 En arbetsmodell för problemlösning

I detta kapitel presenteras en arbetsmodell som de upplevda problemen kan filtreras
genom.

Examensarbetet strävar efter att presentera ett verktyg som företaget kan applicera

på sina problemområden. Verktyget är uppdelat i fyra steg, där varje steg har stöd i
teorigenomgången i avsnitt 2.2–2.7. Verktyget kallas Arbetsmodell för

problemlösning och presenteras i figur 11 nedan och har syftet att förenkla

utvärderingen av de flöden som företaget upplever som problematiska. Grundtanken
bakom arbetsmodellen är att den ska vara ett verktyg som utvecklats genom
sammanfattning av teorigenomgången, som företaget kan jobba med och

vidareutveckla för att generera orsaker och eventuella lösningar till problem nu och i
framtiden. För att kunna följa och förstå arbetsmodellen bör läsaren inneha
kunskaper inom nedanstående områden:










Flödeskartläggning
Ledtider och ledtidsanalys
Fem varför-metoden
Orsaks-verkan-diagram
Leverantörsrelationer
Kommunikation
Beställningspunkter
Kapitalbindning
Brainstorming

Figur 11: Illustration av de fyra stegen i arbetsmodellen.
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2.8.1 Arbetsmodellen

Nedan följer en presentation och förklaring av arbetsmodellens fyra steg.
2.8.1.1 Kartläggning av material- och informationsflödet
Det första steget i arbetsmodellen är att identifiera alla aktiviteter i ett flöde, att göra en
kartläggning. Enligt Hines et al., (1998) är kartläggning en bra metod för att identifiera
och diagnostisera icke värdeskapande aktiviteter. Ett bra sätt att verifiera ett flöde och

identifiera de problematiska delarna är att genomföra intervjuer med personal som har

god kännedom om aktiviteterna i flödet. Genom kartläggningen av ett informations- och
materialflöde visualiseras antalet aktiviteter och lagerpunkter ett flöde innehåller för att
sedan analyseras (Oskarsson et al., 2013).

2.8.1.2 Identifiering och analys av problem i flödet
När material- och informationsflödet är kartlagt kan dessa brytas ned till passiv

respektive aktiv tidsåtgång, där den aktiva tiden anses värdeskapande medan den

passiva anses som icke värdeskapande. Hines et al, (1998) anser att analysen är en

mycket viktig del för att finna slöseri inom ett flöde. Genom analys av dessa flöden kan
de värdeskapande aktiviteterna identifieras och separeras från de aktiviteter som är icke

värdeskapande. Oskarsson et al., (2013) menar att det bästa sätta att uppnå förbättringar

är att angripa de icke värdeskapande aktiviteterna. De metoder som använts för analysen
är Orsaks-verkan-diagram och Fem varför-metoden. Orsaks-verkan-diagram är enligt

Bergman och Klefsjö (2012) ett systematiskt sätt att analysera och identifiera orsaker.
Fem varför-metoden är ett redskap för att hitta grundorsakerna till ett problem
(Murugaiah och Muthaiyah, 2009).

2.8.1.3 Utformning av förbättringsförslag
När problem har identifierats genom kartläggning och analys av denna kan
förbättringsförslag utformas, då analys ger ett underlag för aktiviteter med

förbättringspotential. Förbättringsförslagen ska grunda sig på metoder och principer

inom lean production, logistik och Supply Chain Management. För detta examensarbete
har förbättringsförslagen tagits fram genom brainstorming av författarna till arbetet.
2.8.1.4 Val och utvärdering av förslag
Ett förbättringsförslag kan väljas genom att exempelvis väga varje förslags för- och

nackdelar mot varandra. För att se om önskat resultat uppnåtts är det mycket viktigt att
genomföra en utvärdering av de åtgärder som utförts.
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3. Metod

Denna rapport är produkten av en omfattande datainsamling där relevant litteratur

granskats samt där fallstudier i form av observationer av och intervjuer med personal
på servicedepån i Gävle genomförts. Med stöd av genomgången litteratur har en

arbetsmodell som valts att appliceras på företaget utformats. För att skapa en tydlig

bild av nuläget observerades arbetssätt både i verkstadsmiljö och vid sammanträden.

3.1 Kvalitativ forskningsmetod

I denna studie har intresset varit att studera ett företag och på så sätt skapa djupgående
kunskap för just detta företag och de problem de ställs inför. Det har varit av stor vikt
att kunna besvara ”varför-frågor” och det är av denna anledning som den kvalitativa
forskningsmetoden valts.

Denna metod definieras av Murray och Hughes (2008) som ett tillvägagångssätt för att
samla in och analysera information som baseras på kvalitet istället för kvantitet. Den
kvalitativa forskningsmetoden möjliggör insamling och analys av information och

besvarar enligt Biggam (2008) Varför?-frågor. De varför-frågor som uppkommit genom
arbetets gång har besvarats genom intervjuer och observationer av nuläget.

Då det inte funnits tillgång till relevant kvantitativ data har den kvantitativa

forskningsmetoden, där bland annat siffor och mätbar data fokuseras, uteslutits. (Murray
och Hughes, 2008). Kvantitativa metoder används vanligtvis för att se samband mellan
olika kategorier (Bjereld et al., 2002). Generellt används kvantitativa metoder för att
svara på Hur?-frågor (Biggam, 2008).

3.2 Litteraturgenomgång

Likt det som Fink (2014) förespråkar har arbetet med litteraturgenomgången varit

systematiskt, tydligt och metodiskt för att på så sätt identifiera och utvärdera befintlig
litteratur. I så stor utsträckning som möjligt har orginalforskning av hög kvalitet

fokuserats istället för tolkningar av dessa. Fink (2014) menar att detta är den enda
garantin till att studiens resultat är tillförlitliga och korrekta.

De kriterier som Biggam (2008) nämner för en korrekt litteraturgenomgång har
karaktäriserat denna litteraturgenomgång.
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Karaktärsdragen är litteratur som kunnat påvisa vilken forskning som tidigare utförts,
visat varför den är relevant för detta examensarbetes mål och syfte samt presenterat

tidigare forskning på ett tydligt, intressant och progressivt sätt och citerat samt refererat
korrekt har använts (Biggam, 2008). Genom att ha genomfört en ordentlig

litteraturgenomgång är förhoppningen att kvalitetsintrycket i denna rapport blir
betydligt mycket bättre (Andersen och Schwencke, 2013).

Databaserna Emerald, ScienceDirect och Google Scholar har använts och denna studie
har ett krav på minst tio artiklar som besvarar studiens syfte och frågeställningar.

Sökord såsom ”Inventory control”, ” supplier relationship”, ” Reduce lead time”,

”reduce capital costs” med flera har använts. Teorier har även inhämtats från relevanta
böcker och kurslitteratur på biblioteket Högskolan Gävle. Tidigare studentuppsatser
från databasen DIVA har använts för att ge tips på litteratur samt inspiration till
rapportens struktur. I rapportens teorikapitel presenteras resultatet av
litteraturgenomgången.

3.2.1 Primär- och sekundärdata

För att få ett trovärdigt resultat vid genomförande av en fallstudie är det viktigt att
använda sig av olika informationskällor (Yin, 2007). Två olika slags data brukar

användas, primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som inhämtats för just

den aktuella studien, medan sekundärdata är redan framtagen information som grundar
sig från tidigare forskning. Sekundärdata kan vara information som är framtagen med
ett annat syfte, men som också kan tillämpas i andra sammanhang (Björklund och

Paulsson, 2012). Det finns flera olika tillvägagångssätt för insamling av data inom

kvalitativ forskning, däribland kvalitativa intervjuer och observationer (Björklund och
Paulsson, 2012).

I detta examensarbete har intervjuer och observationer utförts för insamling av
primärdata. Sekundärdata har insamlats genom litteratur i form av böcker och
vetenskapliga artiklar.
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3.2.2 Källvärdering

Genongående i detta arbete har olika källors trovärdighet och relevans ifrågasatts och
Höst et al 2006 menar att nedan frågeställningar bör tas i beaktan vid kritisk
källvärdering vilket så också varit fallet i detta examensarbete.


Är materialet granskat? Hur har det granskats och vem har granskat det?



Är den använda undersökningsmetodiken trovärdig?





Vem ger garant för trovärdigheten?

Är resultatet framtaget i ett sammanhang som är relevanta för frågeställningarna
i detta arbete?

Har resultaten bekräftats och/eller lett till erkännande? Har resultaten blivit
refererade i andra trovärdiga sammanhang?

3.3 Fallstudier

Ett specifikt företag har fokuserats och på så sätt har djupgående förståelse för företaget

skapats. Undersökningsdesignen har varit det som Höst et al., 2006 benämner fallstudie.
Fallstudien är inte menad att användas på andra fall och de slutsatser som görs är inte

tillämpbara att generaliseras till andra miljöer eller situationer. Dock menar Höst et al
att två fall med liknande förutsättningar sannolikt kommer ha liknande slutsatser.

Intentionen med denna rapport är därmed inte generaliserbara slutsatser, förutom till fall
med liknande förutsättningar.

3.3.1 Observationer

Tjora (2010) menar att observation som datainsamlingsmetod präglas av naturalism,
alltså att tanken bakom är att något ska studeras i sin naturliga situation.

Är man intresserad av att ta reda på vad människor verkligen gör så bör man använda

observation som en datainsamlingsmetod (Tjora, 2010). Att studera människors verkliga
agerande och beteende i en observation är ett komplement till intervjuer, där människors
uttalade agerande och beteende studeras (Tjora 2010). Enligt Höst et al., (2006) innebär
observation att man studerar ett fenomen eller ett skeende och samlar in data om vad
som händer i olika situationer med hjälp av sinnen eller tekniska hjälpmedel. En

observatör kan ha olika grad av interaktion, där observationen kan ske helt öppet eller
dolt (Höst et al., 2006).

32

Tjora (2010) talar om vikten att hitta en observationsroll som är legitim på den plats
man ska observera. Höst et al., (2006) talar om fyra kategorier av observation.

Dessa är Observerande deltagare där observatören strävar efter att i hög grad vara
integrerad med gruppen, som är väl medvetna om att en observation äger rum och

datainsamlingen sker exempelvis genom att loggbok förs. Fullständigt deltagande

strävar också efter en hög grad av interaktion men gruppen bör inte känna till att en

observation äger rum. Datainsamlingen sker även här genom loggbok. En deltagande

observatör finns med i verksamheten och gör inga försök till att dölja att en observation
äger rum. Datainsamling sker här genom intervjuer eller genom dialog med de

medverkande. Den fjärde och sista kategorin är fullständig observation där observatören
inte tar del i verksamheten eller är synlig och datainsamling sker dolt med kamera- eller
bandupptagning.

I denna studie har kategorierna Observerande deltagare och deltagande observation
använts. Det har inte gjorts några försök att dölja att en observation har ägt rum och
interaktionen har varit både hög och låg. För datainsamling har loggbok förts och
intervjuer och dialoger har ägt rum.

Eftersom observatören vart synlig i båda fallen finns risken att de observerade

fenomenen påverkas (Höst et al., 2006). Eftersom deltagarna känt till att en observation
ägt rum så ställs mindre krav på de etiska frågeställningarna.

3.3.2 Intervjuer

Målet med intervjuer har varit att få information från respondenterna angående hur
denne själv och andra personer beter sig samt vilka attityder, normer, värderingar och
åsikter de har. (Bryman och Bell, 2013)

Medvetet valdes att genomföra intervjuer på respondenternas arbetsplats då detta kan

skapa en högre känsla av trygghet och avslappnad stämning. Genom att skapa en
avslappnad stämning och ha en någorlunda vid tidsram ges respondenten möjlighet att

reflektera över sina egna erfarenheter och uppfattningar ifråga om det aktuella
forskningsområdet. (Tjora, 2010)
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3.3.2.1 Semistrukturerade intervjuer
Till denna studie valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod.

Metoden valdes då den ger respondenten möjlighet att besvara på förväg redan
bestämda frågor men frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.

Semistrukturerade intervjuer handlar i regel om en situation där intervjuaren har en
uppsättning frågor som generellt kan beskrivas som ett frågeschema, men där

ordningsföljden kan variera. Frågorna kan vara mer allmänt formulerade än vad som är

brukligt vid strukturerade intervjuer(stängda frågor) och intervjuaren har möjligheten att
ställa följdfrågor vid intresse. (Bryman och Bell, 2013)

3.3.2.2 Intervjuguide
Vid de semistrukturerade intervjuerna användes ett förbestämt frågeschema, men med
öppna frågor och med goda möjligheter för respondenten att utveckla sina svar. Det

viktigaste för oss som intervjuare var att låta respondenterna svara fritt och uttömmande
inom vårt forskningsområde. För att respondenterna skulle vilja delta och avsätta

värdefull tid för undersökningen skickades ett medgivandebrev ut i förväg, där studiens
syfte förklarades och hur informationen från intervjuerna skulle användas.

3.3.2.3 Transkribering
Intervjuerna har spelats in med ett fickminne för att säkerställa att ingen information fått
förlorad. Intervjuerna har sedan antecknats på papper för att utan lång tidsfördröjning
för att på så vis kunna återspegla dem på ett trovärdigt sätt och inte skapa en felkälla.
Genom det förutskickade medgivandebrevet visste respondenterna att intervjuerna

skulle spelas in, men för att säkerställa att detta var införstått repeterades detta brev

muntligt innan intervjuerna startade. Om respondenten inte skulle gett sitt medgivande
till ljudinspelning hade istället anteckningar förts. Efter färdigställande av intervjuer
raderades inspelningarna och ett tackbrev skickades ut till alla deltagande.

3.4 Kvalitetskriterier

Bryman och Bell (2010) delar upp kvalitetskriterierna i fyra delar, intern och extern

reliabilitet och intern och extern validitet. Dessa fyra kriterier diskuteras nedan. Bryman
och Bell(2010) diskuterar också fallstudieforskningens externa validitet och

generaliserbarhet då forskningens resultat baseras på ett enda fallföretag. Det är viktigt
att vara medveten om att fallstudier inte direkt kan representera alla objekt i en viss

klass (Bryman och Bell, 2010). Denna studie är inriktad på det speciella fallföretaget
och på att utveckla en djupare förståelse för dess komplexitet.
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3.4.1 Reliabilitet

Kvale och Brinkmann (2009) anser att reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är
och om resultatet blir detsamma vid en omprövning eller om undersökningen har

påverkats av slumpmässiga betingelser. Bryman och Bell (2010) beskriver extern
reliabilitet på liknande sätt.

Tjora (2010) menar att forskaren har en stor roll i om forskningen ska anses tillförlitlig.

Om en forskare har ett engagemang inom ett forskningsområde kan detta betraktas som
en resurs men också som en störning, då det påverkar resultatet. Det är detta som
Bryman och Bell (2010) kallar intern reliabilitet.

Tjora (2010) fortsätter med att peka på vikten av att forskaren redogör hur dennes egen

position kan komma att påverka forskningsresultatet. I fall där det finns täta förbindelser
mellan forskare och informant är det viktigt att beskriva dessa.

En fråga som kan vara bra att ställa sig är: hade resultatet blivit detsamma om en annan

forskare utfört samma jobb? Svaret på denna fråga behöver inte vara ett klart ”ja” för att
hålla en hög tillförlitlighet, men forskaren måste kunna redogöra varför resultatet i hög
utsträckning hade blivit detsamma om en annan person gjort jobbet. (Tjora, 2010)
Då intervjuarna är oerfarna i att utföra intervjuer kan detta ha påverkat resultatet

negativt. Vid intervjutillfället användes ett fickminne för inspelning och detta kan ha
påverkat svaren från respondenterna negativt på grund av nervositet eller liknande.

Det faktum att intervjufrågorna ställdes i olika följd och ibland på lite olika sätt kan ha
påverkat reliabiliteten, men i och med att samtliga respondenter svarade på frågorna i

intervjuguiden, på vilket resultatet baseras, anser vi att reliabiliteten fortfarande är god.
Då en av forskarna har arbetet på fallföretaget bedömdes det som betydande att båda
forskarna transkriberade och tolkade intervjuresultatet tillsammans och på så sätt
fortfarande erhålla en hög nivå av tillförlitlighet på studien.
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3.4.2 Validitet

I vanligt språkbruk kan validitet liknas med giltighet, riktighet och styrkan i ett yttrande
(Kvale och Brinkmann, 2009).

LeCompte och Goetz (1982) delar upp begreppet validitet i intern och extern validitet.
De menar att intern validitet handlar om hur forskarens observationer och dess
teoretiska idéer stämmer överens med varandra.

Den externa validiteten kan utgöra ett problem för kvalitativa forskare då den ofta

använder sig av fallstudier och begränsade urval (LeCompte och Goetz, 1982). När en

forskare försöker få ut det fulla värdet av en studie räcker det inte med att försöka förstå
data och dra förnuftiga slutsatser av dem. De data som samlas in måste också ses i ett

bredare perspektiv. Forskaren måste fråga sig om resultaten kan generaliseras till andra
situationer än den som studerats. (Olsson och Sörensen, 2011)

Olsson och Sörensen (2011) tar upp flera förutsättningar för att ett resultat ska kunna
generaliseras:


Studien är upplagd så att de frågor som från början ställdes kan besvaras på ett



Variablerna har en hög grad av validitet och reliabilitet.







metodologiskt sätt.

Alla felkällor när det gäller urvalet och dess representativ är eliminerade.
Bokomliggande variablers inverkan har kontrollerats.

Det externa bortfallets eventuellt snedvridande effekt har analyserats.
Det interna bortfallet är litet och har analyserats.

Databearbetning har gjorts, så att allt från kodning och dataregistrering av
ingående variabler till färdiga tabeller har kontrollerats.

Begreppet validitet kan förenklas som i vilken omfattning en forskare verkligen

undersöker det denne tror sig undersöka (Bjerfeld et al., 1999). Biggam (2008) menar

att validiteten beror mycket på att välja rätt forskningsstrategi, datainsamlingsmetoder
och metoder för den forskning som utförs. Dessa ska lämpa sig för den undersökning
som utförs och de ska utföras på ett korrekt sätt.
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I detta examensarbete utformades syfte och frågeställningar i inledningen av

arbetsgången, vilket stärker validiteten. Arbetsmodellen har utformats med hjälp av

litteraturgenomgången och är till detta arbete menad att vara generell och relevant även
för andra företag med liknande förutsättningar vad gäller ledtider, leverantörsrelationer
och servicenivå kontra kapitalbindning. För att arbetsmodellen ska bedömas vara
generell bör den dock först testas på flera företag.

När det gäller litteraturgenomgången som utförts är det troligt att det finns flera faktorer

som inte tagits upp. För en bredare och djupare litteraturstudie krävs flera arbetstimmar
vilket inom ramen för detta examensarbete inte funnits möjlighet till.

Observationerna som genomförts har till viss del gett en tydligare bild av problemet och
vilka konsekvenser det medför. Då den större delen av problemet existerar utanför

fallföretaget, finns fortfarande en stor gråzon där inga kartläggningar eller beräkningar
kunnat utföras.

3.5 Etiska riktlinjer

Enligt Kvale och Brinkmann, 2009 bör forskare överväga fyra etiska områden i

inledningen av forskningen. Dessa fyra områden informerat samtycke, konfidentialitet,
konsekvenser och forskarens roll (Kvale och Brinkmann, 2009). I så stor utsträckning
som möjligt har de etiska riktlinjerna följts och nedan frågor har legat till grund innan
intervjuer genomförts. Se exempel på frågor i tabell 1 nedan.
Fråga:

Hur kan undersökningen bidra till att

förbättra situationen för de deltagande
intervjupersonerna?

Etiskt område

Konsekvenser

Hur kan man erhålla informerat samtycke

Informerat samtycke

Hur kan intervjupersonernas

Konfidentialitet

Hur kan forskaren undvika opassande

Forskarens roll

från de deltagande intervjupersonerna?
konfidentialitet skyddas?

påtryckningar från finansiärerna av
projektet?

Tabell 2: Frågor som en forskare bör ta ställning till (Kvale och Brinkmann, 2009)
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Dessa frågor behöver inte lösas en gång för alla utan skall ses som osäkerhetsområden
som bör uppmärksammas och reflekteras över vid en undersökning (Kvale och
Brinkmann, 2009).

Forskarens egna uppfattningar och förkunskaper kan påverka studiens resultat och dess
deltagare. Innan studien genomfördes fanns en viss kännedom om fallstudieföretaget
och dess sätt att jobba på, vilket vi inte ville skulle påverka intervjuresultatet. Detta
undveks genom att låta respondenten få det största talutrymmet.

Ett medgivandebrev med information om studien och dess syfte skickades i förväg ut
till intervjurespondenterna och fallföretaget. Medgivandebrevet repeterades också

muntligt inför intervjuerna för att säkerställa att respondenterna var införstådd med dess
innehåll.
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4. Nulägesbeskrivning
4.1 Företagsintroduktion

Företaget grundades 1942 i Valcourt, Kanada, av Joseph-Armand Bombardier som

förverkligade sin vision om ett snögående fordon. Företagets genombrott kom med

tekniska lösningar som möjliggjorde körning i svårare terräng och företaget växte i takt
med den snabbt ökande efterfrågan på fordonen som möjliggjorde transporter under
vintertid. Företaget är idag uppdelat i två större grenar dessa visas i figur 12 nedan,

Bombardier Aerospace och Bombardier Transportation och har ca 71 500 anställda.

Figur 12: Företag och dess två grenar samt kopplingen till Gävle och Västerås.

4.1.1 Bombardier Aerospace

1986 gjorde företaget sitt intåg inom flygsektorn i och med uppköpet av Canadair.

Under slutet av 1980-talet spreds tillverkningen till USA och Europa genom förvärv av
företagen Short Brothers (Irland) och Learjet Corporation (USA). Bombardier

Aerospace har idag ca 35 500 anställda och anses vara världens tredje största tillverkare
av civila flygplan.
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4.1.2 Bombardier Transportation

I mitten av 1970-talet gjorde företaget sitt verkliga intåg i järnvägsbranschen i och med
uppdraget att leverera tunnelbanevagnar till Montréal. Några år senare vann företaget

upphandlingarna för att leverera tunnelbanevagnar till New York City Transit Authority
och axlade därmed rollen som marknadsledare på den nordamerikanska marknaden för
spårburna fordon.

Under 1990-talet etablerar sig företaget på europeiska marknaden och den teknologiska
kunskapen inom spårburen transport ökar i och med en rad nyckelförvärv.

År 2001 köps det tyska företaget DaimlerChrysler Rail Systems GmbH (Adtranz) och
intog då rollen som ett världsledande företag inom konstruktion, tillverkning och

underhåll av tåg och järnvägssystem. Den svenska delen av Bombardier Transportation
har sitt huvudkontor i Västerås, där är även inköpsavdelningen och centrallagret är

beläget. På orterna Västerås, Stockholm, Göteborg, Nässjö, Hässleholm och Gävle finns
servicedepåer där det löpande underhållet, reparationer och renoveringar av tågen
genomförs.

4.1.3 Fordonet

Tågmodellen som denna fallstudie kretsar kring heter Bombardier Regina och är en

modell som konstruerats och byggts av Bombardier i Sverige. Totalt har ca 110 fordon

byggts. Cirka 30 av dessa underhålls på depån i Gävle. Bombardier Regina visas i figur
13 nedan.

Figur 13: Bombardiers tågmodell Regina.
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4.1.4 Underhåll

Underhållet som utförs på servicedepån i Gävle delas in i tre delar.
Huvuddelen av underhållet sker på intervall där komponenter besiktigas eller byts ut

förebyggande efter ett visst antal kilometer i drift, exempelvis hjulaxlar, bromsskivor
och stötdämpare som har stor betydelse för säkerhet och komfort.

Den andra delen kan kallas normalt slitage och berör bland annat bromsbelägg och byte
av komponenter som exempelvis skadats av is och snö. Den tredje typen av underhåll
kan kallas det oförutsedda underhållet, exempelvis då komponenter går sönder innan
dess intervall för byte har uppnåtts eller att skador uppstår till följd av urspårning,
påkörning eller vandalism.

4.1.5 U-artikeln: MVB-kort

Den U-artikel som har valts för denna fallstudie är en avgörande komponent för tågets
drift och dess klimatsystem.

Klimatsystemet på tågmodellen Regina har två huvuduppgifter:


Temperaturkontroll – att upprätthålla en temperatur i vagnen som är behaglig för



Ventilation – att förse passagerarutrymmet och förarhytten med frisk luft som

passagerare och förare.

har tillräckligt hög syrehalt samt att minska halterna av CO2.

Klimatsystemet är baserat på takmonterade luftbehandlingsaggregat även kallat HVAC.
HVAC:n har utrustning för att kyla, värma samt blåsa in luft i vagnen. På förarhyttens

kontrollbord kan föraren ställa in temperaturen. Temperaturreglering ska utföras utan att
stora temperaturvariationer uppstår, med ett jämnt fördelat flöde av varm eller sval luft
och utan att obehagligt drag uppstår.

U-artikeln är ett MVB-kort, en enhet som utgör kommunikationslänken mellan

HVAC:n och tågets huvuddator (VCU). Utan ett fungerande MVB-kort kan inte
klimatet i tåget kontrolleras tillfredställande.
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Konsekvenserna som uppstår när tågets inre klimat inte kan justeras påverkar både
komfort- och säkerhetsaspekter. Komfortaspekten är att det kan bli obehagligt varmt

eller kallt. Säkerhetsaspekten består i att koncentrationerna av koldioxid (CO2) inte kan
kontrolleras fullt ut, vilket kan påverka både resenärer och förare.

”Det blir farligt för resande, jag menar, har man lite dåligt hjärta så är det inte så
jättebra att sitta i en sådan värme.” (Respondent 2)

”Om MVB-korten inte fungerar har tåget ingen klimatanläggning vilket resulterar i en

otrevlig och potentiellt farlig miljö att vistas i, framförallt på sommaren, då det blir
väldigt varmt för passagerare och tågpersonal” (Respondent 2).
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4.2 Steg 1: Kartläggning av material- och informationsflödet

Detta är det första steget i arbetsmodellen, som benämns kartläggning av materialoch informationsflöden. Nedan kommer en nulägesbeskrivning av Bombardiers
servicedepå i Gävle, samt den kartlagda processen kring MVB-korten. Som
underlag för detta kapitel ligger intervjuer och observationer.

4.2.1 Bombardiers servicedepå i Gävle

Bombardiers kärnverksamhet är att bygga tåg men även att erbjuda

underhållningslösningar till dessa. Bombardier har under åren knutit till sig en rad

samarbetspartners som levererar och upparbetar komponenter. När Bombardier knöt till
sig Knorr-Bremse som leverantör handlade deras verksamhet främst om bromssystem.
Knorr-Bremse har sedan expanderat mycket snabbt, då de har köpt upp en rad företag

som levererar komponenter till järnvägsbranschen. I och med denna expansion upplever
personalen på Bombardier att Knorr-Bremse innehar en maktställning, då de som

koncern är en av de största leverantörerna i branschen, medför detta en beroenderelation
från Bombardiers sida. Servicedepån i Gävle har ingen direkt kontakt med Knorr-

Bremse utan all kontakt går genom huvudkontoret, inköpsavdelningen och centrallagret
i Västerås. Enligt personalen på Bombardier finns personliga kontakter mellan

servicedepån i Gävle och de flesta andra leverantörer förutom hos Knorr-Bremse.
Servicedepån i Gävle upplever den bristande kommunikationen vad gäller

upparbetningen av MVB-korten och de mycket varierade ledtiderna kring dessa som

mycket problematiskt. Den uttalade ledtiden är fyra veckor men i verkligheten är den i

regel alltid längre. Hur lång den slutliga ledtiden blir får Bombardier reda på när MVBkorten levereras med budbilen. Bombardier har ingen insyn i MVB-kortens status från
att de lämnar servicedepån till att de återvänder. För att få någon information från
Knorr-Bremse måste personalen på servicedepån ringa och jaga den.

Bombardiers servicedepå i Gävle använder sig av ett affärssystem som heter Maximo,
och har gjort så i många år. Maximo anses vara ett bra system, men det utnyttjas inte

som det borde. Det finns centralt beräknade beställningspunkter i Maximo, men dessa
används inte, då lagret skulle bli överfullt. Affärssystemet håller också koll på
servicedepåns lagersaldon, men dessa stämmer väldigt sällan.

Vid varje specifik operation som utförs på servicedepån drar Maximo av en till
operationen förutbestämd mängd material, som inte alltid stämmer med
materialåtgången i verkligheten.
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För att gardera sig mot brist på komponenter går personal till lagret och kollar antalet av
vissa artiklar, för att sedan lägga en beställning vid behov. Servicedepån i Gävle

använder sig av leverantörer som ger rabatt beroende på vilken kvantitet som beställs.
Det finns idag inga beställningspunkter eller optimala beställningskvantiteter som är
beräknade för servicedepån i Gävle.

Servicedepå i Gävle har arbetat med att sänka sin kapitalbindning gällande reservdelar i
många år. Arbetet med att sänka kapitalbindningen har varit lyckosamt, men det

påverkar servicenivån. För servicedepån är det oerhört viktigt att hålla den servicenivå

som utlovats i kontrakten med sina kunder, dels för att det ger nöjda kunder, men också
för att servicedepån bötfälls av sina kunder vid kontraktsbrott. För att kunna hålla den

utlovade servicenivån flyttas komponenter mellan tåg, för att på så sätt skjuta problemet
framför sig.

4.2.2 Flödet/Ledtider vid upparbetningsprocess

I följande avsnitt kan man följa den process som ett MVB-kort går igenom från att felet
uppstår på ett tåg, till MERAK i Spanien och tillbaka till Gävle igen. På grund av

begränsningar i tid och information från försörjningskedjan avgränsas kartläggningen
till de data som är kända.

1. Felet uppstår

Lokförare får ett felmeddelande på sin kontrollpanel(IDU) att klimatläggningen
inte fungerar. Lokföraren kontaktar sin driftcentral som i sin tur kontaktar
Bombardier för en servicetid. Tid: 0,00 h

2. Körs till servicedepå

Produktionsplaneraren hos Bombardier planerar in servicen, varpå tåget körs till
servicedepån i Gävle. Tid: 1-4 h. Snitt: 2.5 h

3. Identifikation av felet

Bombardiers servicetekniker identifierar MVB-kortet som felet med
klimatanläggningen, genom att felsöka klimatanläggningen med ett
dataprogram. Tid: 1.5-3 h. Snitt 2.25 h
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4. Nedmontering

Det trasiga MVB-kortet nedmonteras från klimatanläggningen för att sedan
rödlappas och läggas i ett lager för utgående material. Servicetekniker
administrerar det utförda arbetet i affärssystemet Maximo.
Tid: 1-1.5 h. Snitt 1.25 h

5. Tid till transport/upphämtning

Lageransvarig hos Bombardier bokar transport med Schenker till Knorr-Bremse
i Lund. Hämtas av Schenker vid servicedepå i Gävle. Tiden för upphämtning
varierar beroende på vilken dag i veckan transporten bokas.
Tid: 4-96 h. Snitt: 50 h

6. Transport

Schenker fraktar paketet från Gävle till Lund med lastbil.
Tid: 24-48 h. Snitt: 36 h

7. Mottagning hos Knorr-Bremse

MVB-kortet tas emot hos Knorr-Bremse för att sedan läggas i lager för utgående
material, för att sedan skickas till MERAK i Spanien.
Tid: 1-3 h. Snitt 2 h

8. Tid till transport/upphämtning

Lageransvarig hos Knorr-Bremse i Lund bokar transport med

distributionsföretag till MERAK i Spanien. Beroende på vilken dag i veckan
som transporten bokas, varierar tiden för upphämtning.
Tid: 4-96 h. Snitt: 50 h

9. Transport

Fraktas med lastbil till Spanien från Lund
Tid: 48-72 h. Snitt 60 h

10. Mottagning hos MERAK

Mottagning hos MERAK för upparbetning. MVB-korten fraktas med lastbil
tillsammans med andra paket. Mottagningstiden varierar beroende på hur
mycket material som ska tas emot.
Tid: 1-3 h. Snitt 2 h

11. Upparbetning

MVB-kortet upparbetas hos MERAK. Denna studie har ingen insyn i denna
process.

Tid: okänd
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12. Utgående lager

När MVB-kortet är upparbetat läggs det i ett utgående lager för att fraktas
tillbaka till Knorr-Bremse i Lund.
Tid: okänd

13. Transport

Fraktas tillbaka till Knorr-Bremse med lastbil.
Tid: 48-72 h. Snitt 60 h

14. Mottagning hos Knorr-Bremse

Mottagning hos Knorr-Bremse, varpå det läggs i lager för utgående material.

Mottagningstiden antas variera beroende på hur mycket material som tas emot.
Tid: 1-3 h. Snitt 2 h

15. Tid till transport/upphämtning

Lageransvarig hos Knorr-Bremse i Lund bokar transport med Schenker till

Bombardier i Gävle. Tiden för upphämtning varierar beroende på vilken dag i
veckan som mottagningen skett.
Tid: 4-96 h. Snitt: 50 h

16. Transport

Fraktas från Lund till Gävle med lastbil.
Tid: 24-48 h. Snitt 36 h

17. Mottagning i Gävle

Mottagning i Gävle. Tiden för mottagningen varierar beroende på mängd av
material som ska tas emot.
Tid: 1-3 h. Snitt 2 h
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4.2.3 Material- och informationsflödet

Nedan i figur 14 visualiseras flödeskartläggningen av nuläget, där den inre cirkeln visar
materialflödet och där den yttre, streckade linjen, står för informationsflödet som

Bombardier tar del av. Som synes sträcker sig detta flöde från punkt 16 till punkt 6,
vilket innebär att huvuddelen av informationsflödet är okänt för Bombardier. En
förklaring av stegen i kartläggningen presenteras nedan.

Materialflödet

1. U-artikel till depå Gävle. 2.5 h
4. Packning och lagring. 50 h
7. Mellanlager i Lund. 50 h
10. Upparbetning Spanien. ?
13.Mottagning Lund. 2 h
16. Mottagning Gävle. 2 h

2. Fel identifieras. 2.25 h
5. Transport Gävle-Lund. 36 h
8. Transport Lund-Spanien 60 h
11. Mellanlager Spanien.?
14. Mellanlager Lund. 50 h

3. U-artikel demonteras. 1.25 h
6. Mottagning i Lund. 2 h
9. Mottagning i Spanien. 2 h
12.Transport Spanien-Lund 60h
15. Transport Lund-Gävle. 36 h

1. Kund - Bombardier
4. Planerare - Kund
16. Schenker - Materialansvarig

2. Planerare - Tekniker
5. Tekniker - materialansvarig

3. Tekniker – Planerare
6. Materialansvarig – Schenker

Informationsflödet

Figur 14: Material- och informationsflödet i kartläggning.
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4.2.4 Sammanställning av flödeskartläggning

Cirkeldiagrammet i figur 14 nedan visualiserar snittledtider för upparbetningsprocessen
av MVB-kortet. Diagrammet tydliggör hur stor del av den totala ledtiden som MVBkortet ligger hos Bombardier.

VISUALISERING AV LEDTIDER FÖR MVB-KORT

Tid hos Bombardier

Tid hos Knorr-Bremse

Transporter

Tid hos MERAK

8%
14%
51%
27%

Figur 15: Visualisering av snittledtiderna för upparbetningsprocessen.

4.2.5 Ledtidsanalys

När material- och informationsflödet är kartlagt kan dessa brytas ned till passiv

respektive aktiv tidsåtgång. Den aktiva tiden anses vara den tid som skapar ett värde till
U-artikeln. Enligt teorin är det bästa sättet att påverka den totala tidsåtgången i ett flöde
att angripa den passiva tidsåtgången, därför har denna identifierats och separerats från
den aktiva. Större delen av den passiva ledtiden ligger utanför Bombardiers kontroll.

VISUALISERING AV PASSIV TIDSÅTGÅNG

Inom Bombardier

Mellanlager hos leverantör i Spanien

Mellanlager hos leverantör i Lund

10%
22%
68%

Passiv tidsåtgång
Inom Bombardier
Mellanlagring hos leverantör i Lund
Mellanlagring hos leverantör i Spanien

Figur 16: Visualisering av den passiva tidsåtgången.

Tid (h)
48
100
317
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5. Steg 2: Identifiering och analys av problem i flödet
Detta är det andra steget i arbetsmodellen. Genom att analysera intervjuresultatet,
flödeskartläggningen och ledtidsanalysen har flera problemområden identifierats.

5.1 Identifierade problem

Nedan presenteras de problem som uppenbarats under intervjuer, observationer och
kartläggning av flödet.


Varierande ledtider gällande artiklar som skickas för upparbetning



Ingen kommunikation mellan Bombardier i Gävle och Knorr-Bremse





Ingen synlighet gällande status på artiklar som skickas för upparbetning
För låg kapitalbindning för att hålla den utlovade servicenivån till kund
Lång transportsträcka för upparbetning av artiklar

5.2 Redogörelse av påträffade problem

Nedan kommer problemen att beskrivas och grundorsakerna till problemen kommer
diskuteras. För att hitta grundorsakerna till problemen har Fem varför-metoden och
Orsaks-verkan-diagram används vilken finns att läsa i bilaga 1 och bilaga 2. En

ledtidsanalys har enligt avsnitt 4.2.5 genomförts för att identifiera den passiva och icke
värdeskapande ledtiden genom att separera den från den totala.

5.2.1 Långa ledtider gällande artiklar som skickas iväg för
upparbetning

Bombardiers servicedepå i Gävle upplever att ledtiderna är för långa för att få artiklar
upparbetade, däribland MVB-korten. Den uttalade ledtiden är fyra veckor, men den

tiden stämmer sällan i verkligheten. Grundorsaken till att ledtiderna för artiklar som

skickas iväg för upparbetning varierar är att Knorr-Bremse besitter en maktställning i

branschen och eventuella påtryckningar från Bombardier har liten effekt. Van Wheele
(2012) menar att kunder som sitter i en beroendeställning till sin leverantör ofta

upplever negativa effekter. Ett första steg för att erhålla bättre service är att kolla över
sina kontrakt, för att sedan omförhandla dem vid möjlighet. Om det inte finns någon

möjlighet att omförhandla får kunden försöka leta efter andra leverantörer som uppfyller
kundens behov. (Van Wheele, 2012) Om Knorr-Bremse och Bombardier kan utveckla
sin relation och se varandra som partners kan ett högre värde skapas inom flera
områden, däribland leveranser och personliga interaktioner (Ulaga, 2003).
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Enligt Oskarsson et al. (2013) är det enklaste sättet att minska ledtider att angripa den
passiva tiden. Den passiva tiden ligger till största delen utanför servicedepån i Gävles
kontroll. För att den passiva tiden ska kunna minskas krävs ett utökat samarbete med
Knorr-Bremse och MERAK.

5.2.2 Ingen synlighet gällande status på artiklar som skickas iväg för
upparbetning
När MVB-korten går sönder och behöver upparbetas skickas det iväg med lastbil till

Knorr-Bremse i Lund. Efter att Schenker har hämtat paketet får servicedepån i Gävle

ingen information angående vad som sker med MVB-kortet. Grundorsaken till varför

ingen synlighet finns gällande status på artiklar som skickas iväg på upparbetning är att
det endast kommuniceras mellan Bombardiers huvudkontor i Västerås och Knorr-

Bremse, medan ingen kommunikation sker mellan servicedepån i Gävle och Knorr-

Bremse. Detta arbetssätt är tvärt emot Lee et al.(1997) som vill att informationen ska

flöda i försörjningskedjan och användas för att planera produktion och leveranser på ett
effektivare sätt. Song och Zipkin (1996) är inne på ett liknande spår, att en god

kommunikation mellan kund och leverantör är nyckeln till en bra lagerhållning och
effektiva leveranser.

5.2.3 Ingen kommunikation mellan Bombardier i Gävle och KnorrBremse i Lund

Servicedepån i Gävle har ingen kontakt med Knorr-Bremse i Lund, utan all kontakt med

Knorr-Bremse går via Bombardiers huvudkontor i Västerås. Från intervjuerna utläses att
servicedepån i Gävle har personlig kontakt med alla andra leverantörer, förutom

Bombardier. Den identifierade grundorsaken till varför ingen kommunikation finns

mellan Bombardier i Gävle och Knorr-Bremse i Lund är att det finns en uppfattning om
att kommunikationen med Knorr-Bremse fungerar bäst om den begränsas till enbart
Bombardiers huvudkontor.

5.2.4 För låg kapitalbindning för att hålla utlovad servicenivå till kund
Genom intervjuerna framgår att servicedepån i Gävle länge arbetat med att försöka

sänka sin kapitalbindning på reservdelar. Detta arbete har varit framgångsrikt, men på

senare tid har det resulterat i problem med att hålla den utlovade servicenivån till kund.
Genom att flytta komponenter mellan tåg, kan servicedepån skjuta problemen framför
sig. Om Bombardier i Gävle inte lyckas hålla den utlovade servicenivån ut till kund
resulterar detta i böter från deras kunder.
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Servicedepån i Gävle har idag för låg kapitalbindning på reservdelar, vilket resulterar i
problem med servicenivån ut till kund. Detta beror på att inga beräkningar gällande
säkerhetslager eller beställningskvantiteter finns för servicedepån i Gävle, vilket

huvudkontoret i Västerås måste besluta om. Att ha bra beräknade lagernivåer är väldigt
viktigt för att ett företag ska kunna erbjuda en hög servicenivå. Vastag och Montabon
(2001) anser att styrning av lagernivåer är en av de viktigaste aktiviteterna ett företag
har att utföra. Lagernivåer och dess strukturer kan direkt påverka ett företags

servicenivå, då hög tillgänglighet och snabba leveranser är ett viktigt element för att
uppnå konkurrenskraft (Vastag och Montabon, 2001).

5.2.5 Lång transportsträcka för upparbetning av artiklar

Genom att kartlägga flödet av MVB-korten synliggjordes artikels resväg för att

upparbetas. MVB-korten skickas ända till MERAK i Spanien där själva upparbetningen
sker. Anledningen till att artiklar skickas så långa transportsträckor för att upparbetas är

att Knorr-Bremse valt att ha upparbetningen hos MERAK i Spanien. MVB-korten anses
inte vara en tillräckligt prioriterad produkt för att lägga tid och/eller pengar på för att

flytta upparbetningen till Lund. Leverantörens geografiska läge är av stor betydelse för
en kund. MacCarthy och Atthirawong (2003) pekar också på vikten av en leverantörs
geografiska läge när de konstaterar att det är svårare att hantera internationella
försörjningskedjor än en inrikes försörjningskedja.

Leverantörer måste ta strategiska beslut gällande vart dess fabriker, kontor och

servicepunkter ska lokaliseras. Transportkostnaderna ökar generellt ju längre en produkt
måste fraktas. Längre frakt tar också längre tid, vilket resulterar i att kunden måste lagra
mer i säkerhetslager. (Cannon och Homburg, 2001)
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6. Steg 3: Utformning av förbättringsförslag

I detta kapitel kommer det tredje steget av arbetsmodellen att presenteras. Med hjälp
utav

brainstorming

har

flera

förbättringsförslag

som

grundar

litteraturgenomgången utformats till Bombardiers servicedepå i Gävle.

sig

i

6.1 Förbättringsförslagen

Förbättringsförslagen är utformade efter den litteraturgenomgång som presenterats
tidigare.

6.1.1 Långa ledtider gällande artiklar som skickas iväg för
upparbetning

Att ledtiderna för upparbetade artiklar är för långa är ett stort problem för Bombardier i

Gävle. Genom att arbeta med sin relation till leverantören Knorr-Bremse kan ledtiderna
förkortas. Ett första steg för Bombardier är att kontrollera sina kontrakt med Knorr-

Bremse för att vid möjlighet försöka förhandla om dessa. För att Bombardier ska kunna
utlova en viss servicenivå till sina kunder, behöver de använda sig av leverantörer som
kan erbjuda samma servicenivå till dem.

Att Bombardier letar efter andra eller ytterligare leverantörer är ett andra alternativ för
att få sina artiklar upparbetade snabbare.

Om tidigare förbättringsalternativ inte är genomförbara blir Bombardier i Gävle tvungen
att köpa in flera artiklar, vilket minska behovet av korta ledtider. Hur många artiklar
som behöver finnas på lager beräknas genom formler i litteraturgenomgången.

6.1.2 Ingen synlighet gällande status på artiklar som skickas iväg för
upparbetning
För att förbättra synligheten angående status för artiklar som skickas iväg för

upparbetning, måste kommunikationen i försörjningskedjan förbättras. Bombardier

måste tydliggöra för Knorr-Bremse att det finns ett stor behov av att synliggöra vad som
händer med de artiklar som skickas iväg för upparbetning för att kunna planera sitt

arbete och hålla den utlovade servicenivån till kund. Denna typ av synliggörande görs
enklast med hjälp av IT-system, men skulle också kunna fungera med mail eller

telefoni. Huvudsaken är att informationen från Knorr-Bremse når servicedepån i Gävle.
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6.1.3 Ingen kommunikation mellan Bombardier i Gävle och KnorrBremse i Lund
All kommunikation mellan Bombardier och Knorr-Bremse sker idag genom

Bombardiers huvudkontor i Västerås. Genom att arbeta på ett liknande sätt som med

sina övriga leverantörer, med personlig kontakt mellan varandra, kan relationen mellan
dem förbättras och osäkerheten kring leveranser minskas. Om Knorr-Bremse vill

fortsätta med att kommunicera endast med Bombardiers huvudlager i Västerås, krävs att
kommunikationen mellan huvudkontoret och servicedepån förbättras.

6.1.4 För låg kapitalbindning för att hålla utlovad servicenivå till kund

För att kunna ha låg kapitalbindning och låga säkerhetslager krävs att samarbetet mellan
kund och leverantör fungerar väldigt bra. Det samarbetet som finns idag är otillräckligt

för att servicedepån ska kunna fortsätta utan säkerhetslager. Genom att göra beräkningar
på säkerhetslager och optimala orderkvantiteter kommer den utlovade servicenivån

kunna hållas, dock kommer kapitalbindningen att öka. Detta kommer ta bort slöseriet på
tid, då servicedepån inte längre behöver pussla med komponenter mellan olika tåg för
att skjuta problemen framför sig.

6.1.5 Lång transportsträcka för upparbetning av artiklar

En del av den långa ledtiden för upparbetade artiklar består av transporter.

Transporterna tar i snitt 27 procent av den totala ledtiden, vilken betyder att artiklarna
ligger cirka 8 dagar i en lastbil. Detta är något som Bombardier borde ta med i sin

bedömning när de väljer leverantörer. Fraktkostnaden brukar generellt öka ju längre

avstånd som en produkt fraktas. Längre leveranstider ställer också högre krav på bra
beräknade säkerhetslager.

Ett alternativ för att minska transportsträckan och därmed ledtiderna är att försöka hitta
en mer lokal leverantör. Genom att hitta en geografiskt bättre leverantör kan ledtiderna
minskas, vilket gör att säkerhetslagret kan hållas lågt.
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6.2 Sammanfattning av utformade förbättringsförslag

Tre förbättringsförslag har utformats för att minska de identifierade problemen. Alla tre

förbättringsförslag kräver att Bombardiers servicedepå i Gävle gör beräkningar gällande
optimal orderkvantitet, säkerhetslager och beställningspunkter för de olika alternativen.

Dessa beräkningar ska föras in i affärssystemet Maximo för att förenkla användandet av
dem.

6.2.1 Förslag 1

Arbeta med befintliga leverantörsrelationer

Genom att arbeta med sina leverantörsrelationer kan många av de identifierade

problemen minskas eller elimineras. För att inleda en partnerskapsrelation med sin
leverantör Knorr-Bremse måste ett initiativ komma från Bombardiers sida, där

fördelarna för båda parter presenteras. Vid en förbättrad relation kan de befintliga

kontrakten kontrolleras och omförhandlas så att Bombardier kan ställa samma krav på

sina leverantörer som ställs från deras kunder. Att förbättra sin kommunikation kommer
också förenkla synliggörandet av processen för artiklar som skickas för upparbetning.

6.2.2 Förslag 2

Leta efter en eller flera nya leverantörer

Om ett genomförande av alternativ 1 inte är möjligt rekommenderas att Bombardier

letar efter andra eller ytterligare leverantörer. Genom att inleda en ny relation med en

leverantör kan Bombardier redan från början vara tydligare med vilka krav som ställs
gällande servicenivå och från dess leverantörer. Om chansen finns att välja en lokal
leverantör, ska denna prioriteras före en mindre närliggande leverantör, då det

geografiska läget oftast påverkar ledtiden, transportkostnaden och den personliga
kontakten mellan organisationerna. Att ha en närliggande leverantör ger också
möjligheten att hålla säkerhetslagret lågt.

6.2.3 Förslag 3

Öka sitt lager av reservdelar

Om varken alternativ 1 eller alternativ 2 är genomförbara tvingas Bombardier köpa på
sig mer material. Genom att ha ett säkerhetslager minskar behovet av en perfekt

fungerande process gällande upparbetade artiklar. En hög kapitalbindning gör att
servicenivån kan hållas hög och osäkerheten ut till kund elimineras.
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6.3 Diskussion om arbetsmodellen

Arbetsmodellen har utformats genom litteraturgenomgången och är till detta

examensarbete menad att vara generell och relevant även för andra företag med

liknande förutsättningar vad gäller ledtider, leverantörsrelationer och servicenivå kontra
kapitalbindning. Litteraturgenomgången som utförs kan sakna flera faktorer då det
krävs fler arbetstimmar för en djupare och bredare litteraturstudie. För att
arbetsmodellen ska anses vara generell bör den testas på flera företag.

En styrka med arbetsmodellen är att den innehåller flera metoder och verktyg för att

identifiera grundorsaker till problem. Genom att kartlägga flödet för en utvald artikel

med hjälp av intervjuer med personalen hos Bombardier menar Oskarsson et al. (2013)
och Hines (1998) att en god kännedom om aktiviteterna i flödet har skapats. I många
arbetsmodeller hanteras symptomen istället för att minska eller eliminera

grundorsakerna. Genom att inte identifiera och angripa grundorsaken riskerar samma
problem att uppstå igen, går man däremot till botten med problemet och så är
sannolikheten mindre att samma problem uppstår igen.

Under arbetet hos Bombardier har flera problem i relationen mellan företag och

leverantör synliggjorts, främst gällande kommunikation och synlighet. Flera forskare

(Andel, 1997; Lee et al., 1997; Ellram och Cooper, 1990) menar att kommunikation och
informationsdelning är nyckelfaktorer för företag som vill minska osäkerheten, planera
sina processer och effektivisera sin försörjningskedja. Genom ledtidsanalysen

synliggjordes i största mån den utvalda artikelns ledtid. Då den större delen av ledtiden
ligger hos Knorr-Bremse bedöms den vara utom kontroll för Bombardier. Att artikeln

skickas till Spanien för att upparbetas är dock något som Bombardier borde ta med i sin
bedömning gällande leverantörer, då Cannon och Homburg s(2001) forskning visar

långa transportsträckor generellt påverkar kostnaderna och ledtiden negativt. McCarthy
och Attirawongs (2003) menar också att det är svårare att hantera en internationell
försörjningskedja jämfört med en nationell.

Problemen i relationen mellan företag och leverantör medför svårigheter med

lagerstyrning samt att hålla utlovad servicenivå till kund, vilket Mattsson (2002) är inne

på när han menar att en försörjningskedjas utformning och styrning påverkar ett företags
möjligheter till minskning av bundet kapital i sina lager.
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Genom att applicera något av de tre förbättringsförslag som genererats med
arbetsmodellen kan dessa problem minskas.

En nackdel med arbetsmodellen är att ingen hänsyn har tagits till kostnader, vilket
Mattsson (2002) anser vara en viktig del i val mellan olika förändringsalternativ.

Vidare så har inga beräkningar genomförts vad gäller ekonomisk beställningskvantitet,

orderpunkt eller säkerhetslager, då inga data har funnits att tillgå. De förbättringsförslag
som tagits fram genom brainstorming enligt Ullmans (2010) fyra regler har enbart

utformats för att utveckla processen hos servicedepån i Gävle. Hur förslagen påverkar
övriga i försörjningskedjan har inte tagits hänsyn till. Förbättringsförslagen som

utformats har inte presenterats eller diskuterats med berörd personal hos Bombardier i
Gävle. Efter att examensarbetet har färdigställts väntas en genomgång av

förbättringsförslagen hos Bombardier, där de tar ställning till vilka förslag som är
genomförbara.
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7. Slutsats

I detta kapitel kommer studiens syfte och frågeställning att svaras upp på. Det kommer
även ges förslag till fortsatt forskning.

Figur 17: Illustration av de fyra stegen i arbetsmodellen.

I denna studie har en arbetsmodell utformats. Arbetsmodellen i figur 16 ovan består av

fyra steg. Det första är kartläggning av material- och informationsflödet och genomförs
med hjälp av metoder som presenterats tidigare i avsnitt 2.4. Arbetsmodellens andra

steg är att genom de verktyg som presenterade i avsnitten 2.4, 2.5.2 och 2.6 identifiera

och analysera problem i flödet. Det tredje steget, utformning av förbättringsförslag ska
grunda sig på principer och metoder inom lean production, logistik och Supply Chain

Management. Det fjärde och sista steget, val och utvärdering av förslag, handlar om att

väga olika förslag mot varandra samt att låta tiden utvisa dess duglighet. Det sista steget
omfattas inte av detta examensarbete men kommer att presenteras som ett förslag till
fortsatt forskning.
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7.1 Frågeställning besvaras

Hur kan leverantörsrelationer förbättras för att uppnå kortare ledtider och ett
effektivare informationsflöde kring artiklar med en varierande efterfrågan?

Grunden för att förbättra sina leverantörsrelationer ligger i kommunikationen. Någon i

försörjningskedjan måste ta initiativ till samtal om ett samarbete. Genom att arbeta som

partners kan problem i försörjningskedjan synliggöras och effektiviseras. Att vara tydlig
gällande vilken servicenivå som förväntas är en nyckelfaktor för att lyckas i sitt
samarbete för att tillfredsställa slutkundens krav.

Hur kan företaget arbeta med material- och lagerstyrning för att hålla en

tillfredställande kapitalbindning på komponenter med varierande efterfrågan?

Att bestämma hur mycket säkerhetslager som behövs beror på flera faktorer och måste

beräknas för varje specifik artikel. Genom att ta hänsyn till efterfrågan, leveransledtider
och vilka kostnader som tillkommer för brist och försening kan säkerhetslagren

beräknas. Ytterligare ett krav för att förenkla lagerstyrningen är att använda sig av ett
affärssystem som har specifikt beräknade beställningspunkter och lagersaldon som

stämmer. Om ett affärssystem redan finns, bör detta uppdateras för att fungera korrekt
till den verksamhet där det brukas.

Vad är relationen mellan servicenivå och kapitalbindning, och hur kan den hanteras?
Man kan förenkla relationen mellan servicenivå och kapitalbindning som ju högre

servicenivå, desto högre kapitalbindning. Att ha en låg kapitalbindning är lika med att
ha lite på lager, ställer högre krav på ett företags leverantörer och dess

leveranspålitlighet. Att uppnå en så hög servicenivå som möjlig till en så låg kostnad
som möjligt är ett uttalat mål med logistikarbete. Det finns en högre gräns för när

servicenivån slutar vara lönsam och istället bli mycket dyr. Denna nivå brukar ligga
mellan 95 och 99 procent, högre än så brukar kunderna inte vilja betala för. För att

uppnå en så hög servicenivå som möjlig till så låg kostnad som möjligt, krävs en perfekt
fungerande process med korta ledtider, snabba och punktliga leveranser (Just in time
leveranser) och en bra kommunikation i försörjningskedjan för att kunna planera sin
produktion.
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7.2 Teoretiskt bidrag
Examensarbetet pekar på hur bristfälliga relationer i en försörjningskedja påverkar det
enskilda företagets vardagliga arbete och lagerstyrning negativt. Examensarbetet

bekräftar, för det specifika företaget, den genomgångna forskningen vad gäller koppling
mellan servicenivå och kapitalbindning. Vidare pekar examensarbetet på vikten av att
dessa bestäms och utformas i förhållande till hur väl de befintliga relationerna i
försörjningskedjorna fungerar.

7.3 Förslag till fortsatt forskning


Bombardier i Gävle bör väga förbättringsförslagen mot varandra, för att sedan



Arbetsmodellen bör testas på andra företag för att testa dess funktionsduglighet






applicera ett utav dem. Detta arbete bör sedan utvärderas.
och tillförlitlighet.

Studien har inte tagit hänsyn till vilka kostnader som tillkommer för att förbättra
leverantörsrelationerna. Dessa bör undersökas och adderas till arbetsmodellen,
för att förenkla tillämpningen av ett förbättringsförslag.

Genom att göra intervjuer och observationer hos övriga parter i

försörjningskedjan kan ytterligare relevanta faktorer uppkomma.

Ytterligare litteraturstudier kan ge en mer komplett bild utav tidigare forskning.
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Bilaga 1

Fem varför-metoden
Långa ledtider gällande artiklar som skickas iväg för upparbetning
Fem varför-metoden

1. Varför är det för varierande ledtider på artiklar som skickas iväg för
upparbetning?

Svar: För att Knorr-Bremse inte levererar efter den uttalade ledtiden.

2. Varför levererar inte Knorr-Bremse efter den uttalade ledtiden?

Svar: De levererar efter sin förmåga vilken inte alltid tillfredsställer Bombardier i
Gävle.

3. Varför tillfredsställer Knorr-Bremse inte Bombardier i Gävles behov?

Svar: Det finns inget kontrakt skrivet som tillfredsställer behovet som finns hos
Bombardier i Gävle.

4. Varför finns inget kontrakt som tillfredsställer Bombardier i Gävles behov?

Svar: Bombardiers huvudkontor i Västerås har inte förhandlat fram ett kontrakt
som tillfredsställer Bombardier i Gävles behov.

5. Varför har inte huvudkontoret i Västerås förhandlat fram ett kontrakt som
tillfredsställer behovet som finns i Gävle?

Svar: Knorr-Bremse innehar en maktställning, vilket gör att eventuella
påtryckningar från Bombardier har liten effekt.

Ingen synlighet gällande status på artiklar som skickas iväg för upparbetning
Fem varför-metoden

1. Varför finns ingen synlighet gällande status på artiklar som skickas iväg för
upparbetning?

Svar: Det finns inget IT-system eller liknande för att synliggöra statusen gällande

artiklar som upparbetas.

2. Varför finns inget IT-system eller likande för att synliggöra statusen för artiklar
som upparbetas?

Svar: För att Knorr-Bremse inte tillhandahåller ett sådant system för Bombardier
i Gävle.

I

3. Varför tillhandahåller inte Knorr-Bremse ett sådant system för Bombardier i
Gävle?

Svar: För att Bombardier i Gävle inte gjort Knorr-Bremse tillräckligt medvetna
om att detta behov finns.

4. Varför har inte Bombardier i Gävle gjort Knorr-Bremse tillräckligt medvetna om
att detta behov?

Svar: För att ingen kommunikation finns mellan servicedepån i Gävle och
Knorr-Bremse i Lund.

5. Varför finns ingen kommunikation mellan Bombardiers servicedepå i Gävle och
Knorr-Bremse i Lund?

Svar: Idag finns endast kommunikation mellan Bombardiers huvudkontor i
Västerås och Knorr-Bremse.

Ingen kommunikation mellan Bombardier i Gävle och Knorr-Bremse i Lund
Fem varför-metoden

1. Varför finns ingen kommunikation mellan Bombardier i Gävle och KnorrBremse?

Svar: Den kommunikation som sker med Knorr-Bremse idag sker via
huvudkontoret i Västerås.

2. Varför sker kommunikationen via huvudkontoret i Västerås?

Svar: Det är en outtalad bestämmelse mellan Bombardiers huvudkontor i
Västerås och Knorr-Bremse i Lund.

3. Varför finns denna regel mellan huvudkontoret och Knorr-Bremse?

Svar: Det finns en uppfattning om att kommunikationen mellan Bombardier och
Knorr-Bremse fungerar bäst om den sker mellan endast två parter.

4. Varför finns denna uppfattning?

Svar: Denna information är okänd för studien.

För låg kapitalbindning för att hålla utlovad servicenivå till kund
Fem varför-metoden

1. Varför har företaget för låg kapitalbindning för att hålla utlovad servicenivå till
kund?

Svar: Att sänka sin kapitalbindning på reservdelar är ett arbete som servicedepån
i Gävle fokuserat på under en längre tid.

II

Servicedepån använder sig inte av de riktlinjer för säkerhetslager eller
rekommenderade beställningskvantiteter som finns i Maximo.

2. Varför används inte de riktlinjer som finns i Maximo gällande säkerhetslager
eller beställningskvantiteter?

Svar: Lagret skulle bli överfullt, då riktlinjerna inte fungerar i praktiken.

3. Varför fungerar inte riktlinjerna i praktiken?

Svar: Riktlinjerna är inte beräknade för att fungera för alla servicedepåer i landet.
Det finns inga speciella riktlinjer för Gävle.

4. Varför har inte Gävle speciella riktlinjer?

Svar: Det finns inga beräkningar gjorda för specifika servicedepåer.

5. Varför finns inga beräkningar gjorda för specifika servicedepåer?

Svar: Bombardiers huvudkontor i Västerås har inte beslutat att sådana ska
genomföras.

Lång transportsträcka för upparbetning av artiklar
Fem varför-metoden

1. Varför skickas artiklar till Spanien för att upparbetas?

Svar: För att Knorr-Bremse har en verkstad(MERAK) som arbetar med
upparbetning av MVB-kort i Spanien.

2. Varför kan Knorr-Bremse inte upparbeta MVB-korten i Lund?

Svar: Det saknas antingen resurser eller kompetens för att klara av att upparbeta
MVB-kort i Lund.

3. Varför saknas resurser eller kompetens gällande upparbetning av MVB-kort i
Lund?

Svar: MVB-korten är inte en tillräckligt prioriterad produkt för att Knorr-Bremse
ska vilja lägga tid och/eller pengar på den.

4. Varför är inte MVB-korten tillräckligt prioriterade?
Svar: Denna information är okänd för studien.

III

Bilaga 2

Orsaks-verkan-diagram

IV

Bilaga 3

Intervjufrågor
1.
-

Inledande frågor
Vad heter du?
Berätta gärna om din bakgrund, utbildning och hur du hamnade på Bombardier.
Hur länge har du arbetat hos Bombardier?
Vad är din funktion inom Bombardier?

2.
-

Problemet (intervjuaren presenterar)
Beskriv hur du ser på problemet med U-artiklar och MVB-kortet
Vad tror du är anledningen till att dessa problem har uppstått?
Hur ser efterfrågan ut på dessa kort? (Varierad, osäker)
Specifika frågor för artikeln vi valt.

-

Hur många MVB-kort sitter det på varje tåg?
Hur många tåg underhålls på denna site?
Vad har HVAC för funktion?
Vad har MVB-kortet för funktion?
Vad är konsekvenserna av en icke fungerande HVAC?
Är behovet av MVB-kort större under någon årstid?
Hur många MVB-kort finns i omlopp förutom de som sitter monterade på tågen?
Hur löser ni HVAC problem med brister på lagret?
Upplever ni några kvalitetsproblem med upparbetade MVB-kort?

3.
-

Konsekvenser
Vilka är konsekvenserna som en brist kan medföra?
Vilka är konsekvenserna för er som jobbar här?
Vila är konsekvenserna för dig?

4.
-

Beställning
Hur går beställningen av artiklar till?
Vem tar du beslut om att en beställning ska ske? Datasystem, personal…
Använder ni er av några beställningspunkter?
Är dessa beräknade eller baserade på ”erfarenhet”?
Sker beställning på bestämda tider eller sker det löpande?

5.
-

Lagerstyrning
Hur har ni insett behovet av en förbättrad lagerstyrning?
Hur arbetar ni med lagerstyrning idag?
Vad i nuvarande lagerstyrning anser du fungerar bra?
Vilka problem/svårigheter ser du med nuvarande lagerstyrning?
Vilka problem/svårigheter ser ni kan uppstå i framtiden med utökad
fordonsflotta?
Hur kommer en ökande materialomsättning påverka lagerstyrningen?
Hur mycket av lagerutrymmet utnyttjas idag?

-

V

-

Vilka affärssystem använder ni vid lagerstyrning?
Hur bestäms den kvantitet ni lagerför i dagsläget?

6.
-

Säkerhetslager
Hur garderar ni er mot osäkerhet i efterfrågan?
Använder ni er av något säkerhetslager idag?
Hur är dessa dimensionerade? Beräknat eller baserade på erfarenhet?
Hur ofta är inkommande leveranser försenade?
Hur ofta upplevs kvalitetsbrister i leveranserna?
Hur påverkar lagernivån servicenivån mot kunderna?

7.
-

Lageföringskostnader
Erhålls någon rabatt vid större inköpkvantiteter?
Är detta en aspekt ni tänker på?
Beräknas lagret? Finns det något beräknat medellagervärde?
Använder ni någon lagerränta idag? (för kapitalbindningsberäkning)

8.
-

Fordon och kunder
Hur många bolag/kunder har ni?
Hur ser på du på kommunikationen med dessa?
Vilka är kommunikationskanalerna mellan site och kund?
(Telefon, Möten, IT-system)
Hur fungerar IT-systemet?

-

Upplever du några problem med denna kommunikation?
Hur rapporteras fel in? Hur får ni kännedom om dessa?
Hur sker prioriteringen av underhåll?
Visar kunderna förståelse för att vissa artiklar inte alltid finns i lager?
Accepterar kunderna omkastning av fordon?
Vad händer två fordon måste ställas samtidigt?

9.
-

Kommunikation mellan site och Västerås (HK, Inköp, Centrallager)
Vad ser du för värde i en god kommunikation?
Hur upplever du den interna kommunikationen inom företaget?
Ser du några problem i denna kommunikation?
Vilka kommunikationskanaler används? (Telefon, möten, IT-system)
Upplever du att det finns en god förståelse mellan avdelningar?
Finns det samarbeten mellan siter?
Hur kan den interna kommunikationen förbättras enligt dig?

10. Kommunikation mellan site och leverantör
-

-

Hur upplever du kommunikationen mellan er och leverantören? (Knorr och MERAK)
Bör den förbättras? Har du några förslag?
Känner ni till vad som sker med produkten i alla skeden och vart den är?
Får ni någon bekräftelse på att artikeln är mottagen?
Får ni någon uppdatering om att upparbetning har påbörjats eller avslutats?
Får ni något datum när artikeln ska vara klar och skickad tillbaka till er?

Vilka följder medför en bristande kommunikation för dig och verksamheten?
VI

Bilaga 4

Samtyckesblankett

Informationsbrev och samtyckesblankett
Vi heter Jacob Sjöström och Linus Larsson och studerar på
ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. I kursen Examensarbete inom
industriell ekonomi ingår att genomföra en studie, som kommer presenteras i en skriftlig
rapport.
Studiens syfte är att utveckla kunskaper om hur logistikaktiviteter utförs hos ett företag
med en varierande efterfrågan och presentera rekommendationer och förbättringsförslag
för en effektivare material- och lagerstyrning.
Deltagande i studien innebär att en intervju kommer genomföras. Intervjun beräknas ta
mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in med hjälp utav inspelningsutrustning.
Intervjuerna behandlas konfidentiellt, vilket innebär att intervjumaterialet kommer
omarbetas så att det inte kan kopplas till enskild person. Det kommer även behandlas i
enlighet med Sekretesslagen.
Ditt val att medverka är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun.
Dina fortsatta ledaruppdrag kommer inte att påverkas vid medverkande.
Om du accepterar att medverka i studien kommer dessa genomföras måndagen den 9e
maj, i Bombardiers lokaler i Gävle.
Hälsningar
Jacob Sjöström
Tei13jsm@student.hig.se
Linus Larsson
Ntn12lln@student.hig.se
Handledare:
Muhammad Abid
Muhammad.abid@hig.se

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie.

Härmed har jag informerats om studiens syfte, hur informationen ska samlas in, bearbetas och
hanteras. Jag känner även till att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan välja att avbryta
intervjun utan krav att ange anledning. Jag bekräftar härmed mitt samtycke till att medverka i denna
intervju.
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Gantt-schema

VIII

