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SAMMANFATTNING 
 
En brandkårsuttryckning som har att rädda oss från en katastrof är aldrig något 
att fira med tårta, utan är alltid ett misslyckande. Att ha arbetssätt, rutiner och 
processer som förhindrar och förebygger bränder är att lyckas och bör firas! 
 
I detta papper försöker vi ge en kort och översiktligt förslag på hur processen 
för att förbättra logistikflödet kan se ut och vi gör inga anspråk på att detta är 
den optimala processen för att förbättra logistikflödet, pappret ska ses som ett 
ide förslag.  Vi har fokuserat oss på intern logistik. Om man inte är bra internt 
så blir det svårt att bli en bra och attraktiv medspelare i logistikkedjan. Vi har 
skissat på en logistikprocess från leverantörssamarbete, prognoser, planering, 
inköp, produktion till leverans och kundsamarbete.  
 
 



 
 
1. INLEDNING 
Övergripande målet med de flesta kommersiella verksamheter är att tjäna 
pengar. Målet ”tjäna pengar” är inte det bästa målet för att styra alla 
verksamheterna som bedrivs inom ett företag. Det bör finnas ett klart samband 
mellan de olika verksamheter och företagets mål att ge hög avkastning 
(avkastning = vinst / kapital) . Dom nyckeltal som används för bedöma om man 
har uppnått sina mål ska vara mätbara och påverkbara av personal och chefer 
som arbetar med den berörda verksamheten.  
 
Vi definierar nyckeltal som ett mätvärde som beskriver hur bra ett mål har 
uppnåtts. Kapitalomsättningshastighet eller lagervärdet kan vara ett nyckeltal för 
mätning av kapitalbindning.   
 
Inom logistik används mål inom tre huvud grupper kostnad, kundservis och 
kapitalbindning. Minskning av kostnader eller bundet kapital ger direkt en ökad 
avkastning, en förbättrad kundservis ger troligen en ökad försäljning vilket i sin 
tur kan leda till ökad vinst.  
 
 

 
 
Figur 1: Logistikens målmix. 
 
Det finns en negativ koppling mellan logistikens mål. Det går att förbättra 
servicenivån genom att öka säkerhetslagret, vilket ger en försämrad 
kapitalbindning. Det går att minska kostnaderna genom att tillverka stora satser, 
vilket leder till större lager. Det svåra är inte att lyckas med enstaka 
målsättningar, utan att ha lyckas med alla tre av logistikens mål. 
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Vid målstyrning av verksamheten inom ett företag är det viktigt att skilja på 
externa och interna påverkan av nyckeltalens värde. Många nyckeltal är volym 
beroende enligt ”roten ur effekten”. Antag att verksamheten bedrivs lika bra som 
tidigare men efterfrågan har ökat. I detta fall kommer kapitalbindningen i lagret 
att öka (försämring) och kapitalomsättningshastigheten (öka) förbättras trots att 
verksamheten bedrivs lika bra som tidigare.  
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Diagram 1: ”Roten ur effekten” på lageromsättningshastighet. Ingen hänsyn är 
tagen till köbildning vid hög beläggning.  
 
Lageromsättningshastighet LOH i ett företag är till stor del beroende på hur 
logistikkedjan är uppdelad. LOH = omsättning / lagervärde. Notera att både 
lagervärde och omsättning ska mätas med anskaffningsvärdet och inte med 
försäljningspris. Figur 2 visar två logistikkedjor som är identiska på alla 
avseende utom hur dom är uppdelade i delsystem. Båda logistikkedjor är exakt 
lika bra, trots det så har det uppdelade kedjan bättre (högre) värden på 
lageromsättningshastigheten.  



 Figur 2: MPS paradoxen, Lumsden K. 1998. 
 
Nyckeltalvärden är inte bara beroende av hur bra verksamheten sköts utan också 
av hur man mäter nyckeltalen, hur systemet är uppdelat i delsystem och yttre 
faktorer som man inte kan påverka. Är man medveten om detta går det att med 
försiktighet använda nyckeltal som indikator på hur förbättringsarbetet går.   
 
I detta papper ska vi fokusera oss på faktorer och nyckeltal som personalen i 
företaget kan påverka. Vi ska titta på de tre huvud områden som har en mycket 
stor påverkan på företagets resultat. 
  

• Logistik systemets flexibilitet.  
Hur snabbt man kan anpassa sig till en förändlig omvärld. Vi delar in 
flexibilitet i:  

o Flexibilitet att växla mellan olika produkter 
o Ledtider och genomloppstider 
o Volym flexibilitet 

• Informations- och prognoskvalitet.  
Hur bra är informationen som vi använder för att styra vår verksamhet och 
hur ska vi göra för att förbättra kvaliteten.  

o Validitet. Är data, prognoser och informationen som samlas 
relevant för verksamheten? 

o Precision. Hur stor skillnad är det på data och verkligheten? 
• Styrning och planering.  

Konsten att hantera osäkerheten i systemet genom att utnyttja den 
flexibilitet som finns.     

 

 

 

Lager: 350 Lager: 350 
100 1400

 

Lager: 350 Lager: 350 
100 1400750

LOH=1400/(350+350) = 2 ggr/år

LOH=750/350 = 2,1 ggr/år LOH=1400/350 = 4 ggr/år



 
2. LOGISTIK PROCESSEN 
Med logistikprocess menar vi processer som påverkar logistikflödet. Vi kommer 
att skissa på en ram för hur en sådan process kan se ut, processen är på inget sätt 
heltäckande och på en mycket låg detaljnivå. Processen vi skissar på kan skilja 
sig från ert företags logistikprocess.   
 
Målsättningarna med vår logistik process är att förbättra kundservicen, minska 
kapitalbindningen och kostnaderna. För att göra processen hanterbar måste man 
bryta ned logistik processen i del processer. Vid målstyrning av delprocesserna 
krävs det relevanta nyckeltal.  
 

 
Figur 3: Logistikprocessens delprocesser 
 
I resten av kapitlet kommer vi att definiera och analysera logistikprocessens 
delprocesser.  
 
2.1. Informations- och Prognoskvalitet 
För att kunna planera sin verksamhet måste man ha till gång till information av 
olika slag, t.ex. lagersaldon, ställtider, tillverkningstider, ledtider och genom-
loppstider, kapacitet, prognoser mm.  Kvalitén på informationen har en stor 
inverkan på företagets resultat.  
 
Dålig precision på information om lagersaldon, ställtider och tillverkningstider 
beror ofta att man inte följer rutiner, oordning och att uppdatering av värdarna i 
data systemet är låg prioriterat. I regel krävs det enkla rutiner och vetskap bland 
personalen om vikten av korrekt information, för att precision ska bli förbättras. 
Dålig informations kvalitet blir inte bättre för att man investerar i ett nytt 
affärssystem, men bra information kan bli bättre och mer lätt tillgängligt med ett 
bra affärssystem.   
 
Att få bra informations kvalitet på ledtider, genomloppstider och prognoser är 
svårt och kräver djupa analyser och förståelse. Vi kommer att behandla ledtider 
och genomloppstider i produktionsprocess kapitlet. Resten av detta kapitel 
kommer vi att analysera prognosprocessen. 
 
Vi delar upp prognosprocessen i följande delprocesser.  
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Figur 4: Prognosprocessen delprocesser. 
 
Datainsamla:  
Vid datainsamling är det viktigt att man har rutiner så att data samlas in på 
samma sätt vid varje period. Ett standardiserat sätt att samla data underlättar 
jämförelse av data mellan olika perioder och produkter. Dom två vanligaste 
informationskällorna som används vid prognostisering är tidigare 
försäljningsdata och marknadsavdelningarna (försäljarnas eller kundernas) 
uppskattning av efterfrågan.  
 
När man samlar data från marknadsavdelningarna, försäljarna eller kunderna 
finns det risk för systematiska fel i information, fel som kan vara både 
uppsåtliga och ouppsåtlig. För att få uppgiftslämnaren mindre benägen att lämna 
ut siffror som han inte står för, bör uppgiftslämnaren vara ansvarig för att 
informationen är någorlunda korrekt. En uppföljning och återrapportering till 
uppgiftslämnaren bör ske regelbundet. Det finns flera orsaker till varför en 
uppgiftslämnare kan vill lämna felaktig information. T.ex. kan en kund lämna in 
överprognoser för att på så sätt säkra sina framtida leveranser, en försäljare kan 
lämna in över prognoser för att säkra leveranser till framtida kunder som han 
annars riskerar att missa, en försäljare kan ge underprognoser för att framstå 
som den säljare som alltid säljer mera en prognos (och får mera bonus), mm.  
Genom att försöka förstå uppgiftslämnarens motiv kan man förhoppningsvis 
göra metoder och rutiner som minskar felet. 
 
Analysera & Filtrera: 
Om man trots idogt försök inte har fått uppgiftslämnarna av data att lämna data 
utan systematiska fel går det att korrigera data med en uppskattning av felet. Det 
är nästan alltid bättre att åtgärda felet vid källan än att korrigera det efteråt. Är 
prognoserna gjorda med hjälp av gammal försäljnings data måste man tänka på 
att försäljning och efterfråga inte alltid är samma sak. Försäljningsdata bör 
kompenseras med en uppskattning av förlorad försäljning på grund av brist vid 
uppskattning av efterfrågan. Vidare bör extrem värden filtreras bort och perioder 
som av någon orsak inte är normala. Det kan vara på grund av mycket röda 
dagar under perioden, försäljningskampanjer mm.  
 
Prognostisera: 
Har man tusentals artiklar som man ska göra prognoser på, så är det enda 
praktiska sätta att låta en dator räkna ut prognoser med hjälp av statistiska 
metoder. Det finns enkla metoder som glidande medelvärde och mera 
avancerade metoder. Är det ett enstaka produkter som ska prognostiseras kan det 
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vara värt att lägga ner mycket mänskligt arbete på att göra prognoserna. Man bör 
alltid göra en enkel statistisk prognos (som t.ex. glidande medelvärde med några 
få perioder) för att använda som referens vid prognosuppföljning. 
 
Uppfölja: 
Hur man än gör sina prognoser bör man alltid göra statistisk prognos-
uppföljning.  Dom tre vanligaste frågorna man försöker att besvara med 
prognosuppföljning är:  

1. Finns det några systematiska fel i prognosen. Dvs. ligger prognosen 
nästan alltid över eller under den verkliga efterfrågan, finns det säsongs 
variationer som prognosen inte har tagit hänsyn till. 

2. Ger prognosmetoden vi använder klart bättre resultat en den enkla 
referens prognosen.  

3. Hur träffsäker är prognosen. (Standardavvikelse och MAD)  
Punkt 1 och 2 användes för att förbättra sina framtida prognoser och punkt 3 till 
att dimensionera buffrar och säkerhetslager.  
 
Förbättra: 
Systematiska fel går ofta att få bort genom att justera prognos parametrar eller 
genom byte av prognosmetod. Lyckas man inte få sina manuella prognoser eller 
sina mera avancerade prognoser att ge ett klart bättre resultat än den enkla 
referens prognosen bör man börja använda en enklare prognosmetod. Använd 
endast avancerade prognosmetoder när dom ger klara bättre prognoser jämfört 
med enklare metoder. 
 
2.2. Styrning och Planering 
Planering är skapa en produktionsplan som gör det bästa av dom förutsättningar 
som för tillfället finns. Det innebär ibland att alla målsättningar inte går att 
uppfylla. Målen måste viktas och ballanseras mot varandra.  
 
Vi delar upp styrnings- och planeringsprocessen i följande delprocesser. 
 

 
Figur 5: Styrning och planeringens delprocesser. 
 
Prioritera: 
För att kunna göra en bra planering även när alla målsättningar inte går att 
uppfylla måste man prioritera. Genom att veta vilka kunder och produkter som 
är extra viktiga och vetskap var flaskhalsarna finns i produktionen, går det att 
minska skadan vid eventuella störningar. 
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Planera: 
Planeringen uppgift är att se till att kunderna får produkterna dom har beställt i 
rätt tid och kvantitet. Detta ska göras till låga kostnader utan att binda mycket 
kapital i lager och PIA. Kostnaden som är intressant för maskiner och 
anläggningar är kostnadsskillnaden mellan att stå still och producera under en 
kort tid. För de flesta maskiner och produktions avsnitt är denna kostnad relativt 
låg. Produktionsbortfall för ett kort produktions stopp kan snabbt tas igen. Vid 
produktionsavsnitt som ligger nära sin maxkapacitet (flaskhalsar) kan ett 
produktions stopp bli mycket svårt att ta igen och leda till stora kostnader genom 
förlorad försäljning. Det är viktigt att utnyttja så stor del av tiden vid flaskhalsar 
till produktion. Den flexibilitet som överkapacitet vid icke flaskhalsar ger kan 
användas till att minska lager och genomloppstid, och som hjälp åt flask-
halsarna. En flaskhals ska inte behöva vänta på en icke flaskhals. 
 
Förmedla och Acceptera: 
Det är svårt att vara motiverade att göra arbeten som man inte riktigt förstår 
varför det ska göras, speciellt om man tycker att det ska göras på ett inte 
effektivt sätt med alldeles för mycket omställningar. Produktionsplanerna bör 
presenteras på ett sådan sätt att förståelse för helheten förmedlas till dom som 
ska genomföra planen. Det är viktigt att ha en positiv dialog så att 
produktionsplanerna, förståelse och motivation förbättras. 
 
Uppfölja och Förbättra: 
Det är ofta arbetskrävande att göra uppföljningar, men om man inte följer upp 
det man gör blir det svårt att göra förbättringar. Intressant för planeringen är hur 
bra det gick att realisera planen och dom övergripande logistikmålen kapital-
bindning, kostnader och kundservice. 
 
2.3. Inköpsflexibilitet  
En stor andel av den totala kostnaden som finns i ett företag kommer från inköp. 
Med inköp menar vi allt som köps mot en extern faktura som t.ex. råmaterial, 
komponenter, städtjänster, transporter mm.  
 
Tabell 1: Inköpta andel av det utlevererade värdet, Kearney A.T. 1988.  
Minidatorer

& PC 
Elek-
tronik 

Bil-
industrin

Konsument-
varor 

Läke-
medel 

Service-
industri 

80-85% 70-85% 80% 70% 50% 40% 
 
Vi delar upp inköpsprocessen i följande delprocesser. 
 



 
Figur 6: Inköpsprocessens delprocesser. 
 
Klassificera & Analysera: 
Kraljic, 1983 (figur 7) klassificerade inköpta artiklar i ekonomisk betydelse för 
företaget och inköps komplexiteten. Med inköps komplexitet menas hur svårt 
det är att hitta en bra leverantör och hur mycket leverantörssamarbete som krävs. 
Kraljic delar in inköpta artiklar i ickekritiskaartiklar, flaskhalsartiklar, tungvikts-
artiklar och strategiskaartiklar. Typiska ickekritiskaartiklar är ofta billiga 
standard komponenter som muttrar, skruvar och motstånd. Tungviktsartiklar är 
ofta dyra standardkomponenter och/eller standardkomponenter som står för en 
stor del av slutproduktens kostnad. Flaskhalsartiklar är sådana komponenter som 
är svåra att få tag på där inköpspriset har mycket liten betydelse för 
slutproduktens kostnad. Strategiska artiklar är dom som har stor ekonomisk 
betydelse och svåra att köpa, t.ex. delsystem som leverantören har utvecklat 
specifikt för oss.     
 

Figur 7: Kraljic, P. 1983 
 
Leverantörssamarbete: 
Viktiga målsättningar med leverantörssamarbete är att få korta ledtiden och bra 
leveransprecision. Leverantörssamarbete kräver stora arbetsinsatser och bör 
därför bara göras på strategiskaartiklar. För att kunna bedriva ett bra 
leverantörssamarbete måste man veta vad man vill och ha tillit till varandra. En 
förutsättning för att kunna bedriva effektivt leverantörssamarbete är att man 
sköter sina egna logistikprocesser på ett bra sätt. Man måste ha bra egna 
prognoser om man ska kunna hjälpa sina leverantörer med bra inköpsprognoser.  
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Inköp: 
Hur man bedriver inköp beror i stor del på vad man ska köpa, se på Kraljic 
inköps modell, figur 7. 
 
Uppfölja och Förbättra: 
Viktiga nyckeltal att ha uppföljning och bedriva förbättrings arbete på är 
kvalitet, ledtider och leveransprecision.   
 
2.4. Produktionsflexibilitet 
Processen som i detta kapitel kommer att vara fokuserat på förbättringsarbete av 
logistikflödet. 
 
Vi delar upp produktionsprocessens i följande delprocesser. 
 

 
Figur 8: Produktionsprocessens delprocesser. 
 
Flaskhals: 
Ett produktionssystems prestanda är till stod del beroende av hur bra man 
hanterar sina flaskhalsar, en förbättring på en flaskhals ger ofta en förbättring på 
hela systemet. Det finns sällan fler än några enstaka flaskhalsar i ett produktions 
system. Börja med att ta reda på var dom finns. En flaskhals har ofta en stor hög 
med material framför sig och det är lite material framför efterkommande 
produktionssteg. När man har hittat sina flaskhalsar är det dags att försöka 
avlasta och förbättra produktionen vid flaskhalsen. Några sätt att förbättra flödet 
vid en flaskhals är: 

• Flaskhals ska inte stå stilla och vänta på jobb som har fastnat vid andra 
stationer. Sätt hög prioritet i stationerna kring flaskhalsen att försörja 
flaskhalsen med jobb. Förlorad tid vid en flaskhals går inte att ta igen. Det 
enda stället det är okej att ha lite större buffrar och säkerhetslager är 
framför en flaskhals. 

• Se till så att flaskhalsen inte får vänta på personal. 
• Genomför en kvalitetskontroll före flaskhalsen så att den inte jobbar i 

onödan på material som senare kommer att kasseras. Måste man göra om 
operation vid en flaskhals så förlorat man tid som inte går att ta igen. 
Material som har passerat en flaskhals går inte att ersätta utan att förlora 
tid vid flaskhalsen och ska därför handskas med största försiktighet. 

• Försök minska ställtiden för flaskhalsen, försök att göra så mycket 
ställarbete som möjligt medan flaskhalsen går och så lite som möjlig när 
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den står stilla. Många Formel 1 lopp vinns vid depå stoppen, så är det 
också i produktion. 

• Avlasta flaskhalsen genom att flytta arbeten som går att göra på andra 
ställen dit, köp in legotillverkning, skaffa om möjligt billiga kapacitet som 
kan göra delar av flaskhalsens jobb. 

Flaskhalsar har en förmåga att flytta sig. Ökar man kapaciteten på en flaskhals 
kan ett ställe som förut inte varit en flaskhals bli en. Ändras produktionssättet 
eller ändras förhållande av efterfrågan mellan olika produkter kan flaskhalsar 
också flytta sig. 
 
Flexibilitet: 
Vi lever i en förändlig värld, där framtiden ofta inte blir som vi tror. Genom att 
minska ställkostnader går det att minska sina lager och kunna samtidigt ha bra 
kundservice. Ställkostnaderna kan minskas genom att ställtiden minska och att 
man skiljer på yttre- och inreställ. Yttreställ är omställnings arbete som man kan 
göra medan maskinen producerar, inreställ är sådan som måste göras då 
maskinen står stilla.  
Om man befinner sig i en bransch där efterfrågan varierar mycket blir det dyrt 
att hålla kapacitet för efterfrågetopparna. Det finns flera sätt att öka 
kapacitetsflexibiliteten, träna personalen i flera arbetsuppgifter, så att dom kan 
flyttas till stället där dom behövs bäst. Samarbeta med en legotillverkare eller 
personaluthyrare som kan hjälpa till med att klara av efterfrågetoppar. 
Efterfrågebottnar kan ibland mildras genom att sälja kapacitet som 
legotillverkare. Att klara stora konjunktursvängningar på ett bra sätt är mycket 
svårt. 
 
Genomloppstid: 
Vid planering måsta man gardera sig mot osäkerheten under ledtiden. Är 
ledtiden lång och osäker måsta man ha stora säkerhetslager för att kunna ge bra 
kundservice. Reducerar man genomloppstiden så minskar inte bara 
säkerhetslagren utan också PIA. Det är inte ovanligt att endast enstaka procent 
av en produkts genomloppstid används för förädling på produkten, se figur 9. 
Det finns med andra ord en stor möjlighet att drastiskt minska 
genomloppstiderna genom att minska kö och väntetider i produktionen.  
 



 
Figur 9: Persson G. och Virum H. 1998. 
 
En förutsättning för att kunna ha korta genomloppstider är att man har ett 
flexibelt system med korta ställtider och små tillverkningssatser.  
 
Vid hög beläggning blir ett system mycket störkänsligt. Det blir svårt att parera 
variationer i efterfrågan och ta igen små störningar. Detta medför att köer 
ovillkorligen kommer att växa om beläggningen blir hög. Med köer menar vi 
både lager och kunder som väntar på leverans. Genom bra prognoser och 
driftsäkert system kan man höja beläggningen lite utan att köerna växer, men 
köerna kommer att växa före 100% beläggning. 
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Diagram 2: Köer och beläggning (M/M/1 kö). 
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Produktionsprecision: 
En förutsättning för att systemet ska gå att styra på ett bra sätt är att data om 
ställtider och produktionstider i planerings systemet överensstämmer med 
verkligheten.  
 
2.5. Leveransprocessen 
Kunderna uppfattning om sina leverantörer kommer till stor del från hur 
leveranserna och kundkontakterna sköts.  
 
Vi delar upp leveransprocessens i följande delprocesser. 
 

 
Figur 10: Leveransprocessens delprocesser. 
 
Prioritera: 
Hur duktig man än är finns det alltid en liten risk att man inte klarar av att 
leverera det kunden vill eller det man har lovat. Bristsituationer kan bli mycket 
stressiga, med kunder som ringer och kräver att man levererar på en gång. För 
att klara av dessa situationer på ett bra sätt är det bra om man har tänkt igenom 
vad som ska göras och hur kunder och leveranser ska prioriteras före  
bristsituationen har uppstått.  
 
Kundsamarbete Uppfölja och Förbättra: 
En viktig del av logistik arbetet är att förbättra relationerna med sina kunder. För 
att kunna bedriva förbättringsarbetet på ett bra sätt bör man följa upp 
leveransservice, hur kunderna uppfattar servicen och vad kunderna anser vara 
viktigs och ska prioriteras. Det finns en risk att om man håller på med en 
förhandling om pris så anser kunden att priset är viktigast, har det varit leverans 
problem så är leveransservice viktigast, osv. Detta gör att det kan vara svårt att 
förstå och mäta hur kunderna egentligen prioriterar.   
 
3. SLUTSATS 
Logistikprocessen är en komplex process som är mycket svår att styra. För att 
underlätta styrningen av hela logistikprocessen har vi delat upp 
logistikprocessen i delprocesser och även dela upp delprocesserna i ännu mindre 
och hanterbar delprocesser. Vi har även försökta att dela upp det övergripande 
målet att ”tjäna pengar” till delmål som kan användas vid styrning av 
delprocesser. En målsättning har varit att välja mål och styrprinciper för 
delprocesserna så att suboptimeringar undviks.   

 Prioritera       Kund-
samarbete 

     Upp- 
följa 

     För- 
bättra 
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