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Sammanfattning 
 
Dagens hårda konkurrenssituation har lett till att många svenska företag i 
jakten på att sänka sina kostnader söker nya leverantörer i lågkostnadsländer. 
Den globala handeln har ökat markant de senaste åren men utredningar 
gällande hur verksamheters materialförsörjning påverkas av långväga inköp 
har ej hunnit med i samma utsträckning.  
 
ABB Robotics som i sin verksamhet i Västerås utvecklar och tillverkar 
industrirobotsystem är ett av de företag som satsar på global handel. Som ett 
led i detta står verksamheten under andra halvåret av 2007 inför stora 
förändringar då en del av företagets leverantörsbas skall bytas från 
europeiska till asiatiska tillverkare. Detta examensarbete syftar till att 
kartlägga hur ABB Robotics materialförsörjning kommer att påverkas av 
bytet av leverantörsbas.  Det övergripande målet är att utreda och ta fram en 
modell för hur verksamheter ur ett materialförsörjningsperspektiv påverkas 
av global handel.   
 
Två Microsoft Excel-baserade simuleringsverktyg har tagits fram under detta 
examensarbete för att möjliggöra kartläggning av leverantörsbytenas 
inverkan hos ABB Robotics. Det ena av dessa verktyg beräknar hur 
säkerhetslagernivån kommer att förändras till följd av bytet av leverantörs-
bas. Resultatet visar bl.a. på en markant genomsnittlig ökning med ca 700 % 
jämfört med dagsläget under de förutsättningar ABB Robotics angivit. 
Modellen är dock konstruerad så att vissa parametrar som täckningstid, 
servicegrad etc. enkelt kan ställas om för att undersöka dess inverkan på 
säkerhetslagernivån.   
 
Det andra verktyget simulerar inleveransmönstret under utfasningen av de 
nuvarande leverantörerna respektive upprampningen av den nya 
leverantörsbasen. Resultatet av verktyget ger en bra bild av hur de 
inkommande lagervolymerna kommer att variera under leverantörsbytena, 
när topparna kommer att inträffa samt hur stora de kan förväntas bli.  
 
I examensarbetet har ABB Robotics arbetssätt och planer inför den stundande 
globala handeln utvärderats och analyserats. De parametrar inom 
materialförsörjningen som påverkas av de globala inköpen har kartlagts 
liksom dess förändringar. En lista på rekommendationer från författarna 
gällande hur ABB Robotics bör agera vid det stundande bytet av 
leverantörsbas har också tagits fram. 
 
Författarna har även som resultat av detta examensarbete arbetat fram tre 
generella modeller för att påvisa hur verksamheter ur ett 
materialförsörjningsperspektiv påverkas av globala inköp.  Två av 
modellerna har fokuserat på förändringar hos mätbara respektive icke 
mätbara parametrar och dess inbördes förhållanden medan den tredje 
modellen påvisar korrelationer mellan två varierande parametrar.  



 

Abstract 
 
Due to today’s competitive business environment it is fairly common that 
Swedish companies, as a part of cost reduction measures, consider new 
suppliers in low-cost countries. Global trading and purchasing has increased 
greatly the past few years but its effects on an organization’s material supply 
are not usually investigated to the same extent. 
 
ABB Robotics, manufacturer of industrial robot systems, situated in Västerås 
commits themselves to global trading. The organization is facing big changes 
during 2007 since a part of its European supplier base will be exchanged to 
Asian suppliers. The purpose of this Master thesis was to investigate how and 
to what extent the material supply at ABB Robotics will be affected by the 
change of supplier base. The overall goal of the thesis is to develop a model 
regarding the effects global sourcing has on an organization’s material supply 
and handling, with focus on the inbound activities. 
 
Two Mircosoft Excel based simulation tools has been developed as a part of 
this Master thesis in order to be able to map out the global sourcing venture 
and its effects on ABB Robotics. The first of these two tools calculates how the 
level of safety stock will change due to the global sourcing. Results from this 
tool indicate an average increase of the safety stock by 700 % compared to 
today’s safety stock levels. However, the tool is constructed in such a way as 
to enable simulation by changing the values of a number of parameters. These 
values can in a simple manner be changed and thus showing their effects on 
the safety stock level. 
 
The second tool simulates the inbound delivery pattern during the ramp-
down of the current supplier base and ramp-up of the new supplier base. The 
results of this tool provide a view over the inbound inventory levels, their 
variation during the supplier base change as well as the size and occurrence 
of peak inventory levels. 
 
A study and an analysis of ABB Robotics’ work procedures and plans for the 
upcoming global purchasing venture have been conducted as part of this 
Master thesis. Parameters derived to materials supply that are affected by the 
global purchasing plans has been mapped out as well as their effects. 
Recommendations regarding how ABB Robotics should act and respond 
throughout the process of changing the supplier base have been listed. 
 
The authors have also developed three general purpose models to point out 
global purchasing and its effect on an organization from a materials supply 
point of view. Two of these models focus on changes in measurable and non-
measurable parameters and their internal relationships whilst the third model 
focus on correlations between different parameters. 
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1 Inledning 
Under denna rubrik presenteras bakgrunden till examensarbetet. Uppgiften samt dess 
syfte och mål beskrivs tillsammans med de avgränsningar som gjorts. För att bättre 
leda läsaren genom rapporten ges även av författarna föreslagna läsanvisningar för 
olika typer av läsare. 

 

1.1 Bakgrund 
Dagens hårda konkurrenssituation har lett till att många svenska företag 
söker nya leverantörer i lågkostnadsländer. Detta i jakten på att sänka sina 
kostnader och därmed öka möjligheten att behålla eller förbättra sin position 
på marknaden.  
 
Den globala handeln har ökat markant de senaste åren och i och med detta 
förändras även sättet att bedriva verksamhet. Då de största 
lågkostnadsområdena som exempelvis Asien befinner sig på ett stort 
geografiskt avstånd från Sverige krävs en förändring i såväl praktiskt som 
teoretiskt tillvägagångssätt för många företag som tidigare bedrivit handel 
inom närområdet.  
 
Utöver de problem som alltid kan uppstå vid byte av leverantör innebär 
global handel många andra ofta oförutsedda följder och förändringar för en 
verksamhets materialförsörjning.  
 
Den höga takt som ökningen av global handel skett i har lett till att 
utredningar kring hur detta påverkar företag och dess arbetssätt inte hunnit 
med i samma utsträckning. Fortfarande finns många frågetecken kring hur 
företag bör agera, resonera och planera innan och under byte till leverantörer 
i lågkostnadsländer, speciellt då det berör stora delar av den totala 
inköpsvolymen.  

1.2 Problemformulering 
Ett av de företag som satsar på global handel är ABB Robotics i Västerås. ABB 
Robotics huvudsakliga verksamhet består av att utveckla och tillverka olika 
typer av industrirobotar och relaterade mjukvaror. Värdeförädlingen i 
verkstaden sker i det närmaste uteslutande genom montering av köpta 
komponenter. Dessa komponenter köps runt om i värden med en mycket 
stark strävan att reducera materialkostanden genom inköp från 
lågkostnadsländer främst på den asiatiska marknaden. Inom de närmaste 
åren kommer andelen material, mätt i volymvärde, som köps från Asien 
kraftigt öka.  
 
Som ett led i detta står nu ABB Robotics inför stora förändringar då företaget 
skall byta, från svensk eller europeisk leverantör, till asiatisk leverantör på ett 
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antal artiklar (antalet sekretessbelagt) vilka härefter benämns ”de berörda 
artiklarna”. Detta kommer att innebär avsevärda förändringar för 
verksamhetens materialförsörjning.  
 
Den övergripande problemformuleringen under detta examensarbete är att 
utreda vilka förändringar som uppstår inom en verksamhets 
materialförsörjning till följd av inköp från geografiskt sett avlägsna länder. 

1.3 Syfte och mål 
Detta examensarbete syftar till att kartlägga hur ABB Robotics i Västerås 
kommer att påverkas av bytet av leverantörsbas och analysera och utvärdera 
hur förändringen bör hanteras. Det övergripande syftet med examensarbetet 
är att utreda hur verksamheter påverkas av global handel.  
 
Målet med examensarbetet är att ge ABB Robotics en tydlig nulägesbild av 
hur bytet av leverantörsbas kommer att påverka de inkommande 
materialvolymerna och även verksamheten i stort med fokus på 
materialförsörjningen. Förslag på hur företaget skall hantera leverantörsbytet 
kommer att tas fram samt en undersökning kring vilka kritiska faktorer ABB 
Robotics bör vara särskilt uppmärksamma på vid sitt val av strategi och 
arbetssätt. Utöver detta kommer verktyg för att beräkna säkerhetslager och 
inleveransmönster utvecklas av författarna, vilka ABB Robotics kan använda i 
sitt fortsatta arbete och även vid framtida leverantörsbyten.  
 
Det övergripande målet är att utreda effekterna av globala inköp och i och 
med detta ta fram en generell (icke företagsspecifik) modell för hur 
verksamheter ur ett materialförsörjningsperspektiv påverkas av globala 
leverantörsbyten.   

1.4 Direktiv och avgränsningar 
Uppdragsgivaren, i detta fall i form av företaget där uppgiften har 
genomförts, har framfört vissa direktiv för att definiera och begränsa 
uppgiften. Utöver dessa har på grund av examensarbetets tidsram och 
omfattning ytterligare avgränsningar tvingat göras. Dessa direktiv och 
avgränsningar presenteras nedan.  
 
Detta examensarbete berör endast ABB Robotics produktionsanläggning i 
Västerås och de ingående leveranser som kommer till densamma. Leveranser 
till underleverantörer berörs inte.  
 
Från företagets sida har möjlighet givits att låsa vissa parametrar för att 
möjliggöra beräkningar genom att koncentrera undersökningarna till de 
parametrar som ansetts av störst intresse. Exempelvis har det vid vissa 
beräkningar förutsatts att anskaffningsbehovet i produktionen kommer att 
vara detsamma oavsett leverantörsbytena samt att det nuvarande 
inleveransmönstret i möjlig mån kommer att behållas. Därför har uppgiften 
koncentrerats till att undersöka hur nivån i säkerhetslager kommer att 
påverkas av bytet av leverantörsbas.   
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Endast följderna av de i närtid liggande aktiviteterna i planerna att öka ABB 
Robotics inköp från lågkostnadsländer har studerats. Detta steg i arbetet 
utgörs av planerat leverantörsbyte på de berörda artiklarna vilket är den 
aktivitet vars konsekvenser detta examensarbete fokuserat på. 
 
Den begränsade tidsramen har även lett till att endast ett begränsat antal 
fallstudier och företagsintervjuer kunde genomföras för att samla in bredare 
data att bygga de generella modellerna på.  

1.5 Läsanvisningar 
För att bättre leda läsaren genom denna rapport har författarna tagit fram 
förslag på vilka delar av rapporten som kan vara av största intresse för olika 
typer av mottagare beroende på dess intressen. För allra bästa förståelse och 
för den som är mycket intresserad av ämnesområdet rekommenderas 
självklart hela rapporten.   
 
Studenter bör läsa kapitel 1 för att bli införstådda i problemformuleringen 
och uppgiften som legat till grund för examensarbetet. För de studenter som 
ej är insatta inom de berörda områdena kan även teorikapitlet (kapitel 3) 
underlätta förståelsen för kommande delar. Därefter rekommenderas 
rapportens kärna, ur akademisk synvinkel, med kapitel 6, 7 och 8.    
 
Personal på ABB Robotics som varit involverade i examensarbetet och 
därmed införstådda med uppgiften bör studera avsnitt 2.3.1 och kapitel 6 för 
att få en grund till hur resultaten bör tolkas. Övriga resultat som främst är av 
intresse för personal inom materialförsörjningskedjan på ABB Robotics i 
Västerås återfinns i kapitel 7 samt 8.1 och 8.2.  
 
Övrig personal på ABB Robotics som vill erhålla en snabb överblick av detta 
examensarbete bör fokusera på avsnitt 1.1 – 1.3 och 5.2 för 
bakgrundsinformation och de delar av kapitel 7 och 8 som är av intresse 
beroende på läsarens arbetsuppgifter/personliga intressen. 
 
Utomstående intresserade av ämnesområdet rekommenderas inleda med 
kapitel 1 följt av avsnitt 2.4.1. vilket behandlar examensarbetets 
generaliserbarhet. För de läsare som är intresserade av uppgiften hos ABB 
Robotics och dess lösning rekommenderas kapitel 5 som bakgrund till kapitel 
6 och 7 medan läsare som vill ha en mer generell bild av förändringar inom 
materialförsörjning till följd av globala inköp bör fokusera på kapitel 8. 
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2 Ansats och metod 
I detta kapitel beskrivs det angreppssätt som används under examensarbetet. Hur det 
praktiska genomförandet utförts presenteras liksom kritik mot valet av metod. Även 
arbetets validitet, reliabilitet och objektivitet diskuteras liksom dess generaliserbarhet. 

 

2.1 Övergripande angreppssätt 
Enligt Ruane (2006) finns det fyra grundläggande forskningsmål att välja 
mellan: exploration, beskrivning, förklaring eller utvärdering.  
 
Det forskningsmål som legat till grund för detta examensarbete är exploration 
eller utforskning som det också benämns. Explorativ forskning används när 
bättre insikter i ett visst ämnesområde vill uppnås och brukar vanligtvis 
genomföras med syfte att ”få reda på något” eller öka vår förståelse av ett 
nytt eller föga utforskat område eller fenomen (Ruane, 2006). Anledningen till 
att detta forskningsmål valdes som det övergripande angreppssättet var 
författarnas upplevda brist på litteratur och annat skrivet material som 
berörde området.   
 
Explorativa forskare tenderar att använda sig av förhållandevis små urval av 
undersökningspersoner som tillåter dem få en närbild och 
förstahandsinformation (Ruane, 2006). Så var även fallet under detta 
examensarbete där författarna valde att gå på djupet i en enskild fallstudie för 
att få tillgång till den stora mängd primärdata studien krävde.  
 
Ett av delmålen med examensarbetet är att ta fram en ögonblicksbild över 
fallstudieföretagets framtida situation vilket kommer att presenteras med 
hjälp av egenframtagen kvantitativ data. Ett av de mer övergripande målen 
med examensarbetet är dock att utreda det valda ämnesområdets påverkan 
på en verksamhet och dessa resultat kommer främst att grundas på 
kvalitativa data. Detta i enlighet med Ruane (2006) som påpekar att 
explorativ forskning ofta brukar leda fram till kvalitativa data dvs. belägg 
som presenteras med hjälp av ord, bilder eller en berättande form. 

2.2 Metodik 
På grund av examensarbetets utformning och uppgift ansågs en fallstudie 
vara den mest lämpliga tillvägagångssättet. Fallstudier är en metod som med 
fördel kan utnyttjas för att systematiskt studera en företeelse (Merriam, 1994). 
 
Nedanstående arbetsgång har använts under detta examensarbete: 
 
Nulägesanalys;  Förberedande fas för att erhålla en överblick av 

verksamheten och uppgiften. 
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Strukturering;  Definiering av uppgift, syfte, mål och 
avgränsningar samt upprättande av projektplan. 

 
Datainsamling;  Insamling av data att basera beräkningar och 

verktygsframtagning på. 
 
Beräkningar;  Insamlad data struktureras och beräkningar 

genomförs. 
 
Verktygsframtagning; Företagsspecifika såväl som generella modeller och 

verktyg skapas. 
 
Analys;  Insamlad data, genomförda beräkningar samt 

skapade modeller/verktyg analyseras.   
 
Dokumentation;  Sker fortlöpande under projektets gång, resulterar i 
             projektrapporten. 
 
Följande metoder att samla in information kommer att användas: 
  

• Intervjuer (främst personliga men även per telefon) med anställda på 
ABB Robotics samt övriga relevanta parter.  

• Mindre frågeenkäter förmedlade via e-post.   
• Instudering och genomgång av fallstudieföretagets affärssystem, 

arbetssätt och framtidsplaner.  
• Litteraturstudie inom relevanta områden. 
• Mindre fallstudier på ytterligare företag än ABB Robotics.  

 
Merparten av rapporten kommer att baseras på eget fältarbete och därmed 
primärdata. Dock kommer viss del att utgöras av sekundärdata såsom 
litteratur och rutinbeskrivningar.  

2.3 Validitet, reliabilitet och objektivitet  
Enligt Paulsson (1999) finns tre centrala metodbegrepp vilka är validitet, 
reliabilitet och objektivitet där: 
 
Validitet står för i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att 
mäta. 
 
Reliabilitet står för graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, dvs. i vilken 
utsträckning man får samma värde om man upprepar mätningen. 
 
Objektivitet står för i vilken utsträckning värderingar påverkar studien. 
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Ruane (2006) delar i sin tur in validitet i intern och extern validitet:  
 
Intern validitet berör huruvida genomförd studie verkligen påvisa 
orsaksrelationer i de fall då sådana finns.  Dvs. om vi kan påvisa att 
förändringar i en variabel är beroende av förändringar i en annan variabel.  
 
Extern validitet berör bredden i resultaten. Kan vi förlita oss på att våra 
resultat kan tillämpas i andra situationer eller på andra företeelser än de vi 
studerat.  
 
Oberoende av vilken typ av forskning det handlar om, är validitet och 
reliabilitet frågor som kan åtgärdas genom en noggrann uppmärksamhet på 
hur man samlat in, analyserat och tolkat informationen (Merriam, 1994). 

2.3.1 Examensarbetets validitet, reliabilitet och objektivitet  

I dagsläget finns det, enligt författarnas kännedom, inga andra generella 
verktyg eller modeller för undersökning av förändringar inom 
materialförsörjning till följd av globala inköp. Bristen på lämpliga referenser 
har gjort det svårt att verifiera resultatet i tillräcklig utsträckning för att påstå 
att studien har hög extern validitet. Dock anses den interna validiteten vara 
fullt tillräcklig för att ABB Robotics skall kunna basera sitt fortsatta arbete på 
de verktyg och värden författarna tagit fram. Detta påstående har styrkts 
genom utvärdering av inköps- och produktionskunnig personal på ABB 
Robotics samt personal på Mälardalens högskola.  
 
Information och data som legat till grund för genomförda beräkningar och 
framtagna verktyg har bland annat uppkommit under intervjuer och 
diskussioner med personal på fallstudieföretagen. Detta medför att en del 
subjektiva värderingar kan ha påverkat resultatet. Trots detta anser 
författarna att studien har hög reliabilitet. Detta då insamlad information i 
största mån har försökt att verifieras av flertalet källor samt av författarna 
egengenomförda studier. De verktyg och modeller som tagits fram under 
arbetets gång baseras visserligen även främst på författarnas egna idéer men 
har försökt att förankras och verifieras med hjälp av existerande teorier samt 
erfarenhet från i ämnet insatta personer, detta för att öka reliabiliteten. 
 
Även arbetets objektivitet kan anses hög i den mån att författarna, som 
utomstående personer, ej personligen påverkas av de företagsrelaterade 
resultat som framkommit av fallstudien och därmed ej har personlig vinning 
av att vinkla resultaten. Bristen på andra lämpliga modeller och verktyg för 
ändamålet har även uteslutit att författarna för starkt skall ha påverkats av 
existerande teorier. Dock kan författarna ha påverkat resultatet genom att 
exempelvis ställa en viss typ av intervjufrågor. Medvetna om denna risk har 
författarna i möjligaste mån försökt begränsa denna påverkan under arbetets 
gång genom att ständigt söka nya angreppssätt för intervjuerna. 
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2.4 Generaliserbarhet  
För att en studie skall betraktas inneha akademisk höjd krävs det att 
resultatet är generaliserbart och ska kunna utnyttjas av andra företag och 
organisationer. 
 
När det gäller möjligheten att generalisera resultaten, anser vissa forskare att 
det inte går att generalisera utifrån en fallundersökning och betraktar detta 
som en begränsning av metoden. Andra menar att det därför bör utvecklas ett 
generaliseringsbegrepp som stämmer överens med kvalitativa studiers 
underliggande filosofi (Merriam, 1994) vilket författarna har försökt ta fasta 
på. 

2.4.1 Examensarbetets generaliserbarhet  

Trots att det huvudsakliga förhållningssättet för detta arbete var explorativ 
forskning med en djup fallstudie så försöktes bredden täckas upp med flera 
mindre företagsstudier för att öka generaliserbarheten. Stor tyngd lades även 
på att utöver de företagsspecifika lösningarna och rekommendationerna ta 
fram generella icke-företagsspecifika modeller över hur verksamheter ur ett 
materialförsörjningsperspektiv påverkas av global handel.  
 
Dessa modeller baseras dels på de resultat och erfarenheter som uppkom via 
fallstudien men även på andra företagsstudier, litteraturstudien och 
diskussioner med i ämnesområdet insatta personer.  Därför anses modellerna 
utan större restrektioner direkt tillämpbara på fler företag än 
fallstudieföretaget och tack vare detta kan generaliserbarheten på 
examensarbetet anses relativt hög.      

2.5 Käll- och metodkritik 
Ruane (2006) påpekar att vetenskapen som kunskapsmetod innebär att 
påståenden om verkligheten inte ska accepteras utan eftertanke. 
 
Att ingen av författarna har praktisk erfarenhet av leverantörsbyten har lett 
till beroende av andra personers erfarenhet och kunskap. Dock har 
framkommen information i möjlig mån försökt verifieras av flera källor.   
 
Eftersom personliga intervjuer användes i stor utsträckning är det viktigt 
med en kritisk synvinkel då det alltid finns en risk att svaren präglas av den 
intervjuades personliga åsikter och intressen. Den information som 
framkommer under intervjuerna kan i vissa fall vara motsägande med 
information från andra källor och intervjuer vilket kan påverka arbetets 
validitet och reliabilitet samt författarnas objektivitet. Utöver detta kan det i 
vissa fall saknas enhetlighet i definitioner hos intervjuande personer vilket 
kan försvåra arbetet och göra det mer tidskrävande. Dessutom kan oväsentlig 
information ta tid från viktigare frågor. 
  
Ruane (2006) påpekar att en huvudsaklig källa till skevheter i mätningar kan 
vara forskarens förväntningar. Vi känner alla till uttrycket ”vi ser det vi vill 
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se” och forskare utgör inga undantag till denna tendens. Forskaren kan vara 
benägen att tolka oklara eller tvetydiga svar på ett sätt som stärker forskarens 
förväntningar. Författarnas egna erfarenheter och tidigare kunskaper har 
naturligtvis påverkat de framtagna verktygen och modellernas utformning. 
Den negativa delen av denna inverkan har försökt att reduceras genom 
diskussion med flertal sakkunniga.  
 
Själva datainsamlingen är ofta det mest tidskrävande momentet i uppsatsen. I 
dagens informationstäta samhälle är det lätt att översköljas av stora mängder 
information och det ligger en svårighet i att välja ut relevant information 
(Paulsson, 1999). Alltför noggranna litteraturstudier kan bidra till låsning vid 
existerande teorier och synsätt. Författarna har därför försökt tillämpa 
existerande teorier och information med eftertanke. De kvantitativa delarna 
av resultatet kan även ha styrts av att stor informationsmängd har inhämtats 
från samma avdelning. 
 
En annan punkt som bör kritiseras är antalet företag fallstudierna bedrivits 
på. Att endast en djupgående fallstudie och ett fåtal mindre studier 
genomförts kan påverka modellens generaliserbarhet. 
 
Examensarbetets tidsram och läge i tiden gjorde det även omöjligt att följa 
hela förloppet för byte av leverantörsbas hos fallstudieföretaget. Därmed gick 
möjligheten att testa och utvärdera författarnas verktyg och modeller förlorad 
vilket kan ses som en svag punkt. 
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3 Teoretisk referensram 
Under denna rubrik presenteras en teoretisk referensram inom de områden som 
examensarbetet behandlar. I kapitlet beskrivs bl.a. materialplanering och lager ur flera 
aspekter för att ge läsaren en teoretisk grund inför kommande delar av rapporten.  

 

3.1 Materialplanering 
I detta avsnitt presenteras materialbehovsplanering, de data material-
planering kräver samt materialbehovsplaneringssystem. 

3.1.1 Materialbehovsplanering och dess system 

Materialbehovsplanering, MRP (efter engelskans Materials Requirement 
Planning), är ett datorbaserat informationssystem till syfte att hantera lager 
av material med s.k. härledd efterfrågan samt schemalägga påfyllnadsorder 
(Krajewski & Ritzman, 2002).  
 
Typer av efterfrågan 
Uppdelningen i oberoende och härledd efterfrågan är av grundläggande 
betydelse för all materialplanering. Uppdelningen är nödvändig för att förstå 
hur materialflöden hänger samman och för val av lämpliga 
materialplaneringsmetoder (Mattsson & Jonsson, 2003). 
 
Oberoende efterfrågan 
Med oberoende efterfrågan av en artikel/produkt menas sådan efterfrågan 
som inte har något direkt samband med efterfrågan på andra artiklar 
(Mattsson & Jonsson, 2003). Istället påverkas denna efterfrågan av 
marknadsförhållanden etc. och är ej relaterad till materialplanering av andra 
lagerförda artiklar (Krajewski & Ritzman, 2002). Artiklar med denna typ av 
efterfrågan är slutförbrukningsartiklar eller artiklar med externt behov, vars 
efterfrågan uppskattas med hjälp av prognostisering.  
 
Härledd efterfrågan 
Till skillnad från oberoende efterfrågan innebär härledd efterfrågan att 
behovet utav en artikel kan härledas till efterfrågan på en annan artikel 
(Mattsson & Jonsson, 2003), se figur 1 nedan.  
 
Ingångsdata till MRP 
Ett MRP-system kräver framförallt tre typer av ingångsdata; strukturregister, 
produktionsplan och lagerdata. Respektive ingångsdata presenteras nedan. 
 
Strukturregister 
Ett strukturregister är ett register över ingående komponenter i en 
överordnad produkt, komponenternas förhållanden till varandra och den 
överordnade produkten samt förbrukningsdata baserat på produkt- och 
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processdesign (Krajewski & Ritzman, 2002). Den överordnade produkten i 
figur 1 styrs av oberoende efterfrågan medan dess ingående komponenter 
berörs av härledd efterfrågan. Detta då mängden av respektive ingående 
komponent kan bestämmas utifrån det antal av den överordnande produkten 
som skall tillverkas. Siffrorna inom parentes i figur 1 avser antal av respektive 
komponent som krävs.  
 

Härledd efterfrågan

Nivå 3

Nivå 2

Oberoende efterfrågan

Nivå 1

A (1)

Komponent 1

Överordnad 
produkt

B (3)

Komponent 2

C (1)

Komponent 3

D (2)

Komponent 4

 
Figur 1 – Strukturregister, oberoende och härledd efterfrågan 

 
Produktionsplan 
En produktionsplan dikterar vad som skall tillverkas, när och i vilka 
kvantiteter (Muller, 2002). För att kunna upprätta en materialbehovsplan 
krävs, utöver strukturregister, en produktionsplan som specificerar när och 
hur många av respektive överordnad produkt (slutprodukt) som skall 
tillverkas (Krajewski & Ritzman, 2002). Figur 2 nedan visar en schematisk 
skiss över arbetsgången vid huvudplanering där produktionsplanering är en 
delprocess.  
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Preliminär

produktionsplan

Realistisk?

Materialtillgång

Realistisk?

Justerad

produktionsplan

Materialplan Kapacitetsplan

PrognosOrderstock

Beläggning

Huvudplanering

Ja

Nej

Ja

Nej

 
Figur 2 – Förenklad arbetsgång för huvudplanering (baserad på Segerstedt, 1999, s. 23) 

 
Från eventuell orderstock och prognos över framtida försäljning upprättas en 
preliminär produktionsplan, med tillverkningsvolymer och deras tidpunkter. 
Därefter undersöks huruvida det finns tillräcklig kapacitet för att hålla den 
preliminära produktionsplanen. Produktionsplanen måste även anpassas för 
att vara realistisk ur materialförsörjningssynpunkt. När produktionsplanen är 
justerad enligt ovan fastställs den och de aktiviteter som krävs för att utföra 
planen kan påbörjas (Segerstedt, 1999).  
 
Utifrån kvantiteterna för respektive slutprodukt i produktionsplanen 
bestäms, baserat på strukturregistret, hur många av respektive komponent 
som krävs för att uppfylla planen (Mattsson & Jonsson, 2003). 
 
Lagerdata 
Den tredje och sista typen av ingångsdata som krävs i ett MRP-system är 
lagerdata, såsom ledtid, partiformningsmetod, lagersaldo, säkerhetslager, 
ledtid och andra tidsrelaterade data för respektive artikel. Syftet med dessa 
lagerdata är hålla reda på lagernivåer och behov av inköpsorder (Krajewski & 
Ritzman, 2002). Den tidsrelaterade delen av dessa lagerdata består av: 
 

1. Bruttobehov 
2. Schemalagda inleveranser 
3. Projicerat tillgängligt lager 
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4. Planerade inleveranser 
5. Planerade order 

 
MRP-system 
Materialbehovsplanering behandlar styrning av inköp, leveranser och lager 
för artiklar som påverkas av härlett behov. Målet med lagerstyrning av dessa 
artiklar är att uppfylla produktionsplanen. Utifrån de tre typer av 
ingångsdata som presenterades i avsnittet ovan, ”Ingångsdata till MRP”, 
skapar MRP-systemet inköpsorder och produktionsorder (Muller, 2002), se 
figur 3 nedan. MRP-systemet genererar behovsplaner, kapacitetsrapporter 
samt schemalägger och ger förslag på inköpsorder.  
 
MRP är en planeringsmetod som principiellt bygger på att tidpunkter för 
inplanering av nya inleveranser görs med hjälp av beräkning av när i tiden 
nettobehov av material uppstår, dvs. när beräknad lagertillgång blir negativ. 
För att gardera sig mot variationer i efterfrågan används ofta ett 
säkerhetslager, vilket reducerar ingående lagertillgång med vald 
säkerhetslagerkvantitet innan beräkning av nettobehov påbörjas. Den 
generella beslutsregeln för materialbehovsplanering är att beställa material 
om den dag som lagret blir negativt ligger närmre i tiden än 
återanskaffningstiden (Mattson & Jonsson, 2003). 
 

ProduktionsplanProduktionsplan

StrukturregisterStrukturregister LagerdataLagerdata

InköpsorderInköpsorder Produktions-
order

Produktions-
order

Produktions-
styrning

Produktions-
styrning

FörädlingFörädlingLeverantörerLeverantörer
Komponenter

Komponent-
uppdelning

Komponent-
uppdelning

Lagertransaktioner

MRP

 
Figur 3 – Materialbehovsplanering (baserad på Muller, 2002, s. 136) 
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Materialbehovsplanering tar inte direkt hänsyn till finansiella begränsningar. 
Eftersom det finns ett behov av att integrera de finansiella aspekterna av 
material och produktionsstyrning har mer sofistikerade system utvecklats 
utifrån MRP (härmed betecknat MRP-I). MRP-II är en förkortning för 
Manufacturing Resource Planning och är den första i raden av 
vidareutvecklingar utav MRP-I.  MRP-II knyter det grundläggande MRP-I 
systemet till organisationens finansiella system (Krajewski & Ritzman, 2002).  
 
Även MRP-II har vidareutvecklats till ett system kallat ERP, Enterprise 
Resource Planning (PLAN, 2004). Skillnaderna mellan MRP-II och ERP är i 
första hand att ERP-system innehåller fler funktioner, såsom 
kvalitetsstyrning, underhåll och lageradministration jämfört med de 
traditionella MRP-II systemen. De är också mer utbyggda med avseende på 
informationsutbyte med kunders och leverantörers system (PLAN, 2004). 

3.2 Lager 
I detta avsnitt presenteras teori kring ämnesområdet lager. Bland annat 
definieras olika typer av lager, metoder att räkna och mäta lager presenteras 
liksom kostnader förknippade med lagerhållning.     

3.2.1 Definition 

Föreningen för Produktionslogistik (PLAN) har definierat lager på 
nedanstående vis.  
  

”Med lager avses ett upplag av varor avsedda för framtida försäljning, 
distribution eller förbrukning i tillverkningen.” 

 
PLAN påpekar som ett komplement till definitionen att begreppet lager, i 
vissa företag, är begränsat till att avse varor som är helfabrikat och avsedda 
för försäljning medan upplag av detaljer och halvfabrikat som används i 
tillverkningen kallas förråd.  
 
Med lager avses alltså stillastående eller bundet material som finns i ett 
materialsystem men som inte förflyttas längs flödet. Ett lagers primära 
funktion är att utgöra en frikoppling mellan flöden för att undvika att 
oundvikliga störningar i ett delflöde fortplantar sig till andra delflöden. 
Därmed kan man betrakta lager av olika slag som en integrerad del av det 
totala materialflödessystemet (Mattson & Jonsson, 2003). 

3.2.2 Olika typer av lager 

Mattson och Jonsson (2003) delar in området lager i tre huvudkomponenter; 
förråd, produkter i arbete och färdigvarulager.  
 

• Förråd är lager av råmaterial, detaljer, köpkomponenter och 
halvfabrikat som är avsedda för förbrukning i produktionen. Ett 
förråds primära funktion är att frikoppla inleverans- och 
produktionsprocesserna ifrån varandra. Genom förrådshållning kan 
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också materialbehoven i produktionen tillfredsställas utan 
tidsfördröjning. 

 
• Produkter i arbete (PIA) avser lager av material som är under förädling, 

mellan på varandra följande produktionsresurser eller under intern 
transport/hantering. Lagerhållningen av PIA-lager medför att olika 
förekommande produktionssteg frikopplas från varandra vilket bland 
annat möjliggör olika produktionstakt i olika delar av ett 
produktionssystem. PIA uppkommer också på grund av att 
produktionsprocesser tar tid att genomföra.  

 
• Färdigvarulager utgör lager av till försäljning färdiga produkter. Dess 

primära funktion är att frikoppla produktionsprocesserna från 
försäljnings- och distributionsprocesserna. Men hjälp av 
färdigvarulager möjliggörs också leverans till kund utan fördröjning.  

 
Författarna har baserat på Mattson och Jonsson (2003), Ballou (2004) och 
Lumsden (2006) delat in lagerkomponenten förråd i 6 olika kategorier.   
 

• Säkerhetslager - Lager som hålls för att osäkerheter och variationer i 
efterfrågan samt störningar i inleveranser inte skall orsaka 
bristsituationer.  

• Omsättningslager- Den del av förrådet som uppstår därför att 
inleverans sker i en annan takt och i större kvantiteter än 
förbrukningen.      

• Inaktivt lager- Artiklar som har blivit inaktuella, gamla, borttappad, 
stulna etc.   

• Koordinationslager- Avsiktligt skapat förråd vars syfte är att koppla 
parallella materialflöden och därigenom uppnå samordningsfördelar. 
Uppstår exempelvis vid sambeordring av flera artiklar för att minska 
transportkostnaderna eller när beordring och leverans är 
tidtabellstyrd.   

• Spekulationslager – Artiklar som köpts hem till ett billigare pris än 
normalt eller då en prisuppgång förväntas.       

• Styrningslager- Uppkommer oavsiktligt. Dess storlek hänger samman 
med ofullkomlighet i styrningsavseende. Består exempelvis av artiklar 
som krävs samtidigt till ett slutmontage men som måste vänta i lager i 
avvaktan på monteringsstart på grund av att någon av de ingående 
artiklarna är leveransförsenad eller har brist i lager. 
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3.2.3 Säkerhetslager 

I detta avsnitt behandlas kortfattat olika typer av säkerhetslager samt 
normalfördelningsfunktionen vilken ofta används för att beräkna lämplig 
säkerhetslagernivå. 
 
Säkerhetslagrets funktion 
Försenade leveranser eller andra störningar i lagerpåfyllning är ofrånkomliga 
i ett materialflödessystem. Det är inte heller möjligt att med full säkerhet 
förutse framtida förbrukning (Mattsson & Jonsson, 2003). Ett lager existerar 
för att täcka en över tiden fördelad efterfrågan av artiklar. Detta innebär att 
lagernivån minskar i takt med att artiklarna efterfrågas se figur 4 nedan. 
Således måste lagret vid behov fyllas på med nya artiklar som anländer i 
partier av viss storlek, betecknad Q i figuren. Lagernivån sänks kontinuerligt 
genom kundernas efterfrågan, betecknad D (Lumsden, 2006). 
 

 
Figur 4 – Lagernivåer i ett principiellt uppbyggt lager (Lumsden 2006, s. 310) 

 
Grundnivån i ett lager är generellt sett ett antal artiklar som utgör en säkerhet 
för avvikelser i antingen efterfrågan eller ledtid. Detta lager kallas 
säkerhetslager, betecknat SL (Lumsden, 2006). 
 
Säkerhetslagrets funktion är att utöver den normala efterfrågan som 
tillfredsställs av omsättningslagret absorbera avvikelser från den normala 
efterfrågan och därmed undvika brist i lagret under ledtiden (Lumsden, 
2006). 
 
Typer av säkerhetslager 
Manuellt satt säkerhetslager (fast) 
Säkerhetslager dimensioneras enklast genom att göra manuella 
erfarenhetsbaserade uppskattningar/bedömningar. Vid dessa bedömningar 
bör dels faktorer som lagerhållningskostnader och kapitalbindning analyseras 
vilket bör ställas i relation till organisationens önskade servicegrad. De 
bedömda säkerhetslagernivåerna måste sedan registreras manuellt i MRP-
systemet, artikel för artikel. Därmed är denna metod för att bestämma 
säkerhetslager tämligen tidskrävande och orationellt då behovet av 
säkerhetslager kan behöva revideras beroende på faktorer såsom 
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efterfrågevariationer, kassationer eller leverantörsbeteenden (Mattsson & 
Jonsson, 2003). 
 
Säkerhetslager baserat på ledtidsförbrukning (dynamiskt) 
Ett alternativt sätt att beräkna säkerhetslager är att basera det som en 
procentsats av ledtidsförbrukningen. Säkerhetslagrets storlek kommer då att 
kopplas till efterfrågans storlek och till ledtidens längd. Därmed justeras 
säkerhetslagret automatiskt vid förändringar i efterfrågan och ledtid 
(Mattsson & Jonsson, 2003). 
 
I affärssystemet SAP (vilket används på ABB Robotics, för mer information se 
avsnitt 5.1.3) finns det inbyggt stöd för olika typer av säkerhetslager, såsom 
fast och dynamiskt. Det dynamiska säkerhetslagret räknas fram enligt formel 
1 (Sap-Img.com, 2007): 
 

Dynamiskt säkerhetslager = genomsnittligt dagsbehov (GDB) * täckningstid 

Formel 1 

 
Det genomsnittliga dagsbehovet (GDB) är ett flytande medelvärdet av 
dagsbehovet för respektive artikel eller produkt. Perioden (antal värden) för 
medelvärdet sätts av företaget. Täckningstiden anger hur många dagars 
snittförbrukning som skall utgöra säkerhetslagret. 
  
Formel 2 är den formel SAP använder för beräkning av GBD (Sap-Img.com, 
2007): 
 

GDB = Behov under perioden / totalt antal dagar i perioden 

Formel 2 

 
Detta flytande medelvärde anpassar nivån på säkerhetslagret baserat på den 
period som är satt (per dag, per vecka, osv.) beroende på hur trender i 
efterfrågan och leverantörsbeteenden ser ut längre fram i tiden och är därmed 
i viss mån självjusterande. Diagram 1 nedan illustrerar denna skillnad mellan 
dynamiskt och fast säkerhetslager, förutsatt att det fasta säkerhetslagret ej 
justeras under perioden. 
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Diagram 1 – Jämförelse mellan dynamiskt och fast säkerhetslager 

 
Det förekommer även en rad modeller för att beräkna säkerhetslager utifrån 
önskad servicenivå, med olika grad av komplexitet beroende på det antal 
faktorer som analyseras (Lumsden, 2006; Mattson & Jonsson, 2003). 
Gemensamt för dessa modeller är att de antas följa en fördelningsfunktion, 
vanligtvis en normalfördelning eller en Poissonfördelning (Axäter, 1991). 
Normalfördelningsfunktioner och dess beräkningar behandlas nedan, dock 
generellt och inte specifikt för säkerhetslager. 
 
Normalfördelningsfunktionen 
Den vanligast förekommande fördelningsfunktionen för att beskriva 
efterfrågan är normalfördelningsfunktionen. En normalfördelning definieras 
med ett medelvärde (µ) och en standardavvikelse (σ) vilket betecknas N(µ, σ). 
Fördelningen är symmetrisk och 99,73 % av alla efterfrågevärden ryms inom 
±3 standardavvikelser från medelvärdet (Britton & Garmo, 2002). Eftersom en 
normalfördelning är definierad av dess medelvärde och standardavvikelse 
kan den användas för dimensionerings av säkerhetslager genom att utifrån 
statistik över efterfrågan beräkna efterfrågans medelvärde per period och 
standardavvikelse under ledtiden (Mattson & Jonsson, 2003).  
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Normalfördelningskurvan finns att åskåda i figur 5 nedan.  

 
Figur 5 – Normalfördelningskurva (Britton & Garmo 2002, s. 203) 

 
Som tidigare nämnt betecknas medelvärdet µ och beräknas genom att ta 
summan av alla observerade värden (xi) och dividera med antalet 
observationer (n): 
 

n

x

u

n

i

i∑
== 1  

Formel 3 

Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket de olika värdena i en 
population avviker från medelvärdet och beräknas på följande vis: 

( )

1

2

−

−
=
∑

n

uxi
σ  

Formel 4 

3.2.4 Att mäta lager 

Det finns ett antal olika sätt att mäta lager. Lumsden (2006) påpekar att för att 
mäta lagret bör volymen ställas i relation till någon annan för företaget viktig 
parameter.  
 
Ett vanligt förekommande mått på lager är lageromsättningshastighet (LOH) 
där man ställer omsättningen i relation till tillgångarna i lagret (se formel 5 
nedan). När kapital bundet i lager och förråd behandlas är det den 
genomsnittliga kapitalbindningen som är av intresse därför kan man enligt 
formeln nedan räkna ut lageromsättningshastigheten genom att dividera 
värdet av alla utlevererade varor under en period, vanligtvis ett år, med det 
genomsnittliga lagervärdet under samma period (Lumsden, 2006).   
 

lagervärdeligtGenomsnitt

produkterdeutlevereraavVärde

dningkaptialbinLagrets

Omsättning
LOH

 
  t 

 
==  

Formel 5 
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I bokslut är förråd och lager värderade till tillverkningskostnad alternativt 
självkostnad dock relateras omsättningen till produkternas försäljningspris 
(Lumsden, 2006).  
 
Lageromsättningshastigheten ger ett mått på hur många gånger per år som 
lagret förbrukas och ersätts med nytt material dvs. omsättes. För att minska 
kapitalbindningen och risk för inkurans i lagret bör ett högt värde på 
lageromsättningshastigheten eftersträvas.  
 
Utifrån lageromsättningshastigheten kan den genomsnittliga tiden t för 
artiklarna i lagret räknas fram som inversen av lageromsättningshastigheten, 
se formel 6 nedan.  

LOH
tlagretitidenGenomlopps

1
  ==  

Formel 6 

 
Om lageromsättningshastigheten i formeln ovan mäts i antal gånger per år 
fås även genomloppstiden i antal år. Med fördel kan därför inversen av 
lageromsättningshastigheten multipliceras med 365, dvs. antal dagar per år, 
för att istället få genomloppstiden i lagret mätt i antal dagar. 

3.2.5 Motiv till och fördelar med lagerhållning 

Det finns många skäl till och vinningar av att hålla lager. Främsta 
anledningen till att hålla lager är för att öka servicegraden genom hög 
tillgänglighet och snabbt kunna tillfredställa osäkra behov. Lagerhållning kan 
också minska kostnader genom att tillverkande företag kan uppnå 
stordriftsfördelar i produktionen genom att tillåta större, längre och mer 
balanserade produktionskörningar (Ballou, 2004). För företag med 
säsongsbetonad efterfrågan kan lagerhållning vara enda möjligheten för att 
kunna uppnå ett jämt och högt kapacitetsutnyttjande och en jämn 
produktionstakt (Mattson & Jonsson, 2003). Att hålla lager ger även 
tillvekningen hög funktionssäkerhet (Lumsden 2006). 
 
Genom lagerhållning kan även stordriftfördelar uppnås inom inköp då 
antalet inköp och därmed transporter kan hållas lägre då volymerna per 
inköp/transport ökas. Kostnaden per artikel blir därmed även lägre eftersom 
ju större orderkvantiteterna desto mindre blir ordersärkostnaderna per styck 
(Mattson & Jonsson, 2003) 
 
Att hålla lager kan även skydda mot påverkan till följd av; strejk, 
naturkatastrofer, ökad efterfrågan, försenade leveranser etc. (Ballou, 2004). 
Följaktligen leder lagerhållning att effekterna av yttre påverkningar, från 
exempelvis tredje part, minskar risken att den egna verksamheten påverkas. 
T.ex. kan materialbrist undvikas vilket annars kan innebära stora och svåra 
konsekvenser som stillestånd i produktionen och därmed 
leveransförseningar, förlorade order, goodwill-förluster etc. Generellt anses 
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det enligt Ballou (2004) mer försvarbart att hålla stora lager än att ha 
materialbrist.  

3.2.6 Svårigheter och nackdelar med lager 

Även om fördelarna med att hålla lager är många finns det självklart 
nackdelar med lagerhållning och motiv till att hålla nivåerna ner.  
 
Främsta anledningen är kostnadsaspekten. Att hålla lager kan kosta mellan 
20-40% av dess värde per år. Därför är det ur ekonomisk aspekt av största 
vikt att noga styra och kontrollera lagernivåer (Ballou, 2004). Lagerhållning är 
heller inte en värdeskapande del av verksamheten och icke-värdeskapande 
aktiviteter skall generellt försöka hållas låga. 
 
Det finns massor av anledningar till att lager uppstår i en leveranskedja men 
under de senaste 5 åren då arbetssätt som Lean production och Just-in-Time 
blivit allt vanligare har lagerhållning blivit starkt kritiserat som waste (onödig 
resursförbrukning).  
 
Lumsden (2006) påpekar att;  
 

”Vid all ansamling av artiklar i en nod, lagerpunkt eller liknande  
måste det klart föreligga ett skäl till varför artiklarna stoppas i flödet. 

Att hålla lager är inget självändamål.” 
 
Lager döljer ofta kvalitetsfel och stora lager kan därmed vara ett tecken på att 
någon funktion har en tveksam funktionssäkerhet, därför bör alla former av 
lager någon gång ifrågasättas (Lumsden 2006). 
 
Delar av den japanska tillverkningsfilosofin går ut på att ta bort alla lager för 
att identifiera och lyfta fram andra underliggande problem i produktionen. 
Detta liknas ofta vi en sjö, kallad den Japanska sjön, i vilken vattennivån 
symboliserar lagernivån. Då lagernivån sänks blottas problem vilka tidigare 
varit dolda, detta symboliseras av grund och ojämnheter på botten vilka 
kommer upp till ytan då vattennivån sänkes, se figur 6.  
 
 

 
Figur 6 – Den japanska sjön (Hägglund, A., Johansson, A. 2006)  
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3.2.7 Kostnader kring lager 

Som tidigare nämnts finns det stora kostnader förknippade med lager. 
Mattson och Jonsson (2003) delar in lagringskostnader i tre delar; 
kapitalkostnader, förvaringskostnader och osäkerhetskostnader. 
 

• Kapitalkostnader - uttrycks ofta som kalkylmässig ränta baserat på hur 
mycket gods som finns bundet i lager.  

• Förvaringskostnader - är kostnader för lagerlokaler, lagerutrustning, 
försäkringar etc.  

• Osäkerhetskostnader - kostnad för svinn, inkurans, kassationer eller 
annan värdeminskning. 

 
Osäkerhetskostnaden för svinn och kassaktioner ökar normalt när lagernivån 
ökar. Stort antal kassaktioner kan vara en följd av kort/begränsad hållbarhet 
men också konstruktionsförändringar eller minskad efterfrågan. Mattson och 
Jonsson (2003) påpekar att;    
 

”Ju större kvantiteter som läggs på lager och därmed ju längre tid de ligger kvar  
i lager desto större är risken att de blir inkuranta eller minskar i värde.” 

 
En annan typ av kostnader som förknippas med lagerhållning är brist- och 
förseningskostnader. Dessa kostnader uppstår när en produkt inte kan 
levereras p.g.a. brist i lager eller försenade leveranser. Kostnaderna utgörs av 
intäktsbortfall p.g.a. utebliven försäljning, kostnader för goodwillförluster, 
skadeståndskostnader och kostnader för extra transporter eller 
specialtransporter (Mattson & Jonsson, 2003).  
 
Enligt Ballou (2004) finns det två typer av lagerbrist kostnader;   
 

• Kostnad för förlorad försäljning; Uppstår när kunden vid materialbrist 
drar tillbaka sin order. Kostnaden är lika med den aktuella orderns 
vinst samt andra kostnader som kan ha uppstått p.g.a. den negativa 
effekt på framtida försäljning som materialbristen innebär. 

• Kostnad för restorder; Uppstår när en kund inte drar tillbaka ordern 
utan den istället försenas. Restorder kan ge extra kostnader för 
transporter, orderbehandling etc.    

 
Ytterligare en kostnadsgrupp som också bör sammanföras med lagerhållning 
är de administrativa kostnaderna för att styra och planera lager, 
materialflöden, lagerpersonal etc. (Mattson & Jonsson, 2003).   

3.2.8 Lagringsprinciper 

Hur uttag ur ett lager sker bestäms av den lagringsprincip som används och 
då specifikt vilken uttagsprincip som används. De två vanligaste principerna 
benämns FIFO och LIFO. 
 
FIFO är en förkortning av First In, First Out och som namnet antyder betyder 
denna princip att det gods som kommit in först är det som skall tas ut först 
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precis som i en klassiskt utformad kö. FIFO-principen är lämpligt att använda 
om ett rakt flöde genom lagret eftersträvas (Lumsden, 2006). 
 
LIFO är en förkortning av Last In, First Out. Dvs. det gods som sist kom in är 
det som först skall tas ut. LIFO-principen lämpar sig bäst i verksamheter där 
mottagning och användning sker på samma plats (Lumsden, 2006).  
 
Den genomsnittliga genomloppstiden t för artiklar i lagret påverkas inte av 
vilken typ av lagringsprincip som används. Det gör dock tmax vilket är tiden i 
lager för de artiklar som ligger längst tid i lagret. Tiden tmax är mycket högre 
då LIFO-principen används vilket kan ge följder som inkurans p.g.a. 
försämrad kvalitet eller att artiklarna blir inaktuella p.g.a. revisioner. Detta 
kan i sin tur medföra ekonomiska förluster (Lumsden, 2006).    

3.2.9  Lagerstyrningssystem 

Många företag har utöver vanliga materialstyrningssystem även ett separat 
lagerstyrningssystem. Med lagerstyrning avses besluts-, beordrings- och 
kontrollaktiviteter för att styra materialflöden in och ut från lager (PLAN, 
2004). Tack vare ett lagerstyrningssystem kan användaren alltså få exakt 
information om fyllnadsgrad i lagret, lagersaldon i form av vilken typ av 
gods som lagras var, i hur stora kvantiteter, hur länge det lagrats samt 
eventuellt var/när det är avsett att förbrukas.    
 
Vid inleverans av gods från leverantörer sker en registrering av godset i 
lagerstyrningssystemet. Vanlig information som automatiskt eller manuellt 
matas in i systemet är vilken/vilka typer av artiklar som inlevereras, 
kvantitet, tidpunkt för inleverans, varifrån godset kommer och i många fall 
även vilken order leveransen tillhör. Systemet i sin tur ger då information om 
huruvida godset skall genomgå kvalitetskontroll eller övrig ankomstkontroll 
innan det skickas vidare i kedjan (Lumsden, 2006). 
 
Då godset väl skall placeras i lagret ger lagerstyrningssystemet, baserat på 
lediga platser och valda layoutprinciper, förslag på lämplig lagerplats för 
godset (Ballou, 2004). För att detta skall fungera väl krävs det att systemet har 
mycket god kontroll över lagersaldon, lediga och upptagna platser samt vilka 
lagringsprinciper som skall följas. Lämpliga platsförslag kan minska 
hanteringstider och transportsträckor i lagret om gods ser till att lagras i 
närheten av där det skall förbrukas.   
 
När det väl är tid för gods att tas ut från lagret ger systemet information om 
var godset kan hämtas ifrån och om det finns tillräckliga kvantiteter för att 
täcka den aktuella ordern. Enligt Ballou (2004) är det vid uttag ur lager 
användaren har som störst nytta av ett välfungerande lagerstyrningssystem.  

3.3 Diskussion kring teori 
Då begreppet lager är mycket brett och innefattar olika typer vill författarna 
klargöra vad som i denna rapport menas med begreppet lager.  
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På grund av examensarbetets ämnesområde och uppgift har fokus lagts på 
den del av lager som i avsnitt 3.2.2 benämnts förråd vilket därmed hädanefter 
kommer att refereras till, om inget annat anges, då begreppet lager används i 
rapporten.    
 
Då olika typer av kostnader förknippade med materialförsörjning och 
lagerhållning nämns i kommande delar av rapporten hänvisar författarna till 
avsnitt 3.2.7 för redogörelse av ingående komponenter i respektive 
kostnadsslag. 
 
    
 



 

24 (78) 

4 Företagspresentation ABB 
Under denna rubrik presenteras ABB-koncernen med fokus på divisionen Robotics. 
Verksamhetens affärsidé presenteras samt dess produkter.  

 

4.1 ABB-koncernen 
Det svenska företaget Asea och det schweiziska företaget BBC Brown Boveri 
slogs år 1988 samman till koncernen Asea Brown Boveri Ltd, mer känd under 
förkortningen ABB. Huvudkontoret finns i Zürich, Schweiz men koncernen 
har verksamhet i cirka 100 länder och totalt runt 108 000 medarbetare världen 
över.  
 
ABB-koncernen är idag ledande inom kraft- och automationsteknik och hade 
år 2006 en orderingång på 28,4 miljarder US-dollar, intäkterna samma år 
uppgick till 24,4 miljarder US-dollar. 
 
ABB Sverige har omkring 8 700 anställda utspritt på 35 orter. Huvuddelen, 
cirka 4 500 medarbetare finns i Västerås följt av Ludvika med 2 400 
medarbetare. I Sverige är företaget en ledande leverantör av produkter och 
system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Under förra 
året uppgick intäkterna för ABB Sverige till 23 miljarder kronor fördelat på 
marknaderna enligt diagram 2 nedan.  

Sverige; 25%

Övriga 

Västeuropa; 

33%

Central- och 

Östeuropa; 

5%

Nord- och 

Sydamerika; 

15%

Syd- och 
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14%

Mellanöstern 

och Afrika; 

8%

 

Diagram 2 – Marknadsfördelning (baserat på ABB Inside, 2007) 

 
ABB Sverige består av fem verksamheter eller divisioner som de kallas 
nämligen; Power Products, Power Systems, Automation Products, Process 
Automation och Robotics.   
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4.2 ABB Robotics 
Divisionen Robotics utvecklar, tillverkar, marknadsför och levererar 
robotsystem för industriella applikationer. Robotarna kan utföra arbeten som 
svetsning, limning, målning, slipning, mm. Dessutom hanterar, packar eller 
flyttar de kundernas gods och/eller produkter på ett effektivt sätt. Den första 
roboten började utvecklas inom företaget redan år 1970, under årens lopp har 
över 150 000 ABB-robotar nått marknaden.   
 
Enligt Perfect Match uppgick divisionens intäkter år 2006 till 1,3 miljarder 
dollar vilket motsvarar 5,3 % av ABB-koncernens totala intäkter. 
 
ABB Robotics affärsidé är att vara en ledande global leverantör av 
industrirobotar och programvara för att öka sina kunders produktivitet och 
konkurrenskraft. Visionen är att bli global ledare inom området, detta genom 
att erbjuda sina kunder ett brett produkturval för många olika typer av 
applikationer. ABB Robotics väljer alltså att inte specialisera sig inom en nisch 
utan satsar snarare på bredd och specifika kundlösningar. Enligt ABB 
Robotics sker utvecklingen av nya robotmodeller i ett nära samarbete med 
kunder och leverantörer för att produkten ska optimeras gällande både 
prestanda och kostnad.  
  
ABB Robotics affärsstrategi är inriktad på tre punkter:  
 

• Förmåga att snabbt möta kundernas förväntningar avseende 
leveranser, nya produkter och kundanpassningar, offerter samt 
produktsupport och service.  

• Användarvänlighet gällande att produkterna skall vara lätta att 
installera, använda och serva.  

• Tillförlitlighet på sina produkter och tjänster genom att ger tillförlitlig 
information och hålla löften mot kund. 

 
Divisionen Robotics har cirka 5 500 anställda i 30 länder. I Sverige finns cirka 
900 medarbetare stationerade. ABB Robotics grundades i Västerås med idag 
finns verksamhet även på orterna Stockholm och Göteborg.  
 
I Sverige är ABB Robotics verksamhet uppdelat i fyra affärsenheter; 
produkter, service, system och svensk försäljning.  
 
Produkter utvecklar, producerar och marknadsför robotar med tillhörande 
styrsystem, mjukvaror, applikationsprodukter och åkbanor.  
 
Service ansvarar för ABB Robotics eftermarknadserbjudande i form av 
reservdelar, uppgraderingskitt, begagnade robotar och produktsupport efter 
igångkörningsfasen.  
 
System utvecklar och levererar produkter inom Robot Automation och 
kundspecificerade.  
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Svensk Försäljning ansvarar för all försäljning i Sverige till generell industri 
och bilindustri av ABB Robotics produkterbjudande. Försäljningen sker 
direkt till slutkunder eller via partners.  
 
Fältstudien under detta examensarbete har genomförts på affärsenheten 
produkter under vilken det finns tre avdelningar; Forskning och Utveckling 
(PR), Produktion och Logistik (PP) samt Försäljning och Marknadsföring (PF). 
Berörd avdelningen under fältstudien var Produktions och 
Logistikavdelningen i Västerås och under den i sin tur verkstadsavdelningen 
(PPV) och teknikavdelning (PPT). Figur 7 nedan visar schematiskt 
organisationsstrukturen med fokus på de under fältstudien berörda 
avdelningarna. 
 

ABB Robotics Division

Produkter Service System Svensk försäljning

Forskning &

Utveckling (PR)

Produktion &

Logistik (PP)

Försäljning & 

Marknadsföring (PF)

Verkstad 

(PPV)

Projekt & Process

(PPP)

Teknik

(PPT)

 
Figur 7 – Organisationsstruktur ABB Robotics (baserat på ABB Inside, 2007) 

4.3 Konkurrenssituation 
De senaste 10 åren har stora förändringar skett på robotmarkanden. 
Konkurrensen har tätnat markant och antalet konkurrenter har minskat. På 
robotmarknaden i dag finns främst fyra stora aktörer som tillsammans 
besitter 83 % av markanden. Fram till år 2000 var ABB Robotics 
marknadsledande bland sina konkurrenter, idag ligger dock Robotics på 
tredje plats räknat i antal sålda robotar efter de Japanska konkurrenterna 
Yaskawa och Fanuc. Den fjärde stora konkurrenten är den tyska uppstickaren 
Kuka.   
 
Generellt karaktäriseras robotmarknaden av hög utvecklingshastighet och 
prispress. ABB Robotics har tidigare differentierat sig från sina konkurrenter 
genom att tillhandahålla hög prestanda på sina produkter genom avancerad 
teknik och mjukvara. Dock försöker ABB Robotics allt mer arbeta för att 
sänka priserna på sina produkter för att bibehålla och helst öka sin 
marknadsandel.   

4.4 Kunder  
Mer än 90 % av ABB Robotics produktion går på export till kunder utanför 
Sverige. Främsta kunden är bilindustrin och dess underleverantörer men 
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även tillverkare av konsumtionsprodukter, exempelvis livsmedelsindustrin, 
har blivit en allt större kund. Mycket tyder på att marknaden börjar jämna ut 
sig mellan de olika typerna av kunder men dock är bilindustrins med sina 
stora order fortfarande mycket viktiga för att behålla hög volym i 
produktionen. Diagram 3 nedan visar fördelningen mellan de olika typerna 
av slutmarknader beräknat på intäkterna för år 2005.   
 
 

Bildelar; 36%

Bil OEM; 23%

Gjutning; 

13%

Plast; 9%

Mat och 

Dryck; 5%

Övrigt; 14%

 
Diagram 3 – De olika slutmarknadernas procentandel av ABB Robotics intäkter 2005 (baserat på 
ABB Inside, 2007) 

4.5 Produkter 
ABB Robotics produktsortiment består, som framgår av namnet, av ett antal 
robotar i olika utföranden och med olika funktioner. Produkterna kan delas 
in i tre kategorier; industrirobotar (IRB), åkbanor och positionerare samt 
bågsvetssystem, se bild 1.  
 

 
Bild 1 – Urval av ABB Robotics produkter. F.v. industrirobot, åkbana och bågsvetssystem (ABB 
Inside, 2007) 
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Varje produkt (robotsystem) är uppbyggd av två 
huvudkomponenter, en manipulator och en 
styrenhet. Manipulatorn (kalls ofta för meken) är 
den rörliga och mekaniska delen av roboten som 
utför det fysiska arbetet. Styrenheten utgörs av ett 
styrskåp, se bild 2, som innehåller den hård- och 
mjukvara som behövs för att programmera och styra 
roboten.   
 
Elektricitet, signaler och information mellan 
styrskåpet och manipulatorn och även mellan de 
olika delarna av manipulator sker via olika typer av 
styrkablar vilka går under samlingsnamnet kablage.   
 
Fältstudien i detta examensarbete berör endast komponenter till 
industrirobotarna, vilka även de finns i en mängd modeller och utföranden. 
Ett urval av olika modeller kan ses nedan i bild 3.  

 
Bild 3 - Urval av ABB Robotics produktsortiment (ABB Inside, 2007) 

 
 

Bild 2 – Styrskåp (ABB 
Inside, 2007) 
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5 Nulägesbeskrivning ABB Robotics 
Under denna rubrik beskrivs hur arbetet idag bedrivs på ABB Robotics tillsammans 
med verksamhetens planer för de framtida leverantörsbytena.  

 

5.1 Dagens situation och arbetssätt 
I detta avsnitt finns en kort genomgång av situationen i dagsläget samt de 
arbetssätt som används på ABB Robotics med fokus på de aktiviteter som 
kommer att påverkas av leverantörsbytena.  

5.1.1 Planering och prognoser 

På ABB Robotics genomförs s.k. Sälj- och VerksamhetsPlanering (SVP) på tre 
olika nivåer. 
 
Den strategiska SVP:n genomförs 6-11 gånger per år av VD:n samt den 
operativa ledningsgruppen. Planeringshorisonten är på ½-3 år och syftet med 
mötet är dimensionering av verksamheten på lång sikt genom att fatta 
övergripande och långsiktiga beslut avseende volymer och produktportfölj. 
Baserat på affärsplanen, historisk data samt produktplaneringen tas beslut 
gällande produktionsvolymer på årsbasis, övergripande riktlinjer för 
verksamheten samt in- respektive utfasningsplaner för nya och befintliga 
produkter.  
 
På den ordinarie SVP:n som genomförs en gång per månad deltar 
representanter från bl.a. huvudplaneringen, marknadsavdelningen, 
produktionsavdelningen m.fl. Planeringen sker på ett års sikt med syfte att 
upprätta fakturerings- och produktionsplanen för de kommande 12 
månaderna. Detta genom att analysera och koordinera prognoser kring 
marknadsbehovet med verksamhetens egen kapacitet, produktplanerna (från 
den strategiska SVP:n) samt material- och leverantörsläget. Det är beslut från 
den ordinarie SVP:n som ger input till SAP (se avsnitt 5.1.3) gällande när och 
på hur stora volymer ABB Robotics i sin tur bör lägga order hos sina 
leverantörer för att täcka den förväntade efterfrågan.     
 
Mini-SVP:n genomförs 1 gång per vecka på mycket kort planeringshorisont 
av avdelningen för operativt inköp. Syftet med mini-SVP:n är att korrigera 
produktionsplanen för att i närtid optimera leveransförmågan och 
resursutnyttjandet.  

5.1.2 Efterfrågan  

ABB Robotics prognoser över förväntad efterfrågan har vid flera tillfällen på 
modellnivå skiljt så mycket som 30-40 % mot det verkliga utfallet. Detta beror 
dels på dåligt anpassade prognosprocesser men främst på svåruppskattad 
efterfrågan. Tidigare har ABB Robotics uppskattningar gällande de totala 
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försäljningsvolymerna generellt sett stämt väl med utfallet. Dock har det varit 
svårare att på modell- och artikelnivå göra korrekta uppskattningar. Detta 
beror främst på det stora antalet modeller som för kunderna finns att välja på 
samt även antalet optioner inom en och samma modell. Andelen stororder 
från exempelvis bilindustrin försvårar även ytterligare prognoserna över 
efterfrågan. Har ABB Robotics exempelvis antagit att en stororder skall läggas 
på en viss robotmodell med särskilda optioner men istället läggs på en annan 
modell eller att andra optioner väljs så har prognosen slagit kraftigt fel på inte 
bara ett utan två ställen. Dels en stor överuppskattning på den modell/option 
som ABB Robotics trodde skulle köpas samt en lika stor underskattning på 
den modell/option som verkligen valdes. Detta kan om företaget har otur 
leda till väldigt stora lager på vissa artiklar och samtidigt materialbrist på 
andra.          
 
Generellt kan efterfrågan på ABB Robotics produkter ses som säsongsbetonad 
med två toppar under året. Störst efterfrågan uppstår strax innan och under 
sommaren samt i december. Detta beror på att kunderna oftast önskar 
robotsystemen levererade under dessa perioder för att kunna installera dem i 
sin verksamhet under semesterperioden på sommaren respektive under julen 
då många företag stänger ner sin verksamhet alternativt håller lägre 
produktionstakt.   
 
Dock kan som nämnts ovan utöver den säsongbetonade efterfrågan stora 
svängningar i efterfrågan ske beroende på svårförutsägbara stororder med 
mycket hög volym, som inte följer något förutbestämt mönster.   

5.1.3 Affärssystemet SAP 

Inom ABB Robotics används affärssystemet, alternativt ERP-systemet, SAP 
R/3 för att stödja, planera och följa upp företagets verksamhet. SAP är en 
förkortning för Systems and Application Products in Data Processing. 
Beteckningen R innebär att transaktionerna sker i realtid och 3:an att systemet 
är av den tredje varianten (SAP AG, 2007). SAP R/3 är indelat i olika 
funktionella moduler som hanterar olika delar av verksamheten. ABB 
Robotics använder framförallt de moduler som styr inköp, order, lager, 
produktion, logistik, personal och lön. Dessa moduler är dock tämligen 
standardiserade vilket innebär att det i vissa fall saknas stöd för önskade 
funktioner. Därmed väljer många att använda sig av specialiserade system 
som sedan integreras med bassystemen, inte minst gäller detta området 
transportadministration och lager (Fredholm, 2006). ABB Robotics har valt att 
använda sig ett specialanpassat lagersystem kallat Gula Kort för styrning av 
verksamhetens lager (se avsnitt 5.1.7). 
 
Modulerna Materials Management (MM) och Production Planning (PP) 
samverkar för att synkronisera tillverkning och inköp av ABB Robotics 
produkter. För respektive inköpt komponent tilldelas i SAP data såsom 
leverantör, partistorlek, täckningstid för säkerhetslager, ledtid, 
produktionsspill mm. 
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Baserat på dessa data och de behov som härleds från produktionsplanen 
placerar och schemalägger SAP automatiskt orderförslag. Detta orderförslag 
tar ej hänsyn till eventuella produktionsstörningar och andra avgörande 
faktorer och måste därför bekräftas och eventuellt styras om av 
inköpsavdelningen. När orderförslaget är godkänt tilldelas en leverantör till 
den planerade ordern och konvertering till en s.k. inköpsrekvisition sker. När 
rekvisitionen i sin tur godkänts konverteras den till en formell inköpsorder 
som distribueras till aktuell leverantör. 

5.1.4 Leverantörer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.5 Ledtider 

Beroende på de olika leverantörernas produktionskapacitet, godsets 
egenskaper och närheten till leverantörerna varierar ledtiden för de beröra 
artiklarna i dagsläget mellan …..… kalenderdagar. På vissa av artiklarna, 
främst de med hög och jämn efterfrågan, läggs en s.k. ramorder hos 
leverantören från vilken ABB Robotics sedan kan ropa hem mindre 
kvantiteter med kort ledtid. På övriga artiklar läggs order efter planerat 
behov från SAP.      
 
Idag sker transport av de berörda artiklarna från leverantören till 
produktionsanläggningen i Västerås uteslutande med lastbil. Tack vare att 
många av ABB Robotics leverantörer finns i Sverige kan transporttiden hållas 
relativt låg, i många fall under en dag.  

5.1.6 Materialhantering 

I dagsläget inlevereras de berörda artiklarna uteslutande på europapallar 
(EUR-pallar) för vilka materialhanterings- och lagringsutrustning är 
anpassade. Innan materialet når dess ordinarie lagringsplats efter inleverans 
sker det på vissa artiklar ompack till andra lastbärare alternativt upp-
packning i de fall där skyddande emballage etc. måste avlägsnas innan 
materialet är redo att föras in i lagret. Visst material som före transport till 
ABB behandlats med temporärt korrosionsskydd tvättas innan det eventuellt 
packas om för att sedan transporteras vidare till lagret.  

 
 
 

 
 

Sekretess 
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5.1.7 Gula Kort 

Gula Kort är ABB Robotics lagerstyrningssystem. Systemet dikterar var 
inlevererade objekt bör placeras men håller även reda på var objekten står 
samt hur de har flyttas. Objekten kan vara material från leverantörer eller 
objekt från produktionen.  
 
Gula Kort är en blandning av ett fast och ett flytande lagersystem. Detta då 
vissa pallplatser kan låsas till en speciell typ av objekt, medan andra är 
flytande. Vid inleverans av objekt, som ej är låst till en viss plats, ger Gula 
Kort-systemet förslag på var objekten bör placeras i lagret och har som regel 
att placera objekt i pallställ så nära dess förbrukningsställe som möjligt. Detta 
leder till att såväl trucktrafiken i lagret som påfyllnadstiderna hålls så låga 
som möjligt. För att den flytande delen av systemet skall fungera väl bör 
fyllnadsgraden i lagret vara högst 80-85 %, enligt Ragnar Wässman 
(utvecklare av Gula Kort, intervju 2007-06-19). Vid högre fyllnadsgrad 
begränsas möjligheterna till korrekt flytande placering av gods, och systemets 
placeringsförslag blir då snarare mer slumpmässiga än systematiska. 

5.1.8 Lager 

På de berörda artiklarna används idag uteslutande dynamiskt säkerhetslager 
men täckningstiden varierar beroende på artikel mellan 2 till 20 dagars 
genomsnittlig förbrukning. Anledningen till variationen beror på 
leverantörens leverenssäkerhet, artikelns egenskaper och efterfrågan, ledtiden 
etc. Medelvärdet för säkerhetslagrets täckningstid på alla de beröra artiklarna 
uppgår i dagsläget till cirka 8 arbetsdagar.  
 
Som tidigare nämnt finns en fyllnadsgradbegränsning på 80-85 % i 
förrådssystemet Gula Kort. Därmed genomfördes en studie över 
fyllnadsgraden i lagret under v.20 – v.40 för att fastställa huruvida det finns 
ledig kapacitet i lagret för att hantera de ökade materialvolymerna. 
Respektive mätning är en ögonblicksbild över fyllnadsgraden för respektive 
vecka. Mätningarna är baserade på data från Gula Kort.  
 
Diagram 4 visar att fyllnadsgraden under dessa veckor har varierat mellan 
79,80 % och 89,70 % med ett genomsnittligt värde på 82,73 %. Således bedöms 
det nuvarande lagret vara fullt och en alternativ lösning för lagring av större 
mängder ytterligare material bör tas fram. 
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Diagram  4 – Fyllandsgrad i lager v.20-v.40 

 
Under juli månad 2007 hade ABB Robotics en lageromsättningshastighet på 9 
gånger per år vilket är strax under målet på 10 gånger per år. Dock varierar 
denna siffra kraftigt i takt med fyllnadsgraden och har under året varit så låg 
som 5-6 gånger per år beroende på släp och förseningar i produktionen. 
Dagens lageromsättningshastighet innebär att gods genomsnitt ligger 40 
dagar i lager innan de förbrukas i produktionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ABB Robotics planer för leverantörsbyte 
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Ledtiderna för de berörda artiklarna kommer efter övergång till de nya 
leverantörerna uppgå till cirka 13 veckor varav 7 veckor utgör transporttid. 
Transporten av godset kommer att ske med båt från Shanghai till Göteborg 
vilket tar 5 veckor, utöver detta beräknas på- respektive avlastning ta en 
vecka i respektive hamn. Från hamnen i Göteborg sker sedan transport till 
anläggningen i Västerås med lastbil, sk. slingbilar, vilka passerar flera ABB-
anläggningar på sin rutt upp genom Sverige.  
 
På majoriteten av de berörda artiklarna kommer bytet till asiatisk leverantör 
gälla hela artikelns inköpsvolym. Fördelningen mellan ny och nuvarande 
leverantör blir därmed 100 % respektive 0 %. På vissa av de berörda 
artiklarna har ABB Robotics dock planerat att istället för att helt byta 
leverantör så ska den nuvarande leverantören behållas men med minskade 
volymer. Den fördelning som kommer att bli aktuell för dessa artiklar är att 
70 % av behovsvolymen kommer att köpas från den nya asiatiska 
leverantören medan 30 % av inköpsvolymen behålls hos nuvarande 
leverantör. Fortsättningsvis i rapporten kommer artiklarnas 
inköpsförhållanden att betecknas 100-0 % samt 70-30 % för att symbolisera 
volymen hos den nuvarande respektive nya leverantören.  
 
Motivet till att den nuvarande leverantören delvis behålls på vissa artiklar 
grundar sig enligt avdelningen för strategiskt inköp på att ABB Robotics har 
ett behov av att resurser på nära håll för snabb back-up av vissa 
högvolymsartiklar vilka därför försågs med 70-30 % fördelningskvot. Detta är 
även endast möjligt på artiklar med tillräckligt hög volym för att försäkra att 
även 30 % av totala behovet utgör tillräckligt stora volymer för att bibehålla 
tillförlitliga produktionsflöden hos den nuvarande leverantören.   
 
Andra anledningar till att 70-30 % fördelning valdes på vissa artiklar var för 
att de befinner sig i ett tidigt stadium av produktlivscykeln och därmed anses 
det fördelaktigt att produktionen sker geografiskt nära utvecklings- och 
monteringsverksamheterna.      

5.2.1 Arbetsgång och tidsram 

Inköpsavdelningen kommer innan leverantörsbytet genomförs noggrant 
utreda att den nya leverantören uppfyller alla koncernens krav och att de kan 
ge en önskvärd kostnadsbesparing. Därefter testas leverantören med en liten 
order, ett s.k. utfallsprov. Dessa beställs för att säkerhetsställa att leverantören 
kan tillverka artiklarna enligt produktspecifikationerna samt uppfylla alla 
krav på kvalitet, leveransprecision mm. När utfallsproverna blivit godkända 
sker den s.k. överlämningen av artikeln. Detta representerar tidpunkten då 
artikeln flyttas från strategiskt inköp till operativt inköp varpå den första 
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normalordern placeras hos den nya leverantören. Utfasningsprocessen (se 
avsnitt 6.2.1 för detaljerad information) har startat där samarbetet med den 
nuvarande leverantören skall avslutas (alternativt trappas ner) och den nya 
leverantören skall rampas upp till full produktionstakt. Under denna tid 
kommer ABB Robotics under en viss period köpa in gods från dubbla 
leverantörer.  
 
I dagsläget (v.40, 2007) har 15 % av artiklarna passerat datumet för 
överlämning. Enligt ABB Robotics planer skall alla de berörda artiklarna 
senast vara överlämnade och utfasningen påbörjad innan vecka 6 år 2008.   

5.2.2 Nästa steg 

Då ABB Robotics befinner sig i ett tidigt skede av leverantörsbytena är det 
ännu osäkert vilka effekter detta kommer att ha på verksamheten och där 
kommer detta examensarbete in i bilden. ABB Robotics önskar få en 
uppfattning om hur deras materialförsörjning kommer att påverkas av de 
stundande leverantörsbytena och vilka parametrar som har stor inverkan på 
de den framtida situationen. Bl.a. har författarna valt att undersöka hur 
säkerhetslagret kommer att påverkas av leverantörsbytena samt hur ABB 
Robotics utfasningsplaner kommer påverka inleveransmönstret.  
 
ABB Robotics önskar även erhålla verktyg för dessa ändamål som de själva 
kan använda och uppdatera under arbete med leverantörsbytena men även i 
kommande, liknande situationer.  
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6 Verktygsframtagning 
För att möjliggöra kartläggning av hur ABB Robotics materialförsörjning påverkas 
av den stundande globala handeln skapade författarna två verktyg för simulering av 
säkerhetslager respektive inleveransmönster. I kapitlet presenteras verktygens syfte, 
funktion och resultat. 

 

6.1 Verktyg för simulering av säkerhetslager 
I detta avsnitt behandlas det verktyg som har tagits fram för att simulera hur 
ABB Robotics säkerhetslagernivå kommer att förändras som ett led i bytet av 
leverantörsbas. Även verktygets användningsområde och tolkningen av dess 
resultat diskuteras. 

6.1.1 Inledning 

För att kunna uppskatta hur materialflödet kommer att förändras på ABB 
Robotics i och med leverantörsbytena är ett första steg att undersöka hur 
säkerhetslagret kommer att förändras. I samråd med chefen för operativt 
inköp på ABB Robotics har det antagits att inleveransmönstret ej kommer 
genomgå betydande förändringar. Behovet på artiklarna kommer inte heller 
direkt påverkas av bytet av leverantörsbas och därmed (ur lager-
dimensioneringssynpunkt) är det framförallt intressant att undersöka den 
”konstanta” ökning av säkerhetslagernivåer som kommer att ske.  
 
Byte av leverantörsbas från Sverige och Europa till Asien kommer att 
medföra krav på utökat säkerhetslager på berörda artiklar, bl.a. beroende på 
ökade ledtider, men även andra faktorer såsom kvalitetsnivå och 
leveranssäkerhet kan komma att inverka.   
 
Då ABB Robotics nuvarande lagerfaciliteter är att betrakta som fulla (enligt 
resonemang i avsnitt 5.1.8) är det av stor vikt att uppskatta hur och i vilken 
omfattning säkerhetslagret på de aktuella artiklarna kommer att påverkas. 
Detta för att erhålla en beslutsgrund till eventuell utökning av den befintliga 
lagerbyggnaden eller övriga alternativa lösningar. För att kunna 
dimensionera ett fysiskt lager måste säkerhetslagret (utryckt i antal detaljer 
per artikel) konverteras till ett mer passande nyckeltal som även tar hänsyn 
till respektive artikels platsutnyttjande.  
 
Syftet med detta verktyg är primärt att konvertera prognostiserade 
säkerhetslagernivåer till fysiskt antal pallar i lager för var och en av de 
berörda artiklarna. Målet är att erhålla ett nyckeltal utifrån vilket nödvändig 
lagringskapacitet för att täcka säkerhetslagret kan uppskattas. 
 
Verktyget innehåller även viss simulering då ett antal parametrar kan ändras 
för att automatiskt styra om resultaten. 
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I nedanstående avsnitt beskrivs hur simuleringsverktyget skapats, hur 
datainsamling har skett samt verktygets principiella uppbyggnad. 

6.1.2 Uppbyggnad av simuleringsverktyget 

I SAP finns en vy (MD04) där aktuellt lagersaldo, materialbehov, planerade 
och placerade inköpsorder m.m. finns representerade för respektive 
arbetsdag ett år framåt i tiden. Planerade framtida behov baseras på 
årsprognoser, vilka upprättas och uppdateras en gång i månaden av ABB 
Robotics SVP-grupp (se avsnitt 5.1.1). Vid summering av den lista, som kan 
skapas utifrån ovan nämnda vy, erhålls även automatiskt värden på bl.a. 
säkerhetslager, GDB, täckningstid och planerade leveranser för respektive 
dag. Summeringen filtreras för att ändra vyperiod till veckor istället för dagar 
(observera att GDB fortfarande visar dagsbehov och ej ändras till 
veckobehov). 
 
Utifrån denna filtrering exporterades sedan relevant data för respektive av de 
berörda artiklarna till Microsoft Excel. Utifrån GDB och täckningstid kan 
planerat säkerhetslager för respektive vecka under prognosperioden räknas 
fram enligt formel 1. Täckningstid för respektive artikel ligger för närvarande 
inlagt i SAP för nuvarande leverantörer. Täckningstiden skiljer sig dock 
mellan artiklarna beroende på geografisk placering av leverantörerna samt 
andra faktorer. Genom att sätta ett schablonmässigt värde på täckningstiden 
för artiklarna när de börjat tillverkas i Asien kan de olika säkerhetslagren 
jämföras, enligt formel 7 och 8. Genom diskussioner med berörda personer på 
ABB Robotics sattes täckningstiden för de nya leverantörerna i Asien till 30 
dagar.  
 
 
Säkerhetslager nuvarande leverantör = genomsnittligt dagsbehov (GDB) * täckningstid 

från SAP 

Formel 7 

 
Säkerhetslager asiatisk leverantör = genomsnittligt dagsbehov (GDB) * 30 dagar 

Formel 8 

 
Som presenterat i avsnitt 5.2 kommer inköp av vissa artiklar påverkas av en 
fördelningskvot mellan nuvarande och asiatiska leverantörer. Denna kvot har 
tagits hänsyn till i beräkningarna. 
 
Resultatet av räkneoperationerna är att ökningen i säkerhetslager för 
respektive artikel nu kan studeras. Detta görs genom att jämföra det 
projicerade säkerhetslagret under prognosperioden för de nuvarande 
leverantörerna kontra de asiatiska leverantörerna, vecka för vecka.  
 
Målet är komma fram till hur många pallar säkerhetslagret kommer att öka 
med, i genomsnitt. Detta kräver att en slags medelnivå för respektive artikels 
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säkerhetslager under det kommande året bestäms. Ett traditionellt 
medelvärde (summa mätvärden dividerat med antal mätvärden) är ej aktuellt 
då detta skulle innebära att det i 50 % av fallen existerar ett större 
säkerhetslager än medelvärdet. Istället antas behovet (vilket härleds från 
efterfrågan genom BOM för respektive artikel) följa en normalfördelning med 
ett säkerhetslagermedelvärde ( µSL ) och en spriding för detta behov ( SLσ ), 

betecknat ( )SLBN σ, . Detta baseras på teorin om normalfördelning i avsnitt 
3.2.3 som har anpassats, främst gällande beteckningar, för att bättre passa vår 
fallstudie. 
 
Spridningen och behovsmedelvärdet kan vi direkt beräkna utifrån de data 
som hämtats ur SAP samt de beräkningar som redan utförts i Microsoft Excel. 
Ett rimligt värde på säkerhetsfaktorn, z, kvarstår att bestämmas.  
 
Säkerhetsfaktorn är ett tal som är kopplat till normalfördelningens 
utformning. I ett visst intervall runt det genomsnittliga behovet faller en viss 
andel av allt behov beroende på hur stor säkerhetsfaktorn är (Lumsden, 
2006). Intervallet är SLσ  och det genomsnittliga behovet utgörs av µSL . 

Således är säkerhetsfaktorn, i detta fall, kopplad till hur stor andel av 
säkerhetslagret som ligger över det antal pallplatser förrådet dimensioneras 
efter. Det finns en direkt koppling mellan säkerhetsfaktor och servicenivå, 
vilken visas i tabell 1 nedan. 
 
Säkerhetsfaktor Servicenivå i % 
0,84 80,00 
1,04 85,00 
1,28 90,00 
1,65 95,00 
2,05 98,00 

Tabell 1 – Exempel på servicenivåer och motsvarande säkerhetsfaktorer vid normalfördelad 
efterfrågan 

 
Logistiskt sett anger servicenivån i hur stor andel av fallen en önskad artikel 
finns i lager. Servicenivån, som den används i detta verktyg, anger i hur stor 
andel av fallen det skall finnas lagringskapacitet för att täcka säkerhetslagret. 
Därmed benämns härmed servicenivå istället täckningsgrad (T). 
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Figur 8 – Täckningsgradens innebörd 

Som figur 8 ovan förklarar är hela ytan under normalfördelningskurvan lika 
med ett. Ytan till vänster om z uttrycker sannolikheten att zSL ≤ . Denna 
sannolikhet är alltså täckningsgraden. 
 
I samråd med personal på ABB Robotics har en täckningsgrad på 95 % 
preliminärt bestämts. Det innebär alltså att det i 95 % av fallen skall finnas 
kapacitet i lagret för att täcka säkerhetslagret. I de 5 % av fallen kapacitet 
saknas bedöms det mest lönsamt att materialet temporärt lagras på annat 
ställe. Den satta täckningsgraden omnämns som preliminär då denna 
parameter är en av dem som enkelt kan justeras till att anta andra värden 
varpå verktyget automatiskt uppdaterar alla nödvändiga beräkningar.  
 
För att genom servicenivå och normalfördelning, för respektive artikel, kunna 
härleda ett värde på säkerhetslagret som uppfyller servicenivån krävs ett 
medelvärde och standardavvikelse för respektive artikel. Medelvärdet och 
standardavvikelsen används sedan i funktionen NORMINV i Microsoft Excel. 
NORMINV ger inversen till den kumulativa normalfördelningen för det 
angivna medelvärdet och standardavvikelsen. Alltså, för ett givet 
sannolikhetsvärde söker NORMINV ett värde på x så att ( )SLBxN σ,,  = 
täckningsgrad, där x är värdet på säkerhetslagret, B är behovsmedelvärdet 
och SLσ  är standardavvikelsen. 
 
För att kunna uppskatta hur många pallplatser det ökade säkerhetslagret tar i 
anspråk bör det förväntade säkerhetslagret för respektive artikel konverteras 
med hjälp av ett nyckeltal som tar hänsyn till respektive artikels 
platsutnyttjande. Detta nyckeltal valdes till den mängd av respektive artikel 
som ryms per pall. För att erhålla dessa data för respektive av de berörda 
artiklarna studerades historisk data över inlevererade pallar i förrådssystemet 
Gula Kort. Studien utfördes på samtliga inleveranser av respektive artikel 
sedan början av år 2006 fram till v.30 2007. Inleveranser gjorda 2007 
prioriterades dock högre då parametrar såsom emballageförändringar, 
artikeländringar etc. kan påverka reliabiliteten av att lägga lika stor vikt på 
inleveranser under år 2006. I de fall där antalet artiklar per pall varierade 
valdes det, med god marginal, mest frekventa värdet.  

Yta som motsvarar 
sannolikhet för 
kapacitetsbrist i lager, dvs. 
1-T 

Yta som motsvarar 
sannolikhet att kapacitet 
finns i lager, dvs. 
täckningsgraden, T 

µSL z SL 
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Genom att dividera det projicerade säkerhetslagret (uttryckt i antal per 
artikel) med detta nyckeltal erhålls det antal pall respektive artikel tar i 
anspråk i form av säkerhetslager. Denna räkneoperation utförs på projicerat 
säkerhetslager med nuvarande leverantörer men även på projicerat 
säkerhetslager för de nya asiatiska leverantörerna, avrundat uppåt till 
närmaste heltal. Således kan både ökningen i antal pall men även det totala 
antalet pall som kommer att utgöra säkerhetslagret för berörda artiklar 
studeras.  
 
Verktygets principiella uppbyggnad finns att åskåda i figur 9 nedan. 
 

SAP

Täckningstid för 
asiatiska leverantörer

Dagens
täckningstid

Dagsbehov

Antal pall
nuvarande leverantörer

Antal pall 
asiatiska leverantörer

Ökning (antal pall)
Totalt antal pall 

med nya leverantörer
Genomsnittlig procentuell 

ökning av pall jmf. m. dagsläget

Säkerhetslager med 
nuvarande leverantörer

Säkerhetslager med 
asiatiska leverantörer

Fördelningskvot

Antal av respektive 
artikel per pall

Önskad täckningsgrad

Parametrar

Simuleringsverktyg för säkerhetslager

 
Figur 9 – Schematisk bild över verktygets uppbyggnad 
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Det finns 4 parametrar vars cellvärde i Microsoft Excel kan ändras varpå 
verktygets resultatvärden automatiskt uppdateras, dessa är: 
 

• Täckningstid för asiatiska leverantörer 
Denna parameter anger hur många dagars genomsnittsförbrukning 
säkerhetslagret skall baseras på. 
 

• Önskad täckningsgrad 
Täckningsgraden anger i hur många procent av fallen det, i lagret, 
skall finnas täckning för säkerhetslagret för respektive artikel. 
Resultatvärdena från verktyget (totalt antal pall med nya leverantörer) 
är tänkt att användas som underlag för att kunna uppskatta med hur 
mycket nuvarande lagringskapacitet bör utökas för att kunna hantera 
ökningen i säkerhetslager för respektive artikel. Om ett lager skulle 
dimensioneras med 60 % täckningsgrad innebär det att det i 40 % av 
fallen skulle saknas lagringskapacitet. Täckningsgraden används i 
detta verktyg som en del i beräkningarna för att erhålla hur många 
antal pallplatser som krävs för att täcka det utökade säkerhetslagret. 

 
• Fördelningskvot 

Respektive artikel tilldelas en fördelningskvot på antingen 100-0 % 
eller 70-30 %, enligt avsnitt 5.2. Säkerhetslagret på de artiklar som 
tilldelas 70-30 % baseras på denna procentkvot på följande vis: 
30 procent av det genomsnittliga dagsbehovet konverteras till 
säkerhetslager med den täckningstid som används för respektive 
nuvarande leverantör. De resterande 70 procenten av behovet tilldelas 
den schablonmässiga täckningstiden som är satt för de asiatiska 
leverantörerna.  
 

• Antal av respektive artikel per pall 
Denna parameter anger mängden av respektive artikel som får plats 
per pall.  

 
Verktyget kan användas för att snabbt undersöka hur olika typer av scenarier 
påverkar den förvaringskapacitet som krävs för att täcka säkerhetslagret, 
genom att styra dessa ovanstående parametrar. 
 
Verktygets resultatblad finns att åskåda i bilaga 1, dock inte i detalj eller sin 
helhet av sekretesskäl. Resultatbladet består av två delar, ingångsdata och 
resultat. Samtliga ändringar som ej rör veckobehoven för artiklarna kan göras 
direkt i detta blad varpå resultatvärden och resultatdiagram automatiskt 
uppdateras. Samtliga beräkningar sker dock med hjälp av andra blad i Excel-
filen.  

6.1.3 Resultat av simuleringsverktyget 

Vid inmatning av senast tillgänglig data från ABB Robotics affärssystem SAP 
visar verktyget att säkerhetslagret för berörda artiklar i genomsnitt kommer 
att öka med 714 % vid byte till asiatiska leverantörer. Detta innebär en ökning 
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med 2136 stycken pallar och totalt sett uppskattas erfordrad lagringskapacitet 
för att täcka säkerhetslagret uppgå till 2484 stycken pallar, se diagram 5. 
Dessa resultat baseras på 30 dagars schablonmässig täckningstid för de 
asiatiska leverantörerna samt en täckningsgrad i lager på 95 %, vilket innebär 
att det i 95 % av fallen finns täckning i lagret. Den schablonmässiga 
täckningstid som för närvarande är satt för samtliga asiatiska leverantörer 
kan som tidigare nämnt justeras individuellt för respektive artikel om sådant 
behov uppstår. 
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Diagram 5 – Sammanställning av resultat från simuleringsverktyget 

 
En grov uppskattning över hur mycket lagringsplats som krävs för att täcka 
förbrukningen i produktion per vecka för aktuella artiklar kan göras utifrån 
prognostiserad efterfrågan. Denna finns att åskåda i diagram 6 nedan. 
Medelbehovet per vecka (genomsnittligt dagsbehov multiplicerat med 5) för 
respektive artikel konverteras till antal pall och summeras. Detta värde ger en 
indikation på hur mycket plats som krävs i lager utöver säkerhetslagret för 
dessa artiklar.  
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Diagram 6 – Sammanställning av resultat inkl. produktionsbehov 

 



 

43 (78) 

Observera att produktionsbehovet baseras på ett medelvärde medan 
kapaciteten som krävs i lager för att täcka säkerhetslagret baseras på en 95 
procentig täckningsgrad. Således kan gapet mellan produktionsbehovet och 
det totala säkerhetslagret uppfattas som stort, men de två värdena kan ej 
direkt ställas i relation till varandra p.g.a. ovan nämnda anledning. 

6.2 Verktyg för simulering av inleveransmönster 
Vanligaste förhållningssättet vid byte av leverantör är generellt att börja 
samarbetet med den nya leverantören innan avtalet med den gamla 
leverantören bryts. På detta sätt inträffar nästintill alltid en period då 
företaget erhåller gods från två leverantörer innan den nuvarande fasats ut 
och innan den nya hunnit rampas upp. Dessa dubbla inköp leder till en 
temporär men radikal höjning av lagret innan nivåerna stabiliserar sig och 
normalt beställningsmönster uppnås. Denna höjning av lagret kan i många 
fall motsvara 5-7 gånger den normala lagernivån under de högsta perioderna 
och det är därför mycket viktigt att ha detta i åtanke vid leverantörsbyte 
(Mattson och Jonsson, 2003). 
 
Författarna ville skapa ett verktyg som utifrån de planer ABB Robotics har 
inför bytet av leverantörsbas kan påvisa när de största inleveransnivåerna 
kommer att inträffa och även ge en bild av hur stora de kan komma att bli. 
Detta för att underlätta för företaget då de i planeringssyfte får en 
uppfattning om när extra personal kommer att behövas till olika delar av 
verksamheten samt hur mycket mer lagringsyta som tillfälligt kommer att 
krävas innan lagernivåerna stabiliserar sig. Nedan beskrivs den grunddata 
som behövs samt hur verktyget är uppbyggt.   

6.2.1 Utfasningsmodell 

Personal på inköpsavdelningen på ABB Robotics har arbetat fram en 
preliminär modell för hur arbetsgången vid byte från svensk/europeisk 
leverantör till asiatisk leverantör bör se ut. Dvs. i vilken takt och när utfasning 
av nuvarande leverantör respektive upprampning av ny leverantör skall ske, 
under förutsättning att inget oväntat som kvalitetsproblem eller 
leveransförseningar inträffar. Modellen finns i sin helhet med aktuella värden 
på beställningsvolymer presenterad i bilaga 2 men i figur 10 nedan finns en 
sammanfattande modell av de olika faserna under utfasningen samt en 
summering av modellens grunddrag och viktiga tidpunkter.    
 

 
Figur 10 – Förenklad modell över utfasningen 

 
Veckonumreringen i den övre delen av figur 10 representerar inte verkliga 
veckonummer utan utgör en tidslinje för att påvisa under hur lång tid varje 
fas pågår. Nollpunkten (vecka 0) motsvarar hand-over dvs. tiden för 
överlämning av respektive artikel från avdelningen för strategiskt inköp till 

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4

Vecka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Fas  Ledtid för ny leverantör Dubbla leverantörer Utfasning lev. Upprampning ny lev.
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avdelningen för operativt inköp. Detta sker då samtliga utfallsprover blivit 
godkända och det är tid att börja lägga beställningar hos den nya 
leverantören. Detta innebär att alla artiklar har olika överlämningsdatum som 
beror på hur långt samarbetet kommit med den aktuella leverantören 
gällande den berörda artikeln. Därmed har alla artiklar samma 
utfasningsmönster men ligger förskjutna tidsmässigt.    
 
Fas 1 
Första ordern placeras hos den nya leverantören vecka 1. Då ledtiden hos de 
asiatiska leverantörerna uppgår till (i genomsnitt) 13 veckor fortsätter 
beställningarna från den gamla leverantören i vanlig takt och volym under 
fasen.  
 
Fas 2 
Första leveransen från den nya leverantören förväntas ankomma under vecka 
14 och därefter under varannan vecka (halvtakt). Då tre leveranser från den 
nya leverantören mottagits informeras de gamla leverantörerna om minskade 
beställningsvolymer från ABB Robotics sida. Baserat på material-
bemyndigande samt hur mycket råmaterial den gamla leverantören har i 
flödet bestäms även när sista ordern kommer att placeras. Under hela fasen 
fortsätter dock gods från den gamla leverantören ankomma enligt ordinarie 
takt och volymer.  
 
Fas 3 
Under fas 3 sker nedrampning av ankommande volymer från den nuvarande 
leverantören samtidigt som den nya leverantören går på halvtakt. Under 
denna fas förväntas den första kostnadsbesparingen uppnås.  
 
Fas 4    
Den gamla leverantören är nu helt utfasad och en upprampning av 
volymerna från den nya leverantören sker. Vecka 35 beräknas säkerhetslagret 
nå normal nivå och vecka 36 är normalt beställningsmönster uppnått. Det 
normala beställningsmönstret innebär att leverans från de asiatiska 
leverantörerna kommer varannan vecka och då täcker två veckors behov.  
  
Den ovan genomgångna modellen gäller endast för de artiklar där 
leverantörsbyte helt skall ske dvs. de som har fördelningen 100-0 %. Som 
förklarat i avsnitt 5.2 skall för vissa artiklar den nuvarande leverantören 
delvis behållas med fördelningen 70-30 %. För dessa artiklar kommer 
utfasningen att se något annorlunda ut. Baserat på den ovan presenterade 
modellen har författarna själva i samråd med personal på ABB Robotics tagit 
fram en tänkbar arbetsgång för hur utfasningen kan se ut för artiklar med 70-
30 % fördelning. Modellen finns i sin helhet bifogad i bilaga 3 men även för 
detta scenario presenteras i figur 11 nedan en sammanfattande modell av de 
olika faserna under utfasningen samt en genomgång av skillnaderna 
gentemot tidigare förklarad modell.    
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Figur 11 – Förenklad modell över utfasning för 70-30 % artiklar 

 
Fas 1 är helt identisk med fas 1 i modellen för 100-0 % artiklarna då samma 
ledtid avgör hur lång tid det tar innan första beställningen kommer till 
anläggningen i Västerås. Fas 2 med dubbla leverantörer följer samma princip 
som i den tidigare modellen med skillnad att i denna modell är fas 2 kortare 
då leverantören tidigare meddelas om nedrampning i volymer.  
 
Fas 3 består i denna modell av nedrampning av volymerna hos den 
nuvarande leverantören. Denna fas pågår under längre tid än motsvarande 
fas 3 i modellen för 100-0 % artiklar detta för att kompensera för den kortare 
fas 2 och därmed ge leverantören möjlighet att tömma eventuella lager som 
uppstår till följd av nedrampningen i volymer.  
 
I fas 4 har nedrampning till 30 % hos den nuvarande leverantören skett. Tack 
vare de mindre volymerna hos den nya leverantören till skillnad mot 
föregående scenario tar upprampningen kortare tid och därmed är fas 4 
kortare än i tidigare modell. Detta leder även till att normalt säkerhetslager 
uppnås redan vecka 31. Vecka 32 förväntas normalt beställningsmönster 
vilket för dessa artiklar innebär att det från de gamla leverantörerna kommer 
en leverans i veckan vilket skall täcka 30 % av veckobehovet samt en leverans 
varannan vecka från de asiatiska leverantörerna vilket skall täcka 70 % av 
veckobehovet (dvs. kommer 140 % av veckobehovet varannan vecka).       

6.2.2 Uppbyggnad av simuleringsverktyget 

För att undersöka hur de inlevererade materialvolymerna varierar under 
leverantörs-bytet upprättades ett simuleringsverktyg för att se när eventuella 
toppar inträffar och även för att få en uppfattning om hur stora de blir. 
Verktygets uppbyggnad förklaras nedan med hjälp av figur 12. 
 

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4

Vecka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Fas  Ledtid för ny leverantör Dubbla leverantörer Nedrampning lev. Uppramp ny lev
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Figur 12 – Översiktsbild över uppbyggnaden för simuleringsverktyg för inleveransmönster 

Som indata till verktyget användes datum för överlämning och vald 
kvotfördelning för de respektive artiklarna. Kvotfördelningen ger 
information om vilken av de två ovan presenterade utfasningsmodellerna 
som skulle användas på respektive artikel. Med hjälp av dessa parametrar 
skapades en matris vilken visar andelen inkommet material (i procent av 
totala veckobehovet) från den nuvarande respektive den nya leverantören per 
vecka för varje artikel.   
 
Från det skapade verktyget för simulering av säkerhetslagret (se avsnitt 6.1) 
hämtas värden på hur stort det genomsnittliga veckobehovet per enskild 
artikel är samt hur många enheter av respektive artikel som får plats per pall. 
Med hjälp av denna information tillsammans med matrisen ovan (med andel 
inkommet material per artikel, leverantör och vecka), skapas en ny matris 
vilken för respektive artikel visar hur mycket (i antal pall) som kommer att 
komma hem från den nuvarande och den nya leverantören varje enskild 
vecka. Detta sker genom att för varje enskild vecka och leverantör 
multiplicera andelen inkommet material från leverantören med det 
genomsnittliga veckobehovet och sedan dividera med antal per pall för att få 
fram det beräknade inkomna veckobehovet från de två leverantörerna, varje 
enskild vecka under utfasningen.    
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Utifrån denna matris kan hur många inlevererade pallar som utgör inkommet 
veckobehov varje vecka under utfasningen av de berörda artiklarna 
summeras.  

6.2.3 Resultat av simuleringsverktyget 

Enligt matrisen med andel inkommet material per artikel, vecka och 
leverantör i verktyget kan utläsas att den första inleveransen från den nya 
leverantörsbasen inkom vecka 15 år 2007 och att det dröjer till vecka 40 år 
2008 innan alla artiklar har uppnått normalt beställningsmönster. Detta då 
spannet på de berörda artiklarnas överlämningsdatum sträcker sig över ett år 
i tiden. Drygt hälften av de berörda artiklarna har uppnått normalt 
beställningsmönster innan vecka 30 år 2008 och vecka 41 har alla artiklar åter 
normal säkerhetslagernivå.  
 
För att visualisera resultatet och göra det mer överskådligt skapades utifrån 
resultatet från verktyget ett digram (se diagram 7 nedan) vilket visar det 
inlevererade veckobehovet som funktion av tiden.  
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Diagram 7 – Resultat av verktyget för simulering av inleveransmönster 

Innan leverantörsbyte på någon av de berörda artiklarna påbörjades låg den 
del av de totala inlevererade materialnivån som utgörs av veckobehovet på 
cirka 340 pall per vecka. Som synes i diagrammet ovan hålls de inlevererade 
nivåerna relativt stabila fram till vecka 46 år 2007. Därefter inträffar några 
små toppar och endast en liten stegvis ökning innan toppvärdet i nivå 
inträffar under vecka 11 år 2008. Därefter framträder ett tydligt mönster med 
dels en markant höjd lägstanivå men även ett tydligt drag av ojämn 
fördelning av inleveranser mellan veckorna där det varannan vecka 
ankommer stor mängd gods.    
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras de framtagna verktygen och dess resultat. ABB Robotics 
valda arbetssätt och dess konsekvenser utreds även. I kapitlet finns också en 
undersökning kring hur olika parametrar inom ABB Robotics materialförsörjning 
påverkas av bytet av leverantörsbas.  

 

7.1 Analys av framtagna verktyg och dess resultat  
I detta avsnitt analyseras de framtagna verktygen och dess resultat. Även de 
antaganden som gjorts såväl som verktygens för- och nackdelar utreds.   

7.1.1 Simuleringsverktyg för säkerhetslager 

Resultatets innebörd för ABB Robotics 
Verktyget är, som tidigare nämnt, utvecklat som ett hjälpmedel för att kunna 
uppskatta det antal lagerplatser som kommer tas i anspråk av säkerhetslager 
för de aktuella artiklarna. Då ABB Robotics nuvarande verksamhetslager är 
att bedöma som fullt måste lagringskapaciteten utökas då verktygets resultat 
påvisar att en markant ökning av lagringskapaciteten krävs för att täcka den 
nya säkerhetslagernivån. Detta kan ske på flertalet sätt, vilka diskuteras kort 
nedan. 
 
Expandera nuvarande lager – ett första alternativ är att expandera det 
nuvarande lagret i ABB Robotics lokaler i Västerås. Att driva ett lager i egen 
regi har vissa fördelar. För det första är det oftast billigare än att hyra lager, 
speciellt vid hög utnyttjandegrad av lagret. Kontrollen över lageroperationer, 
vilket underlättar lagerstyrning och hög servicegrad, bibehålls. Lager i egen 
regi kan även vara ett krav vid produktion av produkter som kräver ständig 
närhet till det egna lagret. Den yta som tas i anspråk av lagret kan även delas 
med andra funktioner inom företaget och kan även konverteras till annat om 
behovet av det extra lagret minskar. 
 
Mellanlager i egen regi - en expansion av lagret kan ske både i 
nuvarande/närliggande lokaler men det kan även bli aktuellt att upprätta ett 
s.k. mellanlager på annan ort. Ett mellanlager i Asien är ej aktuellt då den 5 
veckor långa transporttiden på havet begränsar nyttan med mellanlagret. 
Däremot har ett mellanlager någonstans mellan hamnen i Göteborg och 
anläggningen i Västerås vissa fördelar. För det första behöver lagret då ej 
integreras med tillverkningen i Västerås vilket innebär att inga tidsödande 
och kostsamma layoutförändringar behöver göras. Den stora valfriheten över 
var, geografiskt, en nybyggnation av ett mellanlager skall ske ger även 
tillfälle att ur kostnadsaspekt välja ett område med mindre kostsamt mark än 
vad som kan bli aktuellt om det nuvarande lagret skall expanderas. 
Inleveransvolymerna till anläggningen i Västerås kan tack vare ett 
mellanlager även minskas radikalt då dagliga leveranser från mellanlagret är 
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möjliga. Vid behov kan även avemballering och ompack ske på mellanlagret 
för att undvika att allokera yta och arbetskraft för detta i den redan 
begränsade produktionsytan i Västerås. Även hanteringen av det markant 
ökande retur- samt engångsemballaget till följd av sjöfrakt kan skötas på 
mellanlagret.  
 
Hyra lagerplatser – för att undvika investeringskostnader i nya lokaler, ny 
hanteringsutrustning samt ny personal kan lagringsplatser även hyras. Direkt 
påförda kostnader baserade på hur mycket förrådsutrymme som nyttjas, hur 
ofta, och under hur lång tid tillkommer. Dock kan även avgifter för in- och 
uttag av material tillkomma. Att hyra lagerplats kan i vissa fall utgöra lägre 
kostnad än att äga lageryta själv särskilt vid säsongsbetonad efterfrågan då 
stor lageryta endast behövs vissa tider på året. Då hyrning av lagerplatser 
ofta är en tillfällig och kortsiktig lösning kan lagerplaceringen enkelt och 
billigt bytas om behov finns, exempelvis om marknaden skiftar. 
 
Hybridlösning – det fjärde alternativet är att kombinera lager i egen regi med 
hyrda lagerplatser. Då efterfrågan på ABB Robotics produkter markant ökar 
två perioder per år (innan sommar och årsskifte) kan hyrda lagerplatser 
utnyttjas under den tid efterfrågan är som högst medan lagringsbehovet för 
resten av året täcks av lagerfaciliteter i egen regi (vilket bestäms utifrån en 
viss täckningsgrad). 
 
Simuleringsverktyget för säkerhetslagret har utvecklats för att ge en bild av 
hur säkerhetslagret, ett år framåt i tiden, kommer förändras av de planerade 
leverantörsbytena. Resultatet baseras på ett projicerat normalläge av 
säkerhetslagret då lagret bör dimensioneras utifrån detta, inte på hur lagret 
kommer att variera under ut- och infasning av artiklarna. Alltså ger detta 
verktyg en före- och efterbild över hur säkerhetslagret förändras medan in- 
och utfasning av artiklarna hanteras av verktyget presenterat i avsnitt 6.2. 
 
Innan verktyget överlämnas till ABB Robotics uppdateras det med senast 
tillgänglig data. Då många av artiklarna vid överlämnande av verktyget 
fortfarande kommer att befinna sig i planeringsfasen har verktyget anpassats 
för att kunna uppdateras av personal på ABB Robotics om sådant behov 
uppstår. Att göra verktyget dynamiskt ansågs vara till stor nytta då planerna 
kan komma att ändras beroende på flertalet faktorer såsom underkända 
utfallsprover, kapacitetsproblem hos leverantörer, etc. Genom att ändra 
indata kan verktyget anpassas till de ändrade förutsättningarna. 
 
Analys av resultat 
I diagram 8 nedan visas respektive artikels bidrag till den totala ökningen i 
antal pall. I enlighet med 80-20-regeln bidrar exakt 20 % av artiklarna till 
81,56 % av den totala ökningen. Dessa data baseras på samma data som i 
diagram 5 med skillnaden att data i diagram 8 är stratifierat för att visa de 
olika artiklarnas bidrag till ökningen. Två av artiklarna står för 35 % av den 
totala ökningen vilket motsvarar 945 pallar. Då få artiklar står för stor del av 
ökningen kan olika klassificering av artiklarna komma att bli aktuellt. Denna 
klassificering kan exempelvis baseras på hur många antal pall i 
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säkerhetslager (kan konverteras till kapitalbindning) artikeln tar i anspråk 
och utifrån det justera täckningstid, täckningsgrad, förpackningssätt, 
föredelningskvoter eller andra parametrar för att förändra dess stora 
inverkan på lagret.  
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Diagram 8 – Respektive artikels bidrag till den totala ökningen i säkerhetslager (antal pall per 
artikel) 
 
Ett diagram över förhållandet mellan de två viktigaste parametrarna 
täckningstid och täckningsgrad och dess inverkan på säkerhetslagret visas i 
diagram 9 och 10. I diagram 9 visas täckningstidens- och täckningsgradens 
inverkan på resultatet då båda parametrarna varieras samtidigt. Den ljusa 
serien (varierande täckningstid) i diagram 10 visar hur säkerhetslagret 
påverkas då täckningsgraden är konstant medan täckningstiden varieras. På 
motsvarande sätt visar den mörka serien (varierande täckningsgrad) hur en 
konstant täckningstid med varierande täckningsgrad påverkar resultatet. 
Dessa värden har tagits fram genom att variera de två parametrarnas värden i 
simuleringsverktyget för säkerhetslager. När täckningsgraden hålls konstant 
och täckningstiden varieras ökar säkerhetslagret linjärt. Omsatt ökar 
säkerhetslagret exponentiellt då täckningstiden hålls konstant och 
täckningsgraden varieras. I diagram 9 finns även punkten )95,30(),( =yx  
representerad vilket är de parametervärden resultatdiagrammen i avsnitt 
6.1.3, i samråd med ABB Robotics, baserats på. 
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Diagram 9 – Ökning i antal pall jämfört med dagsläget då två parametrar varieras samtidigt 
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Diagram 10 – Ökning i antal pall jämfört med dagsläget då en parameter i taget varieras 

Tillsammans ger dessa diagram en visuell översikt över hur värden på de två 
parametrarna påverkar säkerhetslagret vilket kan användas som ett 
beslutsunderlag för eventuella framtida justeringar av parametrarna.  
 
Antaganden 
Då verktyget har upprättats under planeringsfasen för bytet av 
leverantörsbas har vissa antaganden gjorts, framförallt på delar som inte är 
inom ramen för detta examensarbete. Brist på data samt i vissa fall brist på 
pålitlig data har lett till att vissa generaliseringar gjorts, dock i samråd med 
personal på ABB Robotics. 
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Nedan följer de huvudsakliga antaganden och uppskattningar som gjorts. 
 
1. Korrekta prognoser 

Prognoser överensstämmer väldigt sällan med det faktiska utfallet. Dock 
har data i verktyget trots detta baserats på prognoser över behovet ett år 
framåt då detta är den bästa uppskattningen över behovet som finns i 
dagsläget. 

 
2. Korrekta strukturregister 

Då behovet från affärssystemet baseras på prognoser och strukturregister 
har även strukturregistren antagits varit korrekta då det är väl inarbetade 
produkter som berörs av leverantörsbytet. 

 
3. Normalår 

Den projicerade totala produktionsvolymen för år 2007 har jämförts med 
produktionsvolymer för år 2006 och 2005. Behovet för de tre åren är 
relativt lika och således anses 2007 bli ett ”normalår” ur produktions-
volymssynpunkt. Detta är viktigt att fastställa så att lagret ej 
dimensioneras efter ett låg- eller högvolymår. 

 
4. Baseras på data från planeringsfasen 

När verktyget uppdateras med, den innan examensarbetets 
överlämnande, senast tillgängliga informationen antas utfallsprover för 
samtliga planerade artiklar bli godkända, att leverantörerna uppfyller 
ABB Robotics krav på leveranssäkerhet, servicegrad samt kvalitetsnivå. 
Dock kan artiklar vid behov tas bort alternativt läggas till utan större 
möda av personal på ABB Robotics. Även antal av respektive artikel som 
i snitt får plats per pall antas förbli oförändrat nu kontra efter 
leverantörsbytet. Dock kan även detta värde enkelt ställas om i verktyget 
för respektive artikel vid förändringar till följd av det förändrade 
transportsättet. 
  

Verktygets fördelar 
� Olika scenarier kan simuleras med verktyget då flertalet parametrar kan 

ändras varpå nya resultat automatiskt genereras av verktyget. Vissa 
parametrar kan ändras för respektive artikel, medan andra valts att 
schablonmässigt gälla för samtliga artiklar. Till skillnad från verktyget för 
simulering av inleveransmönster är detta verktyg tidsoberoende inom ett 
år. Detta innebär att verktyget ej påverkas av eventuella förseningar i 
överlämningsdatum (alltså in- och utfasning av gammal respektive ny 
leverantör) på artiklarna, så länge förseningarna ej överstiger ett år.   

 
� Genererar ett nyckelvärde utifrån vilket erfordrad lagringskapacitet 

direkt kan bestämmas. Enheten på nyckelvärdet är antal pallar (som 
utgör säkerhetslager). Då verktyget genererar ett enda och ett väl mätbart 
resultat är det lätt att direkt se effekterna av ändrade parametrar. 
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Verktygets nackdelar 
� Genererar ej ett mått på antal pall i säkerhetslager på veckobasis ett år 

framåt då detta skulle göra verktyget ytterst tidskänsligt för mindre 
ändringar av överlämningsdatum för artiklarna. Om planen med 
överlämningsdatum hade varit fastställd och låst hade det varit möjligt 
att per vecka studera maxnivå i säkerhetslager och sedan utifrån detta 
räkna fram nyckelvärdet. Istället används nu täckningsgrad för 
respektive artikel, oberoende av varandras värden respektive vecka, för 
att projicera en framtida nivå på säkerhetslagret. 

 
� Som tidigare nämnt tar inte verktyget hänsyn till överlämningsdatum 

utan behandlar endast två fall; före och efter alla artiklar har ny 
leverantör. Detta gör dock att verktyget blir mindre känsligt för framtida 
justeringar av överlämningsdatum, vilka med stor sannolikhet kommer 
att ske. De planändringar som fortfarande har stor inverkan på resultatet 
av verktyget är huruvida artiklar tillkommer eller tas bort i planen. 
Verktyget kan i så fall relativt enkelt anpassas till de nya 
förutsättningarna. 

 
� Verktyget behandlar inte inleveransvolymer av omsättningslagret då det 

i dagsläget är omöjligt att förutspå hur inleveransmönstren kommer att 
förändras till följd av leverantörsbytet. En artikel i SAP kan endast kodas 
med en ledtid, en täckningstid och en huvudleverantör. Därmed finns ej 
data för de asiatiska leverantörerna i systemet och därmed är de framtida 
orderförslag som SAP planerat in efter leverantörsbytet ej pålitliga då de 
baseras på täckningstid samt ledtid för nuvarande leverantörer. Under 
in- och utfasning av leverantörer kommer manuell handpåläggning göras 
av inköpsavdelningen för att styra om order till asiatiska leverantörer för 
att bättre matcha ändrad ledtid och täckningstid för säkerhetslagret. 
 
Dock kan produktionsbehovet per vecka simuleras med hjälp av 
verktyget, vilket innebär att viss hänsyn tas till det genomsnittliga 
förbrukningslager som krävs för artiklarna. 

 
Utan dessa nackdelar och antaganden skulle verktyget ge en bättre bild av 
framtiden. De antaganden som gjorts och de nackdelar verktyget har kan 
direkt hänföras till avsnitt 1.4. Avgränsningarna för detta examensarbete har 
gjort det nödvändigt att göra vissa generaliseringar p.g.a. begränsad tidsram 
och brist på tillgänglig och pålitlig data över framtiden. Trots att grunderna 
(oftast brist på data) till nackdelarna ligger utanför ramen för examensarbetet 
ansågs det vara av vikt att presentera dem för att klargöra vad verktyget har 
för begränsningar. 

7.1.2 Simuleringsverktyg för inleveransmönster  

Analys av resultat 
Av resultatet från verktyget kan utläsas hur inleveransmönstret av 
veckobehovet kommer att se ut innan, under och efter utfasningen. Värdena i 
resultatet kan tolkas som en ögonblickbild av hur mycket, i antal pall, utgjort 
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av veckobehov som kommer komma hem per vecka under utfasningen om 
den sker enlig planerna.  
 
Av resultatet i diagram 7 i avsnitt 6.2.3 utlästes bl.a. att toppvärdet kommer 
att inträffa under vecka 11 år 2008. Denna stora topp beror främst på att flera 
av artiklarna med störst inverkan på den totala lagervolymen har sin första 
leverans från den nya leverantören denna vecka. I enlighet med 
utfasningsplanerna i bilaga 2 och 3 innebär det att 300 % av veckobehovet 
ankommer till Västeråsanläggningen av dessa artiklar den berörda veckan. 
Den gemensamma effekten av de stora volymerna på dessa artiklar leder till 
den stora tillfälliga kulmen vid vecka 11. Skulle därför första leveransen för 
några av dessa artiklar, som har sin första leverans från den nya leverantören 
vecka 11, istället skjutas en till två veckor framåt skulle toppvärdet plana ut 
och ligga lägre men istället under en längre tidsperiod vilket är att föredra i 
aspekt av resursutnyttjande. 
 
För att utjämna det fluktuerande mönstret efter utfasningen med höga värden 
varannan vecka finns två tillvägagångssätt. Antigen används den ovan 
nämnda taktiken där tiden för inleveranser skjuts på vissa artiklar för att få en 
jämn fördelning mellan veckorna. Eftersom det normala beställningsmönstret 
enligt ABB Robotics utfasningsplaner är en leverans varannan vecka för 
respektive artikel gäller det att se till att mängden gods (i antal pall) som 
kommer in udda respektive jämn vecka är tämligen likvärdig för att få ett 
jämnt och högt resursutnyttjande. Observera att detta är lite av ett vågspel då 
olika artiklar har olika efterfrågan och varje enskild artikel har olika stort 
platskrav. Därför är det inte enbart antalet artiklar som levereras en viss 
vecka som är intressant utan främst vilka artiklar. En artikel med låg 
efterfrågan men med stort platskrav (dvs. få artiklar får plats per pall) kan 
exempelvis innebära mer resuranspråk än en artikel med mycket hög 
efterfrågan men litet platskrav (dvs. många artiklar får plats per pall).  
 
Det andra alternativet är att ändra hemtagningsmönster från en gång 
varannan vecka till varje vecka på de artiklar som har störst inverkan på det 
totala säkerhetslagret. Som digram 8 visar står 20 % av artiklarna för 80 % av 
säkerhetslagret. Skulle då inleveransmönstret på de artiklar med störst 
inverkan ändras blir effekten på den totala inlevererade veckobehovs-
volymen påtaglig och mönstret jämnare.  
 
Revidering 
För att påvisa den stora inverkan vissa av de små ovan föreslagna 
ändringarna har på resultatet genomförde författarna själva en revidering av 
utfasningsplanen i avsikt att jämna ut de inkommande veckobehovs-
nivåerna. De förändringar som genomfördes var att några av de artiklar med 
störst inverkan på den totala lagervolymen och som har den första leveransen 
från nya leverantören vecka 11 försköts en vecka framåt i tiden.   
 
Resultatet efter förändringarna kan ses i diagrammet 11 nedan där de mörka 
staplarna motsvarar det nya resultatet och de ljusa staplarna visar nivåerna 
innan genomförda ändringar. Då diagrammet kräver stor yta för att värden 
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skall kunna utläsas finns det fullständiga resultatdiagrammet i sin helhet 
bifogad i bilaga 4. Diagrammet nedan är ett beskuret och förenklat diagram 
som visar de viktigaste tidpunkterna.   
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Diagram 11 – Jämförelse av resultat efter revidering  

 
Analys av nytt resultat 
Som kan utläsas i diagram 11 ovan ledde de av författarna genomförda 
förändringarna i ABB Robotics planer till att den topp som i den ursprungliga 
planen inträffade vecka 11 nu är betydligt mindre och istället i nivå med den 
nya normala nivån säkerhetslager efter utfasningen. Även det ojämna 
inflödet under den senare delen av utfasningen är utjämnat. Dessa 
förbättringar jämfört med resultatet enligt den ursprungliga planen är att 
fördra då resursårgången vid inleveransstationen och på lageravdelningen i 
stort blir mycket jämnare och därmed ger möjlighet till ett konstant högre 
resursutnyttjande och sammanlagt mindre resurskrav.   
 
Antaganden 
För att verktyget skall vara användarvänligt och inte kräva för stor 
arbetsinsats vid användandet av det har vissa förenklingar av verkligheten 
varit nödvändiga att genomföras. Detta kan påverka hur väl resultatet 
överrensstämmer med verkligheten.  
 
Bl.a. har ledtiden antagits vara densamma för alla artiklar. Detta är dock inte 
fallet utan ledtiden varierar beroende på artikelns egenskaper, leverantörens 
kapacitet etc. Dock anses detta ej påverka verktygets resultat i allt för stor 
utsträckning så länge variationerna hålls relativt låga.  
 
På grund av att SAP endast har en planeringshorisont på ett år medan 
utfasningsplanerna sträcker sig ca två år framåt i tiden fanns inte tillräckligt 
med data för att basera uträkningarna på varje veckas förbrukning och 
därmed få ett mer pålitligt och mindre schablonmässigt värde på 
inkommande veckobehov.  
 
Utöver den ökning av säkerhetslagret som författarnas beräkningar och 
verktygens resultat pekar på så kommer även omsättningslagret att öka om 
inleveransmönstret ändras till det som ABB Robotics föreslagit i sina 
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utfasningsplaner nämligen en leverans varannan vecka till skillnad från i 
dagsläget då det kommer leveranser varje vecka. Dock hamnar detta utanför 
avgränsningarna för detta examensarbete då inleveransmönstret skulle antas 
förbli oförändrat. Detta är anledningen till att endast förändringarna i 
inkommande veckobehov undersökts.     
 
Verktygets fördelar 
Ett verktyg som detta är mycket fördelaktigt att använda i planeringssyfte för 
att få en bra uppfattning om när och hur de inkommande volymerna kommer 
att växa till följd av inköp från dubbla leverantörer under utfasningen. 
Exempelvis kan personalbehovet tillfälligt öka i vissa delar av verksamheten 
under vissa perioder samt att administrativa uppgifter som att undersöka 
möjligheten tillfälligt att hyra pallplatser extern måste ses över. 
 
Trots att verktyget specifikt räknar fram hur de inkommande 
veckobehovsnivåerna förändras under utfasningen ger det även en god 
generell översiktsbild över hur de totala inkommande volymerna kommer att 
variera under utfasningen. Detta då den totala volymen följer samma mönster 
som veckobehovets svängningar. Dock fås endast en uppfattning av trenden 
och de tidsmässiga svängningarna för totala inkommande volymer genom 
detta verktyg, då resultatet inte beräknar det faktiska värdet på de totala 
inlevererade volymerna då uträkningarna bygger på ett medelvärde av 
veckobehovet och ej det faktiska värdet från vecka till vecka.    
 
Verktyget är även relativt enkelt att uppdatera gällande exempelvis förändrat 
överlämningsdatum vilket gör att företaget med små medel kan hålla indata 
aktuell och därmed resultatet mer validt. Stor del av övriga indata hämtas 
från simuleringsverktyget för säkerhetslager vilket i sin tur också är enkelt att 
hålla uppdaterat. Resultatet kan även visualiseras i form av ett diagram vilket 
gör det mycket överskådligt och schematiskt. 
 
En av de stora fördelarna med detta verktyg är att det å ena sidan är en 
sammanställning av samtliga artiklars påverkan på det totala säkerhetslagret 
och därmed kan en samfälld och överskådlig bild fås över hur verksamheten 
påverkas under utfasningen. Å andra sidan kan verktyget tack vare 
matriserna även ge en mycket värdefull bild av varje artikels inverkan på de 
totala volymerna vid olika tidpunkter under utfasningen. Detta är av största 
vikt då inflödet på något sätt behöver styras, balanseras eller enbart utredas. 
 
Som nämnts tidigare pågår utfasningen under ca 1,5 år men det är endast 
under vissa kortare perioder stora förändringar i inflödet sker. Detta bevisar 
att ökningen i inflöde ej kan anses linjär med antalet artiklar som håller på att 
utfasas utan påverkas i hög grad av vilka artiklar som ligger i vilket skede av 
utfasningen. Författarna har redan konstaterat att få av artiklarna ofta står för 
stor del av lagervolymen och under utfasningen där de inkommande 
volymerna under vissa perioder kan vara mycket höga per artikel spelar de 
individuella artiklarnas inverkan på det totala resultatet stor roll. Med rätt 
kunskap om artiklarna tillsammans med korrekt tolkning av matriserna och 
resultatdiagrammet kan små förändringar i utfasningsplanerna ge stora 
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resultat vilket bevisas ovan där författarnas små justeringar i ABB Robotics 
planer ledde till en mycket jämnare inleveransnivå. Därför är detta verktyg 
mycket värdefullt vid såväl planering som styrning av lagernivåer och flöden.     
 
Verktygets nackdelar 
En av verktygets svagheter är det faktum att det ger en ögonblicksbild över 
framtiden om allt går enligt planerna. Resultatet påverkas därmed om 
förseningar uppstår av något skäl eller om utfasningen av den nuvarande 
leverantören och/eller upprampningen av den nya leverantören inte går 
enligt tidsplanerna. För de artiklar som fortfarande ligger i planeringsfasen 
kan det också vara svårt att långt innan sätta ett överlämningsdatum med 
hög tillförlitlighet. För att verktyget skall ge ett reliabelt resultat som väl 
överensstämmer med verkligheten krävs det att matriserna i verktyget 
uppdateras med jämna intervall alternativt när förändringar sker för att ge en 
bättre bild av den framtida situationen.    
 
Utöver detta baseras uträkningarna i verktyget på det genomsnittliga 
veckobehovet under ett år och är därför inte direkt kopplad till varje veckas 
produktionstakt vilket påverkar storleken på de inkommande volymerna. 
Säkerhetslagret är inte inkluderat i uträkningarna då det vid upprättandet av 
verktyget ej var fastställt om det ska tas hem dubbelt säkerhetslager från de 
båda leverantörerna eller ej.  
 
Modellen tar heller inte hänsyn hur det totala lagret byggs upp i och med att 
inleveranserna är större än produktionsbehovet. Dock var denna förenklig 
nödvändig för att hålla modellen någorlunda enkelt uppbyggd och därmed 
smidig och ej för tidskrävande att uppdatera och tolka. 

7.2 Analys av ABB Robotics arbetssätt  
Författarna har ur olika aspekter analyserat ABB Robotics arbetssätt och 
planer inför den globala handeln för att utreda vad det kan få för effekt på 
verksamheten.  
 
Kostnadskomponenter 
En av de främsta orsakerna till leverantörsbyten är att söka 
kostnadsreduktion, vilket även är motivet till ABB Robotics byte av 
leverantörer. Dock menar författarna att stor vikt bör läggas på utredningen 
kring hur stor den presumtiva kostnadsbesparingen blir vid leverantörsbyte. 
I ABB Robotics kalkyl är de enda ingående parametrarna inköpspris, 
transportkostnad och tullavgifter. Författarna menar dock att fler parametrar 
bör tas i beaktande exempelvis; 
 

• Lagerhållningskostnad i form av kapitalkostnad och förvaringskostnad. 
Då ledtiden ökar krävs större säkerhetslager vilket ökar kraven på yta 
och godshantering. Under utfasningen sker även en temporär men 
ändock markant höjning av lagernivåerna vilken måste hanteras.    
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• Hanteringskostnad då nya transportsätt kommer att innebära nya 
hanteringsrutiner vilket kräver större resursanspråk gällande såväl tid, 
arbetskraft som yta.  

• Administrativa kostnader då nya leverantörer betyder nya rutiner vilket 
ökar det administrativa arbetet.  

• Osäkerhetskostnad då ett större lager innebär t.ex. ökad risk för 
inkurans. 

• Lagerbristkostnader då lång ledtid medför minskad flexibilitet i 
avseende att möta oplanerade order men även ökad risk för 
materialbrist vid kvalitetsproblem, prognosfel, artikelrevisioner etc. 
Nya samarbeten innebär även en risk under första tiden då nya rutiner 
kan vara oklara, handlingsplaner vid problem kan saknas etc. då 
samarbetet ej är väl etablerat.     

• Alternativa hemtagningskostnader vid förseningar då stora geografiska 
avstånd innebär markant ökad kostnad då behov av tillfälliga, 
snabbare transporter uppstår exempelvis vid förseningar.    

 
Några av dessa punkter (exempelvis lagerhållningskostnaden) ansågs 
försumbara enligt ABB Robotics och är av den anledningen ej med i 
kostnadskalkylen. Andra kostnader har dock ej beaktats mycket p.g.a. 
svårigheten att uppskatta dem. Författarna anser dock att trots svårigheterna 
att uppskatta exempelvis osäkerhetskostnad och lagerbristkostnad bör alla 
poster tas i beaktande när kostnadsbesparingar utreds i samband med 
leverantörsbyten, förslagsvis som en schablonmässig kostnadspost. Detta för 
att ge en mer rättvis bild av situationen efter leverantörsbytet där man har 
tagit hänsyn till riskerna som är inblandade.  
 
Utfasningsplaner 
Något som författarna reagerade på gällande ABB Robotics utfasningsplaner 
var att den nya leverantören inte testas med normalt beställningsmönster 
innan den nuvarande leverantören fasas ut. Detta innebär en viss risk då det 
ej finns möjlighet att verifiera att den nya leverantören kan hålla 
leveransplaner både gällande mängd, tidpunkt och kvalitet medan den 
nuvarande leverantören fortfarande finns som backup. Även logistiken kan 
utgöra problem under inkörningen i något av transportstegen vilket heller 
inte hinner testas och rättas till innan bytet är helt genomfört och ABB 
Robotics är beroende av gods från den nya leverantören. Därför menar 
författarna att trots den stora ökningen av lagervolym det innebär att köpa 
gods från dubbla leverantörer bör utfasningen ske under en längre tidsperiod 
än planerat. Detta för att säkerställa att det nya samarbetet fungerar innan 
samarbetet med den gamla leverantören bryts. Förslagsvis kan ABB Robotics 
se till att mer stegvis rampa upp den nya respektive fasa ut den nuvarande 
leverantören.   
 
En annan punkt som bör analyseras vidare är tidpunkten för när ABB 
Robotics meddelar den nuvarande leverantören om nedtrappning i volym 
respektive avslutande av samarbetet. Författarna menar att detta sker relativt 
kort inpå sista ordern och det finns en stor risk för dåliga relationer vilket 
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exempelvis kan leda till att samarbetet upphör i förtid. Författarna menar att 
om den nuvarande leverantören meddelas i god tid finns större möjligheter 
att ha kvar den gamla leverantören som backup under bytet men även längre 
fram för att snabbt täcka upp oförutsedda behov eller då kvalitetsproblem, 
leveransförseningar och dylikt inträffar. Det är mycket värdefullt att ha en 
god relation med leverantörer på nära geografiskt avstånd som därmed har 
mycket kortare ledtider om en bristsituation skulle uppstå exempelvis vid 
prognosfel eller nya artikelrevisioner. 
 
Hemtagningsmönster 
En annan aspekt som bör utredas innan leverantörsbytet genomförs är vilket 
hemtagningsmönster som skall användas. Dvs. hur ofta det kommer att 
anlända leveranser till Västeråsanläggningen. Detta är viktigt ur 
planeringssyfte då det i stor grad påverkar omsättningslagrets storlek och 
därmed hur stora inleveranstopparna blir. Vid färre antal leveranser per 
vecka än vad som sker i nuläget kommer kravet på lageryta öka ytterligare då 
större kvantiteter kommer att anlända per leverans och därmed även hållas 
något längre tid i lagret. Stora stötiga inleveranser kommer även att ge ett 
mycket ojämnt tryck på personal och yta vid inleveransstationen samt vi om- 
och uppackningsavdelningen.      
 
Om omsättningslagret ökar p.g.a. förändrat hemtagningsmönster bör även 
detta tas under beaktande vid dimensionering av ett nytt lager då det inte 
enbart styrs av säkerhetslagrets ökning.    
 
Intervallet med vilket respektive artikel kommer att anlända bör också vara 
utrett innan leverantörsbytet går i kraft. Detta påverkar hur ofta och hur stora 
order som skall läggas hos leverantören för att täcka behovet under ledtiden 
men även i intervallen mellan varje order. Ett långt intervall mellan varje 
leverans av en viss artikel påverkar även lämplig storlek på säkerhetslagret 
då detta intervall mellan leveranser bör ses som en förlängning av ledtiden. 
Ju längre ledtid desto större säkerhetslager krävs för att kunna täcka 
oförutsedda behov, leveransförseningar eller kvalitetsproblem under denna 
tid.     
 
Ökade ledtider 
De långa ledtider som ABB Robotics kommer att uppleva efter 
leverantörsbytet kan få stora konsekvenser vid kvalitetsproblem, 
leveransförseningar etc. då det i värsta fall kan ta upp till 14 veckor att få hem 
nytt material. Med dessa långa ledtider är det av stor vikt att teckna tydliga 
avtal med de externa parter såsom leverantörer och speditörer som ABB 
Robotics är beroende av för att i möjlig mån undvika leveransförseningar och 
därmed materialbrist. Skulle sådana situationer uppstå bör avtalen även 
skydda ABB Robotics mot allt för höga lagerbristkostnader genom att 
leverantören eller speditören som orsakat förseningen i sin tur bör ersätta 
ABB Robotics.  
 
Dock är det inte alltid en tredje part inblandad då lagerbristkostnader uppstår 
utan det kan även vara ABB Robotics egna handlingar exempelvis genom 
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prognosfel, felbeställningar etc. som lett till materialbrist. Materialbrist kan få 
förödande konsekvenser som straffavgifter, förlorade order eller t.o.m. 
förlorade kunder, goodwillförluster etc.  
 
Som nämndes ovan är dessa typer av lagerbristkostnader svåra att uppskatta 
men bör tas i beaktande vid byte av leverantör då ledtiden många gånger 
starkt spelar in i aspekten risk för materialbrist. Det geografiska avståndet 
spelar även in då alternativa hemtagningsmetoder kan bli mycket 
kostsamma. Skulle det exempelvis finnas behov av att få hem gods snabbt 
från den nya leverantören är alternativet till det vanliga transportsättet med 
båt det avsevärt snabbare flyget. Dock är detta ett mycket kostsamt alternativ 
särskilt för stora och tunga artiklar då transportkostnaden med flyg är baserat 
på transporterad vikt.   
 
Fördelningskvoter 
Något som författarna reagerade på i ABB Robotics planer var motivet till att 
de på endast vissa artiklar valt att byta leverantör till 70 % och behålla den 
nuvarande leverantören men med en mindre volym. Som delanledning till 
detta val gavs att då den nuvarande leverantören delvis behålls ökar 
möjligheten att möta oförväntade order. Dock hävdar författarna att denna 
kvotfördelning inte ger någon ökad möjlighet att ta emot icke planlagda 
order så länge inte samtliga artiklar i berörd robotmodell kan köpas från en 
närliggande leverantör. Detta då produktionen av en viss order inte startar 
förrän alla ingående artiklar finns i lager. Saknas därmed endast en ingående 
komponent är det likväl dess ledtid som styr när ordern kan mötas.  
 
Fördelningen 70-30 % är dock passande på artiklar där tidigare problem i 
form av leveransförseningar eller kvalitetsproblem ofta uppkommit eller där 
efterfrågan är mycket osäker och det därmed är fördelaktigt att ha en 
backupleverantör med kort ledtid. På artiklar som ofta revideras och därmed 
har kort livslängd är det även en fördel med kort ledtid för att hålla 
säkerhetslagernivåerna nere och därmed inkuransrisken. Alltså ger 
fördelningen 70-30 % en ökad möjlighet att ta oplanerade order endast om 
det uppstår materialbrist på just de artiklar som kan köpas med kort ledtid. 
Önskas en mer obetingad möjlighet att möta order utöver prognos krävs det 
att alla artiklar kan köpas med kort ledtid alternativt att de artiklar som köps 
100 % från långväga leverantörer hålls med en extra hög säkerhetslagernivå 
som kan användas för att möta icke-planerade order.  
 
Lagerklassificering 
Att hålla lager innebär en viss flexibilitet och kan således vara en indirekt 
källa till intäkter. Dock finns det nackdelar som kapitalbindning, 
lagerhållningskostnad och osäkerhetskostnad som leder till att lagernivåerna 
måste hållas nere. Därför innebär det alltid en balansgång att hitta en 
lagernivå som är försvarbar genom att inte generera onödigt höga kostnader 
och risker i förhållande till de förväntade vinsterna. För att hitta dessa 
lämpliga nivåer på främst säkerhetslagret efter leverantörsbytet föreslår 
författarna att ABB Robotics bör inrätta någon form av klassificering av sina 
artiklar istället för den schablonmässiga täckningstid som används i 
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dagsläget. Klassificeringen kan bygga på artiklarnas pris, platskrav, 
volymvärde, behov, kvalitetsrisker, livslängd etc. Det är viktigt att ABB 
Robotics själva bestämmer vilka parametrar som är de mest avgörande och 
därför bör ligga till grund för klassificeringen. Då beslut om den bäst 
lämpade kombinationen av avgörande parametrar har tagits bör olika klasser 
skapas vilka avgör den lämpligaste storleken på säkerhetslagret för artiklar i 
just den berörda klassen. Klassificering kan även vara lämpligt för att 
upprätta riktlinjer kring exempelvis hur ofta olika typer av artiklar bör 
inventeras, den maximala genomloppstiden för artiklar i en viss klass etc.   
 
Ett annat alternativ till den schablonmässiga täckningstiden är att, när 
handeln med den nya leverantören kommit igång, utvärdera varje leverantör 
baserat på exempelvis leveranssäkerhet, tidigare kvalitetsproblem etc. och 
därmed komma fram till en passande täckningstid för artiklar hos just den 
leverantören. På så vis undviks onödigt stort säkerhetslager av de artiklar där 
leveranserna brukar vara felfria medan ett större säkerhetslager täcker upp 
den extra risken för materialbrist på de artiklar vars leverantörer brukar 
kunna ha problem.   
 
Styrning av lagernivå 
Om ABB Robotics skulle önska minska sitt säkerhetslager finns alternativet 
att använda kvotfördelningen 70-30 % på samtliga artiklar. Fördelen med 
detta är att på den andel som köps från den nuvarande leverantören är 
säkerhetslagret mycket mindre p.g.a. den kortare ledtiden tack vare det 
mindre geografiska avståndet. Utöver fördelen med minskat säkerhetslager 
finns också den positiva aspekten med att ha en leverantör med kortare 
ledtider om materialbrist av någon anledning skulle uppstå.  
 
Om minskat omsättningslager eftersträvas bör antalet leveranser av varje 
artikel hållas så högt som möjligt under förutsättning att den administrativa 
kostnaden och andra kostnader förknippade med ökade antal order ej 
överstiger vinningen av den minskade lagernivån. Uppsikt bör även hållas på 
att minsta beställningsvolym är anpassad för att maximera exempelvis 
platsutnyttjande under transport och vid lagring för att undvika att betala för 
ej utnyttjad yta. 
 
Val av palltyp 
Det stundande bytet av leverantörsbas kommer för ABB Robotics del 
innebära nya transportmetoder och därmed förändringar i hur godset 
förbereds och emballeras för transport. En punkt som ABB Robotics bör 
beakta vid leverantörsbytet är på vilken typ av pall godset kommer att 
skickas till Sverige. ABB Robotics använder genomgående standardiserade 
s.k. Europapall (EUR-pall) och därmed är även lagret med alla ställage, 
transportband etc. dimensionerade för den typen av pall. Vid långväga 
transport på vatten används dock ofta s.k. sjöpall vilka är dimensionerade för 
att maximera yt-utnyttjandet i en container. Dessa pallar skiljer sig 
måttmässigt från EUR-pallarna och är därför inte anpassade för nuvarande 
materialhantering och lagringsutrustning. ABB Robotics bör därför 
kontrollera vilken typ av pallar deras nya leverantörer använder sig av, 
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utreda vad det får för följder för den egna verksamheten samt deras 
möjligheter att påverka valet av pall. Sammanfattningsvis kan sägas att om 
sjöpall används är fördelarna att den dyrbara ytan utnyttjas väl i containrarna 
och lasten står även stadigt då pallarna täcker hela bottenytan i containern. 
Nackdelen är att pallbyte måste ske då godset kommer till Sverige för att 
kunna hanteras i de nuvarande systemen. Detta är resurskrävande i form av 
tid och arbetskraft samtidigt som lämplig yta för att utföra åtgärden krävs 
vilket inte finns i ABB Robotics anläggning idag.  
 
Alternativet till att palla om är att ”slavpalla” vilket innebär att godset ställs 
på dubbla pallar med en EUR-pall underst, detta avhjälper endast delar av 
problemet då pallen blir lättare att greppa med befintlig utrustning men 
ställage etc. är likväl ej anpassade för dessa pallar då de är bredare än EUR-
pallarna. Används istället EUR-pall är för- och nackdelarna de omvända. 
Platsutnyttjandet i containrarna blir sämre men å andra sidan kan godset tas 
direkt in i verksamheten i Sverige. ABB Robotics bör aktivt ta ett beslut om 
hur de anser att godset skall transporteras och föra en diskussion med sina 
leverantörer i denna fråga.    
 
Emballage 
Det faktum att godset kommer att transporteras på vatten kommer även att 
påverka andra emballagerelaterade frågor än val av pall. Vid lång transport 
på vatten, vilket är aktuellt i ABB Robotics fall med en 5 veckor lång 
transporttid på båt, krävs stor mängd skyddande emballage av olika slag för 
att godset skall klara av hantering och eventuell ojämn sjögång liksom omslag 
för att skydda mot fuktangrepp och korrosion. Bytet av leverantör kommer 
därmed i hög grad påverka behovet av resurser för upp- och ompack av 
godset innan det kan föras in i verksamheten. ABB Robotics måste vara 
beredda på att den stora mängden emballage kommer att kräva avsevärt ökat 
personalbehov vid inleveransstationen liksom att ytkravet för denna station 
kommer att öka markant då, till skillnad från tidigare, en mycket stor mängd 
av det inkomna godset kommer att kräva särskild hantering. Planering bör 
även genomföras för hur det använda emballaget skall hanteras och 
möjligheterna att återvinna material bör ses över. 
 
Hänsyn bör även tas till att tiden från det att godset levereras till 
anläggningen till det att godset är färdigt för produktion kommer att öka 
p.g.a. hanteringen av emballaget. Detta kan leda till att det blir aktuellt att 
lägga alla beställningar tidigare så godset anländer med marginal innan 
behovet uppstår i produktion så att det därmed finns tid för om/uppack utan 
att det innebär produktionsförseningar trots att godset finns hemma i 
anläggningen men inte i produktionsmässigt skick. 
 
För att undvika alltför svårhanterliga och framförallt onödiga former av 
emballage menar författarna att det är viktigt att ABB Robotics för en dialog 
med leverantörerna om hur godset skall förpackas för att det skall skyddas 
under leveransen men ändå passa ABB Robotics hanteringsrutiner och ej 
innebära onödigt arbete vid inleverans. Onödigt emballage bör också 
undvikas ur miljösynpunkt samt att valet av emballagematerial bör vara 
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medvetet ur återvinningsaspekt för att minimera miljöpåverkan. Detta då 
även aspekter såsom retur- alternativt engångsemballage kommer påverka 
materialhanteringen. 
 
Därmed är emballageutformningen något som bör vara överenskommet 
innan samarbetet inleds fullt ut för att undvika oklarheter om 
ansvarsområden och förutsättningar för de olika parterna. Förslagsvis kan 
denna fråga hanteras då ABB Robotics testar leverantören genom de s.k. 
utfallsproverna och då samtidigt kan undersöka emballagets funktion, 
utformning och miljöpåverkan.         
 
Dimensionering efter normalläge 
Som utfasningsmodellen visar kommer det under utfasningen ske en 
markant men tillfällig höjning av säkerhetslagret innan normalt 
beställningsmönster uppnås och det överflödiga säkerhetslagret har 
förbrukats. Därför är det av största vikt att tänka på att dimensioneringen av 
det nya lagret skall ske utifrån normalvärdet på lagret och inte maxvärdet 
som inträffar under utfasningen detta för att inte drabbas av lågt utnyttjande 
när normalläget uppnås. Temporära lösningar under utfasning 
rekommenderas exempelvis i form av att tillfälligt hyra lagerkapacitet när 
behov uppstår.  
  
ABB Robotics bör även fastställa vilken kvotfördelning och vilket 
hemtagningsmönster som skall användas liksom parametrar såsom 
täckningstid och servicenivå innan dimensionering av det nya lagret görs. 
Detta då alla dessa variabler och parametrar påverkar lagrets storlek.    

7.3 Parametrar som påverkas av leverantörsbytena 
Nedan listas ett antal parametrar inom materialförsörjning tillsammans med 
en kort utredning och sammanfattning från tidigare diskussioner gällande 
hur parametern påverkas av leverantörsbytet samt vilka andra parametrar 
denna förändring primärt påverkar.    
 
Säkerhetslager 
Nivån på säkerhetslagret kommer att öka. En markant större men tillfällig 
höjning av säkerhetslagret kommer även att inträffa under utfasningen av 
den nuvarande leverantören. 
 
Höjningen av säkerhetslagernivå kommer i sin tur leda till ökade krav på 
lagringsyta, ökad genomloppstid och minskad omsättningshastighet på 
artiklarna i lager samt att kapitalbindningen kommer att öka. Ökad lagernivå 
kan också försvåra en tillförlitlig kontroll och dokumentation över 
lagersaldon samt att risken för inkurans ökar i takt med lagernivån. 
 
Omsättningslager 
Omsättningslagret kommer att öka under förutsättning antalet inleveranser 
per artikel och vecka kommer att minska.  
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Ett ökat omsättningslager ökar kraven på lagringsyta.   
 
Krav på lagringsyta 
Behovet av lageryta kommer att öka markant till följd av leverantörsbytet. 
Detta kommer primärt att innebära en höjd förvaringskostnad samt att nya 
lagerplatser måste skapas/hyras vilket kommer att innebära administrativa 
kostnader för utredning och upprättande.  
 
Inkuransrisk 
Risken för inkurans kommer att öka och därmed även osäkerhetskostanden 
för ABB Robotics. Ökad inkuransrisk leder även i sin tur till ökad risk för 
materialbrist om artiklar som finns hemma ej kan användas i produktionen. 
 
Materialbrist 
Risken för materialbrist ökar i och med leverantörsbytena. Detta kan leda till 
ökade kostnader för förlorad försäljning alternativt kostnader för restorder.    
 
Tillförlitlig lagerdata 
P.g.a. leverantörsbytet kan svårigheter att införskaffa och upprätthålla 
tillförlitliga lagerdata uppstå. Detta kommer att påverka hur väl nyckeltal 
som omsättningshastighet och genomloppstid stämmer. Lagersystemet Gula 
Kort får även svårigheter att fungera korrekt om lagerdatan ej är tillförlitlig 
vilket kan leda till platsbrist alternativt dåligt utnyttjande av lagret. Icke 
tillförlitliga lagervärden kan även öka risken för inkurans samt leda till 
onödig kapitalbindning om gods finns oregistrerat i lager. Om det motsatta 
inträffar dvs. att gods som redan är uttaget fortfarande finns registrerat kan 
istället materialbrist uppstå.   
 
Omsättningshastighet 
Omsättningshastigheten på de berörda artiklarna i lagret kommer att minska 
som en effekt av leverantörsbytet. Detta innebär ökad kapitalbindning samt 
kan öka risken för inkurans. 
 
Genomloppstid 
Den genomsnittliga genomloppstiden i lager för de berörda artiklarna 
kommer att öka i och med leverantörsbytena. Effekterna av detta är främst 
ökad risk för inkurans då artiklarna ligger längre i lager.  
 
Kapitalbindning 
Kapitalbindningen kommer att öka till följd av leverantörsbytet trots att 
inköpspriset blir lägre, detta då ökningen av mängden säkerhetslager är 
större än minskningen i artiklarnas värde. Ökad kapitalbindning innebär 
ökande kostnader och minskad ekonomisk flexibilitet.  
 
Ledtid  
Den nya leverantörens geografiska placering kommer att innebära en 
markant ökning i ledtid gentemot tidigare. Den ökade ledtiden påverkar i sig 
många parametrar i ABB Robotics verksamhet. Bl.a. leder det till att 
täckningstiden ökar för att kunna hantera eventuella störningar i den långa 
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ledtiden och därmed ökar även säkerhetslagernivån. Prognoshorisonten kan 
behöva utökas samtidigt som risken för materialbrist ökar. Flexibiliteten att 
möta order utöver prognos minskar och ledtiden mot kund ökar.  
 
Leveranstid mot kund 
Leveranstiden mot ABB Robotics kunder kommer att öka i och med 
leverantörsbytet. 
 
Tillverkningsflexibilitet  
Leverantörsbytena kommer att leda till minskad produktionsflexibilitet då 
stora ändringar tar tid att genomföra vid lång ledtid och endast ett begränsat 
säkerhetslager finns för att täcka upp svängningar utöver 
tillverkningsplanerna som baseras på prognos. Detta innebär att stora order 
utöver de som finns med i ABB Robotics prognoser ej kan tillgodoses med 
kortare ledtid än den interna.   
 
Transportsätt 
Den nya leverantörsbasen kommer att innebära ett förändrat transportsätt. 
Detta i sin tur leder till förändringar rörande förpackningsutformning samt 
mängden och typen emballage för att godset skall klara transporten utan att 
skador uppstår. Kvaliteten på gods kan också komma till att påverkas liksom 
leveransprecisionen för inleveranser då transporttiden ökar liksom antalet 
hantering/förflyttningsmoment. Inleveransmönstret kan också påverkas 
p.g.a. att antalet möjliga transporter per vecka, i detta fall med båt, är 
begränsat.   
 
Leveranssäkerhet (inleverans) 
Leveranssäkerheten för inleveranser till anläggningen i Västerås kommer att 
minska till följd av nya transportsätt och längre transporttid. Den ökade 
osäkerheten i inleveranser påverkar inleveransmönster och försvårar 
resursplaneringen. Risk för materialbrist påverkas också av de nya rutinerna.  
 
Täckningstid 
Som ett led i leverantörsbytena kommer de av ABB Robotics själva satta 
värdena på täckningstiden behöva ökas tillföljd de förändrade 
förutsättningarna. Ökad täckningstid leder i sin tur till ökade säkerhetslager 
och eventuellt krav på utökad prognoshorisont.  
 
Inleveransmönster 
Bytet av leverantörsbas kommer att påverka inleveransmönstret. De stora 
förändringarna kommer med största sannolikhet beröra antalet inleveranser 
per vecka som kommer att minska. Därav kommer inleveransvolymerna att 
öka liksom omsättningslagret. Om hemtagningsmönstret för varje individuell 
artikel också förändras kommer även beställningsvolymerna påverkas.  
    
Inleveransvolymer 
Inleveransvolymerna kommer att öka till följd av leverantörsbytena. Detta 
kommer i sin tur öka kraven på lagringsyta liksom resursåtgången vid 
inleveransstationen som blir mer ojämn.  
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Beställningsvolym 
Beställningsvolymerna per enskild artikel kommer vid varje ordertillfälle att 
öka till följd av att färre antal beställningar kommer att placeras/levereras per 
vecka. Detta leder till nya rutiner vid orderplanering då längre 
planeringshorisont kommer att krävas.  
 
Förpackningsutformning 
Förpackningsutformningarna på det hemkomna godset kommer eventuellt 
att förändras och i och med detta mängden emballage. Förändrade 
förpackningsutformningar leder även till att ett större antal artiklar kommer 
att kräva ompackning innan de kan föras in i lagret.    
 
Emballage 
Mängden emballage kommer att öka vilket påverkar kraven på olika typer av 
resurser. Dels kommer kraven på yta att öka för att hantera den ökade 
mängden material, arbetsåtgången i antal timmar för hanteringen kommer att 
öka liksom kostnaden för att kassera/återvinna använt emballage alternativt 
hantera returflöden för returemballage. Eventuellt kan även ABB Robotics 
debiteras för emballaget vilket kan ses som en ökning av inköpskostnaden 
(dock borde den vara marginell).   
  
Resurser för ompackning 
Antalet artiklar som kommer att kräva ompackning innan de förs in i lagret 
kommer att öka. Detta leder till ökad arbetsmängd, hanteringstid och ökade 
ytkrav för den berörda stationen.  
 
Prognoshorisont 
Prognoshorisonten kan behöva utökas till följd av leverantörsbytet. Detta 
kommer nödvändigtvis inte innebära större resurskrav men av allt att döma 
nya rutiner.  Troligast kommer planeringsperioderna för den strategiska och 
den ordinarie SVP:n (se avsnitt 5.1.1) att behöva skjutas framåt i tiden till följd 
av den markant ökade ledtiden.    
 
Kvalitet 
Kvaliteten på de inköpta artiklarna kan komma att påverkas under den första 
tiden vid byte av leverantörsbas, detta då det tar tid att etablera ett gott 
samarbete med en ny leverantör. Eventuella kvalitetsproblem kan även ta 
längre tid att lösa p.g.a. den långa ledtiden, språkskillnader, skillnader i 
arbetssätt och attityd jämfört med de gamla leverantörerna samt det faktum 
att den nya leverantörsbasen är placerad i en annan tidszon. Brister i kvalitet 
på inköpt gods kan negativt påverka ABB Robotics leveranssäkerhet och öka 
verksamhetens kvalitetsbristkostnader.  
 
Totalkostnad 
Kostnadsbesparingen till följd av det lägre inköpspriset anses vara så pass 
markant att totalkostnaden för inköp av artiklarna minskar trots ökningen av 
de övriga kostnader som diskuterades i avsnitt 7.2.  
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8 Slutsatser  
I detta kapitel finns en sammanställning av författarnas egna rekommendationer till 
ABB Robotics inför deras stundande bytet av leverantörsbas. De generella modeller 
över hur verksamheter ur ett materialförsörjningsperspektiv påverkas av global 
handel finns även presenterade.    

 

8.1 Global handels inverkan på ABB Robotics 
Utifrån diskussionen i avsnitt 7.3 har en sammanställd modell skapats som 
översiktligt visar hur de olika parametrarna inom materialförsörjningen på 
ABB Robotics påverkas av bytet av leverantörsbas. Denna sammanställning 
finns att åskåda i figur 13 nedan.  
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Risk för materialbrist
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Figur 13 – Modell för hur ABB Robotics påverkas av bytet av leverantörsbas 
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Som synes i figur 13 påverkas många parametrar inom materialförsörjningen 
på ABB Robotics av bytet av leverantörsbas. Dock påverkas de olika 
parametrarna i olika stor utsträckning och med olika stor sannolikhet. Vissa 
kommer helt säkert att påverkas medan andra eventuellt förändras beroende 
på vissa omständigheter och förutsättningar.  
 
Hur de olika parametrarna förväntas påverkas skiljer sig även. Vissa av 
parametrarna är mätbara och därmed kan en framtida ökning eller minskning 
förutsägas. Hos andra parametrar kan förändringen ej beskrivas med en 
ökning eller minskning utan effekten av den globala handeln leder på något 
sätt till en förändring av parametern exempelvis genom nya mönster, rutiner 
eller andra typer av förändringar.  
 
Flera av parametrarna är även beroende av varandra och därmed kan 
synergieffekter uppstå vid förändringar till följd av den globala handeln vilka 
kan få mycket stora, och många gånger oväntade, effekter på parametrarna.   
 
Det är av stor vikt för ABB Robotics att uppskatta alla förändringar som berör 
ökning respektive minskning av parametrar men även att kartlägga övriga 
parametrars förändring innan bytet av leverantörsbas genomförs. Detta för 
att kunna planera och genomföra nödvändiga åtgärder inför leverantörs-
bytena och skapa nya arbetsrutiner där så behövs. Kartläggningen är även 
viktig i planeringsstadiet vid bedömning av vinster till följd av globala inköp. 
Detta för att inneha en klar bild av hur verksamheten kan påverkas och de 
kostnader som är förknippade med och kommer av dessa förändringar.        

8.2 Rekommendationer till ABB Robotics 
Nedan listas en kort sammanställning av, de ur författarnas synvinkel, 
viktigaste punkterna som ABB Robotics bör ta i beaktande vid byte av 
leverantörsbas.  
 

• Utnyttja de framtagna verktygen för att underlätta planeringen inför 
och under leverantörsbytena samt som hjälpmedel vid behov att styra 
inkommande materialvolymer.  

 
• Uppdatera verktygen med jämna intervall och efter ändringar i 

planeringen för att resultatet så väl som möjligt skall spegla den 
verkliga situationen.  

 
• Försök uppskatta alla typer av risker och dess förknippade kostnader 

som kan uppstå till följd av leverantörsbytet för att ge en mer objektiv 
och skälig kalkyl över kostnadsbesparingens storlek vid byte av 
leverantör.  

 
• Överväg att, trots det ökade lager det innebär att hålla dubbla 

leverantörer, ej fasa ut den nuvarande leverantören helt innan den nya 
testats med normalt beställningsmönster. Ett förslag är att mer stegvis 
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och under längre tidsperiod rampa upp den nya respektive fasa ut den 
nuvarande leverantören.   

 
• Meddela den nuvarande leverantören tidigare angående nedtrappning 

i volym respektive avslutande av samarbetet för att öka chanserna till 
en fortsatt god relation och därmed en resurs med kort ledtid för back-
up.  

 
• Fastställ hemtagningsmönstret dels för att möjliggöra utredning kring 

hur omsättningslagret påverkas, vilket utöver säkerhetslagrets storlek 
bör tas i beaktande vid dimensionering av nytt lager, och dels för att 
estimera resursåtgång vid inleveransstationen och även skapa nya 
arbetsrutiner.   

 
• Teckna tydliga avtal med leverantörer och speditörer kring vems 

ansvar eventuella lagerbristkostnader är vid förseningar av olika slag 
för att skydda verksamheten mot höga kostnader som ej är 
självförvållade.  

 
• Omvärdera eventuellt motiven till 70-30 % fördelningen. Kan utöver 

de befintliga anledningarna baseras på artikelns efterfrågan, 
egenskaper och leverantörens leveranssäkerhet.   

 
• Önskas en högre produktionsflexibilitet i möjlighet att möta order 

utöver prognos bör 70-30 % fördelning övervägas på samtliga artiklar 
alternativt hålla extra hög säkerhetslagernivå på de artiklar som köps 
100 % från långväga leverantörer.   

 
• Inför lagerklassificering för att hitta en lämplig nivå på säkerhetslagret 

som är ekonomiskt försvarbar. Klassificeringen bör baseras på de 
parametrar ABB Robotics anser vara mest avgörande.   

 
• Beslut bör tas i frågan om vilken typ av pall som skall användas vid 

transport för att fastställa nya arbetsrutiner och estimera framtida 
resursbehov.  

 
• Klargör och besluta i samråd med leverantör hur gods skall förpackas 

och emballeras för att minska miljöpåverkan samt minimera och 
uppskatta resurskraven vid om/uppack.     

 
• Fastställ alla parametrar som kvotfördelning, hemtagningsmönster, 

täckningstid, servicenivå etc. innan dimensionering av det nya lagret 
görs. Detta då alla dessa parametrar på olika sätt påverkar lagrets 
storlek.    

 
• När ökningen av lagrets storlek är fastställd, undersök vilket av de 

fyra alternativen expandera nuvarande, mellanlager i egen regi, hyra 
lagerplatser eller hybridlösning som är mest lämplig och lönsam 
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utifrån de nya förutsättningarna i materialförsörjning leverantörsbytet 
innebär. Om ett mellanlager på geografiskt nära håll beslutas 
användas bör möjligheten att sköta om- och uppack på mellanlagret 
undersökas. 

 
• Dimensionera nytt lager efter förutsättningarna vid normalt 

beställningsmönster och säkerhetslagernivå då leverantörsbytena är 
fullt genomförda för att undvika lågt utnyttjande. Använd temporära 
lösningar för att hantera lagernivåtopparna under utfasningen.       

 
• Om det, enligt ABB Robotics utfasningsplaner, normala 

beställningsmönstret där varje artikel levereras varannan vecka 
används men en jämn inleveransnivå önskas, krävs det att inköpen 
balanseras så att inleveranserna storleksmässigt är någorlunda 
konstant från vecka till vecka efter utfasningen. 

 
• För att minska risken för inkurans till följd av större lagerhållning är 

det viktigt att FIFO används så att äldst material används först. Den 
ökade risken för inkurans till följd av den långa ledtiden är det svårt 
att motverka. Dock bör byte till asiatiska leverantörer endast planeras 
på artiklar tillhörande väl inarbetade och funktionsmässigt stabila 
produkter. 

 
• Överväg huruvida planeringshorisonterna och främst de berörda 

planeringsperioderna för de olika typerna av SVP-nivåerna behöver 
utökas och förskjutas tidsmässigt.  

 
• Då verksamhetsmålen innehåller önskemål om ökad andel 

leverantörer i lågkostnadsländer är det viktigt att kartlägga före, under 
och efter dessa leverantörsbyten för att få data till kommande liknande 
situationer. Detta bör leda till att planering av framtida satsningar blir 
mindre tidskrävande men även att precisionen av uppskattningar etc. 
ökar p.g.a. att historisk data finns tillgänglig.  

 
• Under utfasningen av de nuvarande leverantörerna bör rutiner skapas 

för hur den manuella handpåläggningen av beställningar från de 
asiatiska leverantörerna skall ske. Detta för att minska risken för 
felplacerade och felaktiga beställningar. 

 
Detta är våra rekommendationer till ABB Robotics vilka författarna anser bör 
utgöra nästa steg i arbetet med bytet av leverantörsbas. 
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8.3 Generell modell för arbete vid globala inköp 
Författarna har under detta examensarbete arbetat fram ett antal modeller för 
att påvisa hur verksamheter ur ett materialförsörjningsperspektiv påverkas 
av globala inköp. För att bredda modellernas generaliserbarhet baseras 
modellerna på uppgifter från såväl litteraturstudier som data som 
framkommit under fallstudien på ABB Robotics och information från övriga 
mindre fallstudier författarna genomfört, bl.a. på NIKE Hydraulics och Volvo 
Parts. 

8.3.1 Modell 1 – Mätbara parametrar 

Den första modellen, se figur 14 nedan, är framtagen för att påvisa hur ett 
antal mätbara parametrar inom materialförsörjning förändras vid övergång 
från lokal till global leverantör. Modellen påvisar även samband mellan olika 
parametrar genom att med sin flödesliknade struktur demonstrera vilka 
andra parametrar som påverkas av en viss förändring och även hur den 
förändringen ter sig.   
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Figur 14 – Generell modell 1, mätbara parametrar   

 
Denna modell är koncentrerad kring mätbara parametrar där den presumtiva 
förändringen till följd av global handel har uppskattats som antingen en 
ökning eller minskning av parametern. Modellen utgår ifrån parametern 
ledtid då det anses vara den primära faktor som i majoriteten av fall vid byte 
till global leverantörsbas påverkas av det faktiska bytet och sedan i sin tur ger 
upphov till andra förändringar inom en verksamhets materialförsörjning.  
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Modellens uppbyggnad gör det möjligt för användaren att om önskat söka 
upp en viss parameter för att se vilka andra faktorer den påverkas av 
alternativt se vilka andra parametrar den i sin tur påverkar.     

8.3.2 Modell 2 – Icke mätbara parametrar 

Den andra modellen, se figur 15 nedan, är utformad för att visa tänkbara 
förändringssamband hos främst icke mätbara parametrar till följd av global 
handel. Med icke mätbara parametrar menar författarna att det ej går att säga 
att en ökning eller minskning kommer att ske men att det fortfarande går att 
utläsa att någon typ av förändring sker. 
 
I likhet med föregående modell gör även denna modell det möjligt för 
användaren att söka upp en viss parameter för att se vilka andra faktorer den 
påverkas av alternativt se vilka andra parametrar den i sin tur påverkar då 
modellen är utformad som flödesdiagram där det går att utläsa vilka 
parametrar som påverkar vilka.      
 

Transportsätt

Kvalitet

Emballage

Leverans-
precision (in)

Förpacknings-
utformning

Inleverans-
mönster

Leverans-
Precision (ut)

Risk för
materialbrist

Beställnings-
mönster/volym

Omsättnings-
lager

Inleverans-
volymer

Lagerbrist-
kostnad

Krav på 
lagringsyta

Modell 2
Icke mätbara parametrar

Kvalitets-
bristkostnad

 
Figur 15 – Generell modell 2, icke mätbara parametrar 

 
Denna modell utgår ifrån att transportsättet förändras vid global handel 
vilket oftast är fallet vid övergång från lokal handel.  
 
Till skillnad från föregående modell visar denna modell tänkbara 
parametrarna som på något sätt kan påverkas. I mycket större grad än 
föregående modell föreligger det inte alltid lika stor säkerhet att förändringar 
uppstår hos alla faktorer då förutsättningarna skiljer sig från verksamhet till 
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verksamhet. Vad för typ av förändring som sker kan också skilja beroende på 
omständigheterna i de olika fallen.  

8.3.3 Modell 3 – Korrelationsmatris 

Den tredje modellen är utformad som en matris, se figur 16 nedan, ur vilken 
sambanden mellan två parametrar kan utläsas.  
 
Matrisen bör läsas så att utgångspunkt är en parameter i den lodräta 
kolumnen och korrelationen mellan den parametern och valfri parametern i 
den vågräta raden går att utläsa i den ruta där aktuell kolumn och rad möts. 
Anledningen till att matrisen inte bör läsas ifrån motsatt håll dvs. rad mot 
kolumn är att korrelationen ej nödvändigtvis är reversibel för de olika 
parametrarna.  
 
De olika typerna av samband betecknas i matrisen enligt följande; 
 

+
 

Står för positiv korrelation, dvs. ökning i kolumnparametern 
gerökning i radparametern och minskning i kolumnparametern 
ger minskning i radparametern 
 

-
 

Betecknar negativ korrelation där ökning i kolumnparametern 
ger minskning i radparametern och vice versa.  
 

o
 

Står för att ett samband finns, dock är förändringen ej mätbart 
dvs. förändringen går ej att hänvisa till en ökning eller 
minskning av parametern. 
 

s
 

Betecknar i denna matris att parametrarna är oberoende av 
varandra, dvs. inget samband finns.  
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Kvalitet - s - + - -   o o 

Förbrukningslager o o o + + + s   + 

Inleveransvolymer o o o o + + s +   

Figur 16 – Generell modell 3, korrelationsmatris 

8.4 Förslag till fortsatt arbete 
På grund av detta examensarbetes begränsade tidsram har endast en liten del 
av den globala handelns påverkan på verksamheter kunnat studeras. 
Författarna är i den meningen att behovet av flera djupare utredningar inom 
ämnesområdet är stort redan i dagsläget och med största sannolikhet kommer 
att växa då trenden med globala inköp förväntas hålla i sig.   
 
Författarnas önskning är att detta examensarbete skulle kunna ligga till grund 
för kommande fortsatta studier inom området och har under arbetets gång 
uppmärksammat vissa punkter som skulle vara lämpliga att genomföra 
under ett fortsatt arbete.    
 
Fler fallstudier på företag som redan genomfört byte av leverantörsbas bör 
genomföras för att samla in mer data kring vilka och hur stora förändringar 
den globala handeln resulterade i för verksamhetens materialförsörjning. 
Detta för att verifiera och vid behov förändra eller utveckla de framtagna 
modellerna.  
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Intressant och givande vore att ta fram fler modeller eller verktyg som för 
mätbara parametrar kan påvisa hur stora förändringarna och för icke mätbara 
parametrar vilken typ av förändringar som förväntas beroende på olika 
förutsättningar. För detta krävs stor mängd data från flera olika källor för att 
utreda frekventa samband och förändringar. Målet bör vara att utforma 
modeller eller verktyg så att användaren kan utgå ifrån den egna 
verksamhetens förutsättningar för att sedan utläsa vilka förväntade effekter 
globala inköp skulle ha på verksamhetens materialförsörjning.  
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Bilaga 1 - Resultatblad från verktyget för simulering av säkerhetslager 
 
I rutan benämnd ”Input” väljs i första kolumnen huruvida artikeln är aktuell för leverantörsbyte eller ej. Vidare fylls artikelnummer, 
dagens täckningstid, antal per pall, och andelsprocent in i kommande kolumner. Diagrammen samt värdena i ”Output”-rutan 
uppdateras automatiskt baserat på informationen i ”Input”-rutan. Dock sker samtliga beräkningar i andra blad vilka tyvärr p.g.a. dess 
storlek ej är möjliga att överskådligt visa på detta sätt. Detsamma gäller även för den stora mängd veckobehov för respektive artikel som 
finns lagrat i modellen, den informationen och nödvändiga beräkningar sker i andra blad.  
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Bilaga 2 - Utfasningsmodell (100 %) 
 
Utfasningsmodell för artiklar med fördelningskvot 100-0 %. Sammanfattande 
version finns i huvudrapporten avsnitt 6.2.1. 
 

Utfasningsplaner

0 Överlämning
1 100 100 0 Första ordern hos nya lev.
2 100 100 0
3 100 100 0
4 100 100 0
5 100 100 0
6 100 100 0
7 100 100 0
8 100 100 0
9 100 100 0
10 100 100 0
11 100 100 0
12 100 100 0
13 100 100 0
14 100 100 200 200 Första leverans från ny leverantör
15 100 100 200
16 100 100 100 300
17 100 100 300
18 100 100 100 400 Informera nuvarande lev. om sista order
19 100 100 400
20 100 100 100 500
21 100 100 500
22 100 100 100 600
23 100 100 600
24 100 50 100 650 Första kostnadsbesparingen
25 100 50 600
26 100 50 100 650
27 100 50 600
28 100 50 100 650 Sista leveransen från nuvarande leverantör
29 100 550
30 100 150 600
31 100 500
32 100 150 550
33 100 450
34 100 150 500
35 100 400 Normal säkerhetslagernivå
36 100 200 500 Normalt beställningsmönster
37 100 400
38 100 200 500

KommentarVecka Behov 

(%)

Leverans nuvarande 

lev. (%)

Leverans ny 

leverantör (%)

Lagerbalans 

(%)

 
 
 



 

 

Bilaga 3 – Utfasningsmodell (70-30 %) 
 
Utfasningsmodell för artiklar med fördelningskvot 70-30 %. Sammanfattande 
version finns i huvudrapporten avsnitt 6.2.1. 
 

Utfasningsplaner

0 Överlämning
1 100 100 0 Första ordern hos nya lev.
2 100 100 0
3 100 100 0
4 100 100 0
5 100 100 0
6 100 100 0
7 100 100 0
8 100 100 0
9 100 100 0
10 100 100 0
11 100 100 0
12 100 100 0
13 100 100 0
14 100 100 200 200 Första leverans från ny lev.
15 100 100 200
16 100 100 100 300 Informera nuvarande lev. om nedrampning
17 100 100 300
18 100 100 100 400
19 100 100 400
20 100 100 100 500
21 100 50 450
22 100 50 100 500
23 100 50 450
24 100 50 100 500
25 100 50 450
26 100 50 100 500
27 100 50 450
28 100 30 100 480
29 100 30 410
30 100 30 100 440
31 100 30 370 Normal säkerhetslagernivå
32 100 30 140 440 Normalt beställningsmönster
33 100 30 370
34 100 30 140 440
35 100 30 370
36 100 30 140 440

KommentarBehov 

(%)

Vecka Leverans 

nuvarande lev. (%)

Leverans ny 

leverantör (%)

Lagerbalans 

(%)

 
 



 

 

Bilaga 4 – Inlevererat säkerhetslager  
 
Obeskuren version av diagram 11; Jämförelse av resultat efter revidering från avsnitt 7.1.2 i huvudrapporten.  
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