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FÖRORD 
 
Detta examensarbete innebär avslutningen på mina civilingenjörsstudier mot industriell 
ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts vid Slagkraft i 
Vindeln under läsåret 05/06. Arbetet har varit mycket lärorikt och har gett en bra 
inblick i hur arbetet fungerar ute hos ett företag. 
 
Jag vill passa på att tacka all personal hos Slagkraft som tålmodigt ställt upp och svarat på 
mina frågor, ett speciellt tack vill jag rikta till företagets VD, Martin Elebro, som 
agerade som handledare åt mig under arbetets gång. Jag vill även ge ett stort tack Stefan 
Karlson som varit min handledare vid Luleå tekniska universitet under detta arbete. 
 
 
Luleå den 14 maj 2006 
 
 

 
Per Olö 
 
 



   

Institutionen för: Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för: Industriell logistik 

 Luleå tekniska universitet 

ii 

SAMMANFATTNING 
 
Slagkraft är ett lokalt beläget företag i Vindeln i Västerbotten. Företaget har under den 
senaste tiden genomgått stora förändringar. Tidigare var Slagkraft specialiserade på 
tillverkning, montering och försäljning av maskiner avsedda för röjning utmed vägar. 
Sedan den 1 januari 2005 ansvarar företaget även för försäljning av kranar avsedda för 
skogsindustrin. Kranarna som tillverkas av Cranab, ett annat lokalt beläget företag i 
vindeln, inhandlades även tidigare i mindre skala då de även används till buskröjnings-
utrustning. I samband med övertagandet av kranförsäljningen flyttades även 
tillverkningen av svetsade detaljer till buskröjningsmaskinerna från Slagkraft till Cranab.  
 
Omstruktureringen innebar en rad förändringar inom företagets logistik. Materialflödet 
mellan Slagkraft och Cranab ökade kraftigt samtidigt som helt nya aktiviteter uppstod. 
Syftet med detta arbete är att kartlägga och analysera de logistiska aktiviteterna hos 
Slagkraft. Fokus ska ligga på det nya samarbetet med Cranab. Arbetet ska även 
identifiera eventuella problem med nuvarande arbetssätt och presentera lösningar till 
dessa. 
 
För att beskriva nuläget genomfördes en processkartläggning av företagets viktigaste 
logistikprocesser. Data till detta arbete grundades till största delen på intervjuer med 
personal och ledning på företaget. 
 
Under beskrivningen av nuläget framkom att en stor del av de problem som samarbetet 
innebär beror på avståndet mellan företagen. Avståndet ger upphov till ett stort 
transportbehov. Det upplevs även en viss osäkerhet nu när Slagkraft inte själva ansvarar 
för produktionen av sina varor. Med utgångspunkt ifrån dessa problem analyserades 
processerna beskrivna i nuläget. Analysen genererade förslag på hur dessa problem skulle 
minskas. Många av de föreslagna åtgärderna involverar ett effektivt utnyttjande av det 
nya affärssystem som Slagkraft är på väg att införskaffa. Det arbetades även fram olika 
alternativa lösningar med större förändringar för att markant minska problemen. 
 
Resultaten visar att det finns klar potential för företaget att göra besparingar, främst 
genom minskade transportkostnader men även genom en ökad kundservice tack vare 
högre leveransprecision. Resultaten av de alternativa arbetssätten visar att det klart bästa 
ur logistisk synpunkt vore att lokalisera företagen på samma plats. Då detta är ett stort 
projekt bör företaget på kortare sikt främst sträva mot att placera montering av 
buskröjningsutrustning hos Cranab. 
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ABSTRACT 
 
Slagkraft is a local company situated in Vindeln, in Västerbotten. The company has 
undergone fundamental changes during the last year and a half. Previously Slagkraft 
specialised in manufacturing, assembling and selling equipment used for clearing scrub, 
brushwood and grassy areas. Since January 1st 2005 the company also markets cranes 
used in the forest industry. The cranes, made by another local company, Cranab, were 
in the past purchased in a smaller scale to be used with the equipment for scrub 
clearing. In connection to the start of the crane sales the manufacturing of welded parts 
for the scrub clearing equipment was moved from Slagkraft to Cranab. 
 
The new structure of the company included a variety of changes in the logistic 
activities of the company. The flow of materials between the companies has vastly 
expanded and other completely new activities have come up. The object of this 
master’s thesis is to map out the logistic within the company. The focus of the thesis 
will lie on the new collaboration with Cranab. Problems with the current situation 
should be identified and solutions to the problems presented.  
 
To get a clear view of the current situation, the most important processes of the 
collaboration was mapped out using flowcharts. The same was made for other 
important processes of the company. The data used to do this was based on interviews 
with staff and management of the company. 
 
The mapping of the present situation showed that a lot of the problems connected to 
the collaboration with Cranab are caused by the distance between the companies. The 
distance creates a large need of transportations. Within Slagkraft there is also a certain 
sense of uncertainty now when the company is dependent of others to manufacture 
their products. With focus on the identified problems, the processes described in the 
present situation where analysed. The analysis generated suggestions on how to reduce 
the problems. Many of the suggestions involved an efficient use of the new information 
system that Slagkraft is about to install. In order to significantly reduce the problems 
some alternative solutions with major structural changes were also created. 
 
The results of the thesis show that it is possible to lower the cost of the company’s 
logistic activities. Mainly through lowered cost of transportation but also by an 
increased customer service with higher accuracy in deliveries. The result of the 
alternatives show that the greatest logistic benefits are made by relocating the entire 
company to were Cranab is located. However this alternative is a rather large project 
and in a shorter perspective the best alternative is to move the assembly of the scrub 
clearing equipment to Cranab. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden, syftet och avgränsningarna till arbetet, det ges även en 
beskrivning av dispositionen på arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Slagkraft är ett lokalt beläget företag i Vindeln i Västerbotten. Den 1 januari 2005 
genomgick företaget en stor förändring. Innan detta datum arbetade företaget enbart 
med utrustning för röjning av väggrenar. Efter förändringen arbetar företaget med två 
olika produktsegment. Vad som tillkommit är att Slagkraft nu även säljer kranar avsedda 
för skogsindustrin. Kranarna tillverkas av Cranab, ett annat lokalt beläget företag i 
Vindeln. Bakgrunden till förändringen ligger i att den 1 januari år 2005 friköptes 
krantillverkaren Cranab från Komatsu Forest. I och med friköpet är Cranab åter i privat 
ägo. Ytterligare en förändring är att tillverkningen av svetsade kåpor, tankar och huvar 
till buskröjningsaggregat lades över till Cranab. I och med detta gick tio anställda över 
från Slagkraft till Cranab. Slagkraft tog i sin tur över de kranförsäljare som tidigare 
arbetat hos Cranab. Förändringarna har betytt att helt nya rutiner och arbetsuppgifter 
har tillkommit. Slagkraft är numera ett rent säljande och monterande företag till skillnad 
mot tidigare då de själva tillverkade komponenter till sina produkter. Slagkraft monterar 
fortfarande själva de buskröjningsmaskiner de säljer. I och med förändringarna har det 
uppstått stora transportbehov mellan Cranab och monteringen och reservdelslagret hos 
Slagkraft. Det nya samarbetet har även resulterat i ett helt nytt administrativt flöde 
mellan företagen. Då förändringen varit snabb har många beslut varit tvungna tas med 
kort varsel och utan grundliga undersökningar. Förändringarna har påverkat hela 
företaget och det finns idag ingen på Slagkraft som har överblick på hur de logistiska 
aktiviteterna inom företaget ser ut. Genom denna avsaknad av överblick är sambanden 
mellan de logistiska aktiviteterna oklara vilket gjort möjligheterna till effektivisering av 
dem svårt. Slagkraft misstänker dock att det finns potential att effektivisera företagets 
logistik. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att kartlägga och analysera de logistiska aktiviteterna hos 
Slagkraft. Fokus ska ligga på det nya samarbetet med Cranab. Arbetet ska identifiera 
eventuella problem med nuvarande arbetssätt samt finna lösningar till dessa.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet kommer endast att behandla det interna materialflödet samt flödet till och från 
Cranab. Leveranser från andra leverantörer eller leveranser till slutkunder kommer alltså 
inte att behandlas i arbetet. Då arbetstiden är begränsad och arbetet kommer att 
inkludera hela logistikkedjan i samarbetet med Cranab kommer fokus att ligga på ett 
”helikopterperspektiv”, vilket betyder att det inte kommer att genomföras djuplodande 
undersökningar på varje enskild del. 
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1.4 Rapportens disposition  
• Kapitel 2 En beskrivning av vilken vetenskaplig metod som använts för att 

genomföra arbetet. 
• Kapitel 3 En kort beskrivning av företaget. 
• Kapitel 4 En genomgång av relevanta teorier som finns tillgängliga för att 

analysera problemet. 
• Kapitel 5 En beskrivning av nuläget i företaget. 
• Kapitel 6 En analys av nuläget med förslag på förbättringar. 
• Kapitel 7 En beskrivning alternativa arbetssätt. 
• Kapitel 8 En genomgång av de förbättringsförslag som analysen gav. 
• Kapitel 9 En diskussion om hur arbetet genomförts och om vad som kunde ha 

gjorts annorlunda. 
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2 METOD 
I detta kapitel beskrivs den metod som använts under projektet. Det ges en beskrivning över 
tillvägagångssättet samt hur data har införskaffats och behandlats. Kapitlet avslutas med en 
metodgranskning. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Projektets arbetsgång kan ses i figur 
2.1. Arbetet inleddes med en 
introduktion bestående av en 
genomgång av företaget och dess 
sysselsättning i stort. I samband med 
detta förklarades vilka delar 
företaget var intresserade av att få 
undersökta. Efter detta fokuserades 
arbetet på dessa delar. För att få en 
klar bild över hur dessa aktiviteter 
fungerade i nuläget genomfördes en 
processkarläggning. Denna baserades 
på observationer samt intervjuer 
med personer som arbetar inom 
respektive process. Arbetet stämdes 
kontinuerligt av med personalen för 
att undvika missförstånd och 
felaktigheter. För att åskådliggöra 
processerna beskrevs en stor del av 
dem med flödesscheman.  
 
När en klar bild över nuläget 
införskaffats fortsatte arbetet med att 
analysera de problem som upptäckts 
i nulägesbeskrivningen. Detta 
resulterade i att två olika 
grundproblem identifierades. Dessa 
var ett stort transportbehov samt en upplevd osäkerhet. Båda problemen grundade sig i 
avståndet mellan tillvekning och lagring/försäljning. För att utreda orsakerna till 
problemen ritades fiskbensdiagram där problemens underliggande orsaker illustrerades. 
För att identifiera de underliggande orsakerna användes brainstorming, de idéer som 
detta ledde fram till stämdes av med relevant personal samt med vad som framkommit i 
nulägesanalysen.  
 
I nästa steg analyserades de olika processer som beskrivits i nuläget, analyserna 
grundades på fiskbensdiagrammen och nulägesbeskrivningen. Förslag för att lösa 
underliggande problem arbetades fram, grunden för dessa låg i de litteraturstudier som 
genomfördes parallellt med arbetet. Målet med förslagen var hela tiden att de skulle följa 
principerna i totalkostnadsmodellen, det vill säga att förslagen ska sänka de totala 

Projektstart 

Introduktion 

Nulägesbeskrivning 

Analys 

Slutsatser och 
alternativ 

Redovisning 
företag 

Redovisning 
skola 

Projektavslutning 

Rapportskrivning Litteraturstudier 

Figur 2.1 Figur över projektets arbetsgång. 
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kostnaderna för företaget men samtidigt behålla en hög kundservicenivå. De förslag och 
alternativ som gavs diskuterades under arbetets gång med personalen för att få en bra 
uppfattning om de brister och möjligheter de innebar. 
 
Analysen visade att för att markant minska problemområdena krävdes att 
arbetsuppläggen kraftigt ändrades. Diskussion med berörda parter resulterade i tre olika 
alternativ som alla betyder en kraftig minskning av problemen. 
 
Resultatet av arbetet består i att fördelar och nackdelar med de olika alternativen samt 
övriga åtgärder redovisas. Slutligen ges ett förslag på mot vilket alternativ företaget 
fortsättningsvis bör arbete. 

2.2 Datainsamling 
Syftet med datainsamling är att finna information som gör det möjligt att lösa ett 
specifikt problem. Detta kan göras med flera olika alternativ, vilket sätt som väljs beror 
på vilket sätt som bäst tillgodoser behovet i det aktuella problemet. Vid datainsamlande 
finns två olika modeller att tillgå, primärdata och sekundärdata (Lekvall & Wahlbin, 
1993).  

2.2.1 Primärdata 
Primärdata är den data som undersökaren själv samlar in för att lösa en uppgift (Lekvall 
& Wahlbin, 1993). I detta fall har den mesta data insamlats på detta vis. Insamlandet har 
skett genom ostrukturerade intervjuer och observationer. De intervjuformer som finns 
faller längs en linje som visar på olika grad av formalisering. Den ena änden avser en 
synnerligen formell intervju där intervjuaren så mycket som möjligt ska fungera som en 
objektiv registrator. I den andra änden finns en intervjuform som är helt informell och 
styrs av respondentens svar och reaktioner (Bell, 2000). I detta arbete har intervjuerna 
legat på den informella sidan av linjen. Intervjuerna har till stor del skett i samtalsform 
där frågorna har berott på respondentens svar. Det har dock även förekommit mer 
formella intervjuer där endast förutbestämda frågor har ställts.  

2.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som redan finns insamlade i något annat sammanhang, till exempel 
befintlig statistik eller tidigare undersökningar (Lekvall & Wahlbin, 1993). De 
sekundärdata som används i detta arbete består av statistik på transporter mellan 
företagen. Uppgifterna hämtades från fakturor där transportfrekvensen går att utläsa. 

2.3 Metodgranskning 

2.3.1 Validitet 
Validitet avser att mäta det som är relevant för det aktuella problemet. Det handlar om 
att rätt saker mäts vid rätt tid. I detta projekt var arbetet väldigt brett och därför 
behövdes data från många olika håll samlas in. Det fördes kontinuerligt diskussioner 
med insatt personal om vad som kunde förbättras. Datainsamlingen kunde på så sätt 
inriktas på dessa delar.  
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2.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet avser tillförlitligheten i en undersökning. Vid hög reliabilitet ska en 
undersökning ge samma resultat varje gång om den upprepas och förutsättningarna är 
identiska (Bäck & Halvarsson, 1992). I detta arbete har reliabilitet varit svårt att 
uppskatta. Arbetet är till stor del kvalitativt med få kvantitativa inslag. Att mäta 
kvalitativa data är svårt och därmed blir det svårt att avgöra om insamling av data utförts 
korrekt. En anledning till detta är att bedömningen av kvalitativa data ofta är subjektiv, 
vilket gör att personer uppfattar informationen olika. Den processkartläggning som 
gjorts har stämts av med personer inom processerna för att undvika felaktigheter och 
missförstånd vilket bör öka reliabiliteten på arbetet.  
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3 TEORI 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som använts i arbetet. Teorin utgör grunden för 
beskrivningen av nuläget såväl som för analysen och framtagningen av lösningsförslag. Kapitlet 
fokuserar på beskrivningen av hur ett företags logistiska aktiviteter hänger samman i 
totalkostnadsprincipen men även teorier om transportkostnader, prestations och 
effektivitetsmätningar, informationssystem, processkartläggning och fiskbensdiagram redovisas. 

3.1 Allmänt om logistik 
Logistik handlar i stort om att rätt produkt ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och i 
rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad (Storhagen, 1995). Trots att begreppet logistik 
för länge sedan flyttade in i den dagliga industriverksamheten är logistik för många 
fortfarande synonymt med transporter. 

3.2 Totalkostnadsprincipen 
Totalkostnadsanalys är nyckeln till att hantera de olika logistiska funktionerna i ett 
företag. Ett företags mål bör vara att minimera den totala kostnaden för alla logistiska 
aktiviteter (Lambert et al, 1998). En logistisk aktivitet påverkar alltid någon eller några 
andra aktiviteter inom företaget. Det går att dela upp kostnaderna för logistik i följande 
punkter (Lambert & Stock, 1993). 
 

• Beordrings- och informationskostnader. 
• Kostnader för bristande kundservice. Till dessa räknas även kostnader för 

utebliven försäljning och då inte enbart den efterfrågan som inte kunnat mötas 
utan även minskad framtida försäljning som härstammar från den bristande 
kundservicen.  

• Kostnader för olika batchstorlekar. Dessa kostnader härstammar från produktion 
och materialanskaffning. Inom produktion kan det till exempel vara ställtid. För 
materialanskaffning är det olika inköpspris beroende på vilken volym som köps. 

• Lagerkostnader. Här avses de fasta kostnader som förknippas med ett lager. Dessa 
kostnader är alltså beroende av antalet lagringsplatser. 

• Lagringskostnader. Här avses de kostnader som är beroende av lagervolym. 
• Transportkostnader. Dessa går att identifiera på olika sätt. Det kan vara totala 

kostnader eller kostnader per segment till exempel interna, externa med mera. 
 
Att kostnader för lager och lagerhållning delas upp i olika punkter grundas på att de är 
beroende av olika faktorer. Lagerkostnader är de fasta kostnader som är beroende av 
antalet lagerlokaler och volymen varor som kommer in och ut från lagret. Dessa 
kostnader beror dock inte av volymen av lagrade varor. Kostnaden för volymen av 
lagrade varor tas istället upp under punkten lagringskostnader, och kan i sin tur delas 
upp i följande punkter (ibid.).  
 

• Kapitalkostnad. Här avses lagerräntan som företaget har. 
• Lagerservicekostnad. Under denna punkt hamnar kostnader för försäkring och 

skatter med mera. 



   

Institutionen för: Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för: Industriell logistik 

 Luleå tekniska universitet 

7 

• Kostnad för lagringsyta. Denna punkt tar upp de kostnader för lagringsyta som är 
direkt beroende av lagringsvolym. 

 
 
De nio huvudkategorierna i figur 3.1 symboliserar hur kostnaderna beror av varandra 
inom marknadsföringen och logistiken i ett företag. Marknadsföring kan delas upp i en 
marknadsmix bestående av de fyra P:na, Produkt, Pris, Plats och Påverkan. Logistiken 

Figur 3.1 Figur över kostnadsballansen inom och mellan logistiken och marknadsföringen (Lambert et al, 1998) 
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Order- och 
informationskostnader 

• Orderhantering 
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och marknadsföringen möts i punkten för plats/kundservicenivå, kostnaderna för plats 
uppstår för att kunna tillhandahålla eftersträvad kundservice vilket även är målet med 
logistiken. De punkter i figur 3.1 som ingår i logistiken är desamma som förklarades i 
punktform tidigare, de innehåller i sin tur 14 logistiska nyckelaktiviteter. Alla dessa 14 
aktiviteter kan anses vara en del av den totala logistiska processen (Lambert et al, 1998). 
Aktiviteterna kommer nu att beskrivas punkt för punkt i bokstavsordning enligt 
Lambert et al (1998). 
 

• Anskaffning 
Anskaffning är inköp av varor och tjänster från utomstående företag för att stödja 
det egna företagets behov inom allt från tillverkning till försäljning. Anskaffning, 
som kan benämnas med olika termer till exempel inköp, inkluderar aktiviteter 
som val av leverantör, kvalitetsgranskningar av leverantörer och förhandlingar 
om priser och kvantiteter med mera. Om företag knyter tidsmässigt långa 
kontakter med färre leverantörer ökar vikten av anskaffningsavdelningen för hela 
företaget. 
 

• Kundservice 
Kundservice är resultatet av logistiksystemet. Det handlar om att få rätt produkt 
till rätt kund i rätt skick och i rätt tid, allt detta ska också ske till lägsta möjliga 
totala kostnad. Det är också i denna punkt som logistiken direkt möter 
marknadsföringen genom tillhandahållning av varor på rätt plats.  
 

• Lagerhantering 
Här avses de rörliga kostnader som förknippas med lagring av varor. Till detta 
kommer bundet kapital, värdeminskning och skador. 
 

• Lager och förråd 
Lager och förråd härrör till lagerlayout, ägande, automatisering, träning av 
personal och andra relaterade ämnen. 
 

• Logistisk kommunikation 
Kommunikationer blir mer och mer automatiserade, komplexa och snabba. 
Inom logistiken måste det kommuniceras mellan en mängd olika funktioner och 
avdelningar inom organisationen. Kommunikation måste förekomma mellan: 
 

1. Organisationen och dess leverantörer och kunder 
2. Huvudfunktionerna inom organisationen såsom logistik, ekonomi, 

marknad med mera. 
3. Alla logistiska aktiviteter. 
4. De olika aspekterna på varje logistisk aktivitet, som till exempel 

koordinering av lagring av råmaterial, produkter i arbete och färdiga 
varor. 

5. Olika medlemmar i flödeskedjan. Det kan vara andrahandskunder eller 
leverantörer som inte har någon direkt länk till företaget. 
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• Lokalisering 
Att bestämma var ett företag eller ett lager ska lokaliseras är ett strategiskt beslut 
som inte bara påverkar transportkostnader utan även kundservice och responstid. 
Faktorer att ta hänsyn till vid lokalisering är var kunder och leverantörer är 
placerade. Även transportmöjligheter, löneklimat, statliga samarbeten med mera 
påverkar hur företag väljer att lokalisera sina verksamheter. 
 

• Materialhantering 
Materialhantering är ett brett område som handlar om i stort sett allt som har 
med förflyttning av material att göra. Detta gäller råmaterial, produkter i arbete 
och färdiga produkter inom en fabrik eller ett lager. Då ett företag drar på sig 
kostnader utan att höja värdet på ett föremål varje gång det flyttas är det av stort 
värde att försöka minska hanteringen av varor där det är möjligt. Detta 
inkluderar minimering av lastavstånd, flaskhalsar, lagernivåer och förluster 
beroende på slarv, skador och misslyckad tillverkning. Genom noggranna 
analyser av materialflöden kan ett företag göra stora besparingar. 
 

• Orderhantering 
Orderhantering omfattar det system som ett företag har för att ta in order från 
kunder, kontrollera status på order och kommunicera detta till kund samt fylla 
en order och göra den tillgänglig för kund. En del av orderhanteringen 
inkluderar kontroll av lagernivåer, kundkrediter och fakturering. Orderhantering 
är alltså ett brett och i hög grad automatiserat område. Eftersom orderhantering 
är en viktig del i kundkontakten har den en stor effekt på hur en kund uppfattar 
företaget och således hur nöjd kunden blir. Företag går idag mot mer och mer 
avancerade orderhanteringssystem, dessa system snabbar på arbetet och är mer 
exakta och effektiva.  
 

• Paketering 
Paketering är värdefullt ur två olika synpunkter. Dels som reklam och 
marknadsföring och dels som skydd och lagring ur ett logistiskt perspektiv. 
Paketeringar kan visa viktig information om innehållet för att upplysa kunden. 
Estetiskt tilltalade paketering kan även göra kunden uppmärksam på varan. Ur 
logistiskt perspektiv betyder paketering skydd under lagring och transport. Detta 
är speciellt viktigt vid långa transporter med olika medel, såsom internationella 
transporter. Paketering kan förenkla lagring och transporter genom att vara 
korrekt designade efter lagrets, flyttverktygets eller transportmedlets 
specifikationer.  
 

• Prognostisering och planering 
Det finns många olika typer av behovsplaneringar. Marknadsprognoser och 
framtida kundbehov är några exempel. Vid skapande av prognoser för 
materialåtgång vid tillverkning måste hänsyn tas till bland annat tidigare 
försäljning, marknadsläge och lagersaldon. Logistik är ofta inblandad när det 
gäller prognostisering av hur mycket som ska köpas in och hur stora delar av 
färdiga varor som ska levereras eller hållas till de olika marknader som företaget 
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agerar på. Inom vissa företag är det även logistikavdelningen som ansvarar för 
planeringen av tillverkningen. Det finns många olika metoder för att ta fram 
prognoser, gemensamt för de flesta är att de till viss del bygger på tidigare 
försäljningssiffror. 
 

• Reservdelar och kundsupport 
Utöver att stödja materialflöden vid tillverkningen, handskas med produkter i 
arbete och färdiga produkter ansvarar även logistiken för att eftermarknaden får 
den support som krävs. Detta kan röra sig om att reservdelar skickas till försäljare, 
att en tillräcklig mängd reservdelar finns tillgängliga för leverans, att hämta trasiga 
eller felaktiga produkter hos kund samt att reagera snabbt vid uppkomna 
reparationsbehov hos kunder. Den improduktiva tid som en trasig maskin eller 
produkt skapar hos en kund kan vara väldigt kostsam och måste alltså snabbt 
åtgärdas. 
 

• Returgodshantering 
Returer kan uppstå på grund av problem med trasig utrustning men även på 
grund av kunden helt enkelt har ändrat sig eller sitt behov. Hanteringen av 
returgods är komplicerad eftersom det handlar om att flytta små volymer från 
kund till företaget istället för från företag till kund som är det förfarande företaget 
är vant vid. Många logistiksystem har svårt att klara av denna typ av 
förflyttningar och kostnaderna för dessa har en tendens att vara mycket höga. 
Kostnaden för att transportera en vara bakåt genom transportkanalerna kan vara 
så mycket som nio gånger högre än vad den skulle vara för samma vara i den 
normala riktningen. Detta område med dess höga kostnader har nu börjat få mer 
och mer uppmärksamhet. 
 

• Skräphantering 
Logistik är även inblandad i bortförandet och kasseringen av skräpmaterial som 
blivit över vid produktionen, distributionen eller packningsprocessen. Det kan 
handla om tillfällig lagring följt av transport till kassering, återanvändning eller 
återbearbetning. I samband med att uppmärksamheten för återanvändning ökar 
kommer även vikten av detta område att öka. Detta är särskilt viktigt i Europa 
där det finns hårda krav på avlägsnande av packmaterial och överblivna 
produkter beroende på begränsade dumpningsmöjligheter. 
 

• Trafik och transport 
En logistisk nyckelaktivitet är att tillhandahålla transport åt material och varor 
från tillverkningsstarten fram till kunden. Transporter innefattar valet av 
transportmedel. Till exempel lastbil, tåg, flyg med mera. Området behandlar 
även ruttplanering samt att säkerhetsställa att transporterna följer de lokala lagar 
och regler som eventuellt kan förekomma. Det är väldigt vanligt att transport-
aktiviteter står för den största kostnaden av alla logistiska aktiviteter. 

 
Målet med totalkostnadsprincipen är att minimera de totala kostnaderna för logistiken 
och samtidigt hålla en önskad kundservice. För att lyckas med detta gäller det att ha en 
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god bild över hur de olika funktionerna beror av varandra. Sambanden mellan 
punkterna är många, en förändring i en punkt ger konsekvenser på en annan. Några 
exempel är att större inköpsvolymer ger lägre priser, men detta leder i sin tur till ökade 
lagervolymer vilket ger högre lagringskostnader. Mindre buffertar ger lägre kapital-
bindning men ökar risken för brist vilket i sin tur ger förlorad kapacitet vilket kan leda 
till minskad kundservice och så vidare. Det är med andra ord viktigt att ha en hel-
hetssyn då beslut fattas. För att underlätta detta är det bra om hela personalstyrkan har 
goda kunskaper, inte bara om sin egen avdelning utan även om andra avdelningar och 
om företaget som helhet. Detta leder till att det blir lättare att se konsekvenser av ett 
beslut på andra delar av företaget och mer välgrundade beslut blir då tagna (Lambert et 
al, 1998) 
 
Generellt gäller det att inte avhålla sig från förändringar enbart därför att de medför vissa 
negativa effekter. Det viktiga är att se till helheten, små försämringar eller kostnads-
ökningar på en punkt kan ge stora förbättringar på andra punkter. Vad som krävs är ofta 
nytänkande med nya lösningar på gamla problem (Lumsden, 1998). 

3.3 Transportkostnader 
En transportköpares beslut beror på många olika faktorer. Särskilt bryr sig denna om 
transporttiden, kostnaden och inte allt för sällan kvaliteten. Transportbehovet styrs 
därför inte endast av finansiella kostnader utan även av alternativa kostnader. Detta är 
inget unikt fenomen, men för transporter är den direkta kostnaden en mindre viktig 
faktor än i många andra samanhang (Lumsden, 1995). För en transportköpare kan de 
övriga transportkostnaderna vara av lika stor eller större betydelse än kostnaderna för 
själva förflyttningen. Enligt Tarkowski et al (1995) kan de övriga kostnaderna vara av 
följande slag: 
 

• Lagring och lagerfunktioner (hantering av gods, sortering, plockning). 
• Förflyttning i samband med transporter. 
• Skador på gods och/eller försäkringskostnader. 
• Olika delar av företagets kapitalkostnader såsom till exempel räntekostnader för 

gods som är lagrat eller under transport mm. 
• Alla speditionskostnader, egna och fakturerade av speditör. 
• Egen transportadministration. 
• Returgods och returemballagehantering. 
• Prismärkning, etikettering och identifiering. 
• Utbärning. 
• Datakommunikation och databeorderingskostnader i hela transportkedjan. 

3.4 Prestations och effektivitetsmätningar 
Effektivitetsmätningar är traditionellt individ eller funktionsorienterade, de fokuserar 
oftast mot ekonomiska nyckeltal. När företag börjar konkurrera med utgångspunkt i 
värdeskapande genom sina leveransprocesser uppstår ett behov av en mer process-
orienterad tillämpning av mätning och mätsystem (Persson & Virum, 1998). En av de 
viktigaste tekniker som ledande företag idag använder för att nå och upprätthålla en 
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överlägsen processkapacitet är känt som benchmarking. Benchmarking bygger på att det 
finns en organisation eller ett företag någonstans i världen som har utvecklat samma 
eller liknande process som är mer effektiv och därför överlägsen den egna processen. 
Den bästa processen i världen, i en viss kategori, representerar ”the benchmark”. 
Gentemot denna mäter sedan företagen effektiviteten i sin egen process. Det är även 
möjligt att kopiera huvudelementen från de bästa processerna till den egna 
verksamheten. Benchmarking är med andra ord en ledningsprocess där externa 
referenser används för att driva de egna förbättringsprocesserna (ibid.). 

3.5 Informationssystem 

3.5.1 Effektiva informationssystem 
Poängen med ett informationssystem är att det ska vara beslutsstödjande. Systemet ska 
hjälpa beslutsfattaren att fokusera på väsentliga och påverkbara händelser och aktiviteter. 
Det ska samtidigt avskärma från oväsentligheter och förenkla beslutsprocessen (Persson 
et al, 1991). Logistik kan ses som en relativt ”transaktionstung” aktivitet, detta då 
logistiska aktiviteter omfattar många transaktioner per tidsenhet. Transaktionsförenkling 
är en effektivisering av själva transaktionsprocesserna och kan delas in i tre nivåer. På 
lägsta nivå är transaktionsförenkling att eliminera behovet av mänskligt deltagande i en 
process. Anledningarna till detta kan vara många, till exempel minskning av 
felprocenten i transaktionerna (ibid.).  
 
På nästa nivå handlar det om fenomen som integration och förenkling av datafångst 
samt överföring eller lagring av data. Detta kan vara både internt eller med företagets 
system och dess kunder, leverantörer eller annan tredje part. Syftet är ofta att förenkla 
transaktionerna genom att eliminera pappersflöden och öka datasäkerheten (ibid.). 
 
På den tredje nivån handlar det om samarbetet mellan transaktionens olika parter, till 
exempel genom att leverantören får insyn i producentens produktionsplan, eller att 
producenten ges insyn i leverantörens lagerstatus. Att förenkla transaktioner på denna 
nivå innebär normalt att arbetet i själva transaktionen omfördelas (ibid.).  
 
Substitution har sin grund i att information ständigt blir billigare medan lager blir dyrare 
på grund av kapitalkostnader. Detta gör det intressant att byta lager mot information. 
Det är med andra ord möjligt att minska lagernivåerna genom att förbättra 
informations- och kommunikationssystemen (ibid.). 
 
Möjligheten för olika informationssystem att kommunicera och relatera till varandra 
kallas för systemkonsistens. Det gäller såväl interna system som samspelet med externa 
system (ibid.).  

3.5.2 Affärssystem 
Många företag använder sig idag av affärssystem. Affärssystemen utvecklas som stora 
moduluppbyggda standardsystem. Införande och användning av affärssystem är i många 
fall stora projekt och kan medföra kostnader på flera miljoner för större företag (Gäre, 
2003). 
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3.5.3 MPS system 
Den del av ett affärssystem som innehåller de logistiska verktygen kallas MPS-system. 
MPS står för material- och produktionsstyrning. Systemen kommer ofta i program-
paket, dessa programpaket är alltid indelade i funktionella moduler (Segerstedt, 1999). 
Moduler gör det möjligt för kunden att köpa de funktioner denne behöver och har 
möjlighet att installera för tillfället (ibid.). Modulerna för ett MPS-system kan se ut 
enligt figur 3.2. 

 

3.6 Processkartläggning 
En process består av en avgränsad mängd sammanhängande aktiviteter med klar input 
och output. Processen har en väldefinierad början och slut. I grund och botten är en 
process en metod för att få saker gjorda (Melan, 1992). Ljungberg och Larsson (2001) 
anser dock att mer korrekt beskrivning av en process är enligt följande ”En process är ett 
repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information och resurser för 
att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från identifiering till tillfredställelse av kundens 
behov.” 
 
En förutsättning för att kunna styra och utveckla verksamhetens processer är att veta 
vilka de är. Vid identifiering av processer i ett företag börjar arbetet vanligtvis med de 
produkter eller objekt som skapas i en organisation. Beroende på vilken del av 
verksamheten som undersöks eller vilken typ av processer som söks kan produkter vara 
allt från interna dokument till externa kundleveranser (Ljungberg & Larsson, 2001). En 
specifik produkt kan sägas utgöra slutpunkten för en process. Det går då oftast att 
fastställa vilka behov och vilket syfte som ligger bakom framtagandet av produkten. 
Med hjälp av detta växer det sedan fram en bild av ett antal processer, bestämda av en 
viss input, output och syfte. Vissa initiala antaganden kan dock visa sig felaktiga då det 
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Materialplanering 
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Produktions- 
order 

Kalkyler 
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Figur 3.2 Moduler i ett MPS-paket (Segerstedt, 1999) 
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egentligen inte går att verifiera existensen av en process förrän den kartlagts någorlunda 
detaljerat (ibid.). 
 
Att beskriva en process i en processkarta är en ovärderlig teknik för att förstå hur 
processen ser ut och fungerar. Processkartan fungerar som utgångspunkt för analys och 
förbättringar av processen. Att rita en processkarta ger många fördelar. Det är ofta först 
när medarbetare ser processkartan som de förstår hur processen fungerar (Egnell, 1994). 
Genom att beskriva verksamheten med hjälp av processkartor kan man på ett 
lättförståligt sätt förklara hur organisationens olika delar är relaterade till varandra och 
hur de samverkar för att ge värde till kunden (Ljungberg & Larsson, 2001).  
 
Det finns flera olika sätt att illustrera en processkarta. Om en process ska beskrivas 
utförligt kan det vara lämpligt att använda ett flödesdiagram (Egnell, 1994). 
Flödesdiagram beskriver grafiskt de aktiviteter som en process består av. De effektivaste 
flödesdiagrammen består av standardsymboler som är välkända, genom detta blir 
läsandet av dem lättare (Harrington, 1991). De viktigaste symbolerna finns beskrivna i 
figur 3.3. 

 

• Avgränsare: En utsträckt cirkel visar på 
starten och slutet av en process 

 
 
• Operation: En rektangel visar en operation 

eller en aktivitet som påverkar processen. 
 
 
 
 

• Beslutspunkt: En Diamantform visar en 
punkt i en process där ett beslut måste fattas. 
Nästkommande aktivitet beror på vilket 
beslut som fattas. Oftast är valmöjligheterna i 
dessa punkter binära, till exempel ja/nej eller 
sant/falskt. 
 

• Dokument: Denna symbol visar när en 
aktivitet ger upphov till ett dokument. 
 
 
 
 

• Flödesriktare: Pilar visar riktningen och 
ordningen på aktiviteterna i en process. 

Symbol              Betydelse 

Figur 3.3. Standardfigurer i ett flödesdiagram (Harrington, 1991) 
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3.7 Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagram, även kallade orsaks-verkan-diagram eller Ishikawadiagram är en bra 
metod att bena ut orsakerna bakom ett problem. Denna typ av diagram introducerades 
första gången av Kauro Ishikawa 1943 i samband med ett kvalitetsprogram vid 
Kawasaki Steel Works i Japan (Bergman & Klefsjö, 2001). I diagrammet beskrivs först 
grovt vilka orsaker som kan tänkas ge det observerade problemet, se figur 3.4. 

Därefter koncentreras undersökningarna på en av dessa grovt beskrivna orsaker och man 
försöker undersöka denna mera detaljerat. När detta är gjort ska även de mer detaljerat 
beskrivna orsakerna förfinas ytterligare (ibid). En illustration av hur detta går till kan ses 
i figur 3.5. 

 
Arbetet går så vidare tills alla orsaker blivit undersökta och de underliggande orsakerna 
förts in i diagrammet. När fiskbensdiagrammet är färdigt är det viktigt att det har många 
”ben” på skelettet. Ser diagrammet ut som i figur 4.4, med enbart grova orsaker, har 
undersökaren för dåligt grepp om orsakssambanden och diagrammet är inte lämpligt att 
använda (ibid.). 

Orsak 2 Orsak 3 

Orsak 4 Orsak 5 Orsak 6 

Problem 

Orsak 1 

Figur 3.4. Ett fiskbensdiagram med grovt beskrivna orsaker (Bergman & Klefsjö, 2001). 

Orsak 1 

Figur 3.5. En del av ett fiskbensdiagram där grundorsak beskrivits noggrannare med 
underliggande orsaker (Bergman & Klefsjö, 2001). 

Problem 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
I detta kapitel ges en beskrivning av hur nuläget ser ut i företaget. Beskrivningen fokuseras på 
materialflöden och processer med logistiska aktiviteter. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Slagkraft grundades 1975 som en avknoppning till Cranab och drevs i mindre skala som 
ett utvecklingsföretag fram till slutet på 1980 talet. Företaget startades i samband med att 
de giftiga preparat som tidigare användes vid besprutning av väggrenar i Sverige 
förbjöds. Cranab insåg då att det skulle finnas en ny marknad för maskiner som 
hanterade röjningen istället för kemikalierna. Slagkraft utvecklar, monterar och 
marknadsför buskröjningsmaskiner för röjning av sly, busk och gräsytor (se bilaga 1). 
Företaget är marknadsledande i norden inom det professionella segmentet. Export-
marknaden utgör hälften av omsättningen inom varumärket Slagkraft. De största 
exportländerna är Norge, Estland och Finland. Slagkraft har i dagsläget 15 anställda. 
Dessa arbetar inom försäljning, service, support, lager och montering. Företaget ägs av 
Fredrik Jonsson, Martin Elebro och Inesco. Sedan 2005 arbetar Slagkraft med två 
produktområden, förutom buskröjningsmaskiner även med Cranab kranar, inklusive 
reservdelar och tillhörande utrustning. Omsättningen beräknas i och med detta öka från 
38 miljoner 2004 till 65 miljoner kronor under 2005. 

4.1.1 Layout 
Slagkraft har idag lokaler belägna på två 
olika platser, se figur 4.1. Det första 
området, Slagkraft blå, vilket också är det 
största, är Slagrafts huvudsakliga 
lokalisering. Det andra området är enbart 
lagerplats, lokalen här kallas för Slagkraft 
röd. 
 
Båda platserna är lokaliserade inom 
samma industriområde, Lidbacken, i 
Vindeln, avståndet mellan dem är ca 250 
meter. All personal arbetar vid Slagkraft 
blå och besöker endast Slagkraft röd för 
hämtning eller avlämning av last.  

4.1.2 Slagkraft blå 
Slagkraft blå består av ett inhägnat område vilket präglas av en större lokal innehållande 
kontor, matsal, lager och monteringshall (Se bilaga 2a). Lagret i denna byggnad är i sin 
tur cirka 500 kvadratmeter stort och består av en automatisk lagerhiss samt hyllor med 
pallställ (se bilaga 2b). Lagerhissen införskaffades i samband med att antalet lagerförda 
artiklar kraftigt ökade då Slagkraft tog över reservdelsansvaret för Cranabs produkter. 
Lagerhissen upptar en golvyta på cirka 40 kvadratmeter men den sammanlagda ytan på 
de ingående hyllplanen utgör cirka 450 kvadratmeter. I lagerhissen lagras mindre 
skrymmande artiklar som skruvar, fästen med mera. Mer skrymmande artiklar förvaras 

Figur 4.1 Karta som visar lokaliseringen av Slagkraft och 
Cranab på industriområdet Lidbacken i Vindeln 
(www.eniro.se). 
 

http://www.eniro.se
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antingen i pallställ inne i lagret eller i den extra lagerbyggnad som ligger inne på 
området ca 40 meter från huvudbyggnaden, denna lagerbyggnad är cirka 300 
kvadratmeter stor och kommer fortsättningsvis att benämnas förrådet. Under 
sommarhalvåret lagras även större produkter på gårdsplanen. Det rör sig då ofta om hela 
kranar och slagor. 

4.1.3 Slagkraft röd 
Slagkraft hade innan övertagandet av kranförsäljningen sin tillverkning i lokaler på detta 
område. Slagkraft röd är idag ett rent lager på ca 300 kvadratmeter. Här förvaras främst 
artiklar som används mindre frekvent. Cirka 70 % av inventarierna i detta lager inköptes 
i samband med övertagandet av försäljningen av Cranab kranar. En stor del av artiklarna 
här är helt avskrivna. 

4.2 Cranab 
Cranab är ett av de världsledande företagen inom skotar- och skördekranar för 
skogsindustrin. Den största delen av Cranabs kranproduktion säljs under namnet 
Valmet. Kranarna monteras då på skogsmaskiner med samma namn. Valmet ägs i sin tur 
av Komatsu Forest, vilka tidigare även ägde Cranab. Cranab tillverkar även kranar och 
tillbehör under eget namn. Dessa säljs och marknadsförs av Slagkraft. Slagkraft ansvarar 
även för reservdelssortimentet till dessa produkter och dess föregångare. 
 
Utöver kranar tillverkar även Cranab 
boogiedelar till skogsmaskiner. Dessa säljs 
dock inte av Slagkraft och kommer således 
inte att behandlas ytterligare i rapporten. 
 
Cranab har fabriker på två olika platser i 
Vindeln, dessa kallas Cranab 1 respektive 
Cranab 2, se figur 4.2. I Cranab 1 sker 
målning och montering av kranar, i Cranab 2 
sker tillverkning av svetsade produkter med 
mera. Detta betyder att en stor mängd varor 
måste transporteras mellan dessa fabriker 
beroende på i vilket steg av tillverkningen de 
befinner sig. Cranab har i dagsläget ca 150 
anställda. 

4.3 Materialflöde 
Materialflödet hos Slagkraft har genomgått stora förändringar efter övertagandet av 
kranförsäljningen. Helt nya flödesvägar har uppkommit och andra har försvunnit. 
Materialflödet mellan Slagkraft och Cranab har ökat markant. Tidigare bestod inköpen 
och därmed materialflödet från Cranab i stort sett enbart av kranar som skulle användas 
för montering tillsammans med buskröjningsutrustning. Totalt var detta cirka 30 kranar 
om året. Nu är Cranab Slagkrafts största leverantör. Cranab levererar idag kranar, 
reservdelar och tillbehör till dessa, även delar till buskröjningsutrustningen köps nu av 
Cranab. Alla artiklar som köps av Cranab, förutom de kranar som säljs till skogsbruket, 

Figur 4.2 Karta som visar lokaliseringen av Slagkraft 
och Cranab i Vindeln (www.eniro.se). 

http://www.eniro.se
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levereras till Slagkraft för lagring och leverans till kund. När det gäller de kranar som 
inte levereras till Slagkraft köps även dessa av Slagkraft innan de levereras till kund. De 
övergår i Slagkrafts ägo när grundkranen är färdig och redo för montering av 
extrautrustning. Montering av extrautrustning sker i Cranabs lokaler, i och med detta 
har det även uppstått ett flöde av material från Slagkraft till Cranab. Detta beror på att 
när en kran för skogsbruk säljs ska det oftast monteras extrautrustning på den, vilken 
utrustning det handlar beror på kundens önskemål och behov. Utrustningen köps till 
stor del även den in från Cranab och är sedan tidigare levererad till Slagkraft. När det är 
dags för montering levereras utrustningen tillbaka till Cranab för montering på kran. 
Monteringsarbetet utförs av personal från Cranab för vilken Slagkraft betalar ett fast 
timpris. En generell bild av materialflödet hos Slagraft kan ses i figur 4.3 nedan. 

 
I dagsläget levereras ungefär 20 pallar i veckan från Cranab till Slagkraft. Flödet åt andra 
hållet är mindre då det endast rör den extrautrustning som monteras på kranar till 
skogsindustrin. Från Slagkraft till Cranab skickas det ungefär fem pallar i veckan. 
 
Även leveranser till slutkund har ökat med det nya säljområdet. Alla leveranser till 
slutkund, förutom de med skogskran, sker från Slagkraft. Dessa kommer dock inte att 
behandlas i rapporten. Det har även skett en dramatisk ökning när det gäller antalet 
aktiva artiklar. Det finns idag ca 12 000 aktiva artiklar, av dessa härrör ca 10 000 till 
kranar och tillbehör, och är således nya för Slagkraft. Detta har lett till en betydande 
ökning av kravet på lagerutrymme och lagerhållning. För att administrativt kunna 
hantera alla artiklar använder sig Slagkraft av ett affärssystem kallat Movex. I systemet 
hanteras alla artiklar med tillhörande lagersaldon, beställningspunkter och 
produktstrukturer. Systemet innehåller även moduler för bland annat hantering av 
inköps- och försäljningsorder. 

8 

6
1 

2 

3, 5 

4 

7 

Figur 4.3. Materialflöde hos Slagkraft. 

1. En kundorder inkommer. 
2. Leverans till kund, detta görs direkt 

från slagkraft om det rör sig om 
buskröjningsutrustning eller en 
reservdel men från Cranab om det är 
en kran (se punkt 6). 

3. En beställning på artikel lämnas till 
Cranab. 

4. Artikel levereras till Slagkraft från 
Cranab. 

5. Artiklar för montering på kran 
levereras till Cranab från Slagkraft. 

6. Kran såld av Slagkraft levereras till 
kund direkt från Cranab. 

7. Beställning av artiklar från yttre 
leverantörer. 

8. Leverans av artiklar från yttre 
leverantörer. 

 

Kunder Andra 
leverantörer 
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4.4 Huvudprocesser 
Kartläggningsarbetet inleddes med att identifiera företagets huvudprocesser. Huvud-
processer är, enligt Ljungberg & Larsson (2001), processer som tillsammans bildar ett 
system som utgör grunden för verksamheten. Om en tas bort faller verksamheten. 
Genom samtal och observationer som initialt genomfördes framtogs preliminära förslag 
på företagets huvudprocesser. Förslagen diskuterades sedan med nyckelpersoner på 
företaget. Arbetet ledde fram till att det kunde konstateras att arbetet på Slagkraft går att 
dela in i sex huvudprocesser, dessa är inköp, försäljning, marknadsföring, transport & 
lagring, montering och konstruktion.  

 
Av de sex huvudprocesserna är det inköp, försäljning, transport & lagring och 
montering som har genomgått de största förändringarna, det är även dessa processer som 
innehåller den största delen av företagets logistiska aktiviteter. Då arbetet är avgränsat till 
de logistiska aktiviteterna i företaget och samarbetet med Cranab är det dessa fyra 
processer som fortsättningsvis kommer att undersökas. Detta betyder att processerna 
marknadsföring och konstruktion inte kommer att behandlas vidare i denna rapport.  
 
Huvudprocesserna har många olika överlappningar men generellt går allt arbete på 
företaget att dela upp i dessa processer, vilka illustreras i figur 4.4 ovan. För att skapa en 
klar bild över arbetet i de olika processerna bestod det fortsatta arbetet i att bryta ner 
huvudprocesserna i de stödprocesser och aktiviteter som de består av. I kommande 
avsnitt kommer de utvalda huvudprocesserna att beskrivas ingående. 

4.5 Inköp 
Inköp är en väldigt central del i företaget, störningar i denna process får effekter för hela 
den övriga verksamheten vilket är kännetecknande för en huvudprocess. 
 
Med relativt komplicerade och sammansatta produkter har Slagkraft långa ledtider för 
sina slutprodukter. Detta i kombination med ett mycket stort antal artiklar gör inköp till 
ett mycket omfattande och viktigt område. Inköp av artiklar sker med hjälp av 
prognoser och beställningspunkter. Av de 12 000 aktiva artiklarna köps cirka 75 % in 
från Cranab. Av dessa artiklar inköps ungefär 1800 med hjälp av prognos. Att skapa 
prognoser är en stödprocess till inköpsprocessen, och har syftet att förenkla 
inköpsprocessen. Prognoserna tar respektive försäljare fram. Detta betyder att försäljaren 

Figur 4.4. Bild av de sex huvudprocesserna hos Slagkraft
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för kranar ansvarar för prognosen för kranar medan försäljarna för reservdelar respektive 
buskröjningsutrustning tar fram prognoser för sina respektive områden. Prognoserna tas 
fram för ett år i taget och uppdateras och förlängs månadsvis, de grundar sig på 
försäljarnas erfarenhet och kunskap om kunderna och deras behov. För att erhålla denna 
kunskap genomförs kontinuerligt samtal med kunder och andra inom branschen för att 
informera sig om deras förväntningar inför framtiden. Försäljningen av buskröjnings-
utrustning är en väldigt jämn marknad utan stora svängningar och påverkan av 
konjunktur. Företaget är marknadsledande inom sitt område och försäljningen har legat 
jämn under många år. Inom företagets nisch, vilket är maskiner avsedda att arbeta under 
svåra förhållanden med mycket stenar och ojämn terräng, är även konkurrensen väldigt 
liten. På kransidan är det däremot både större konkurrens och en tydligare påverkan av 
rådande konjunktur. Detta gör att dessa prognoser blir svåra att skapa. Kranarna är också 
ett helt nytt område vilket gör arbetet än mer komplicerat. När det gäller reservdelar är 
det även här många artiklar som beställs med hjälp av prognos. Reservdelar till kranar är 
även det ett nytt område vilket betyder att det saknas bra statistik och underlag om vilka 
artiklar som efterfrågas vilket i sin tur komplicerar arbetet med prognostiseringen av 
dessa.  
 
Prognoserna som försäljarna skapar ligger till grund för en årsbudget nedbruten i 
månadsperioder. Utifrån denna budget genomförs sedan inköpen. För att Cranab ska 
kunna planera sin tillverkning på lång sikt lämnas uppgifter om kommande årets 
uppskattade förbrukning till Cranab. 
 
En gång i månaden sitter inköpare ner med försäljare och går igenom budgeten och 
granskar om tidigare uppsatta inköpsnivåer fortfarande är aktuella. Om läget har ändrats 
görs förändringar för inköpsperioden och budgeten revideras. På kort sikt, tiden är lite 
olika beroende på ledtid hos Cranab, går det inte att göra så stora förändringar i 
inköpen i förhållande till budget. Detta då Cranab redan gjort inköp av material och 
eventuellt redan påbörjat tillverkningen. På längre sikt är dock möjligheterna att ändra i 
inköpsvolymerna större.  
 
Vid prognostiserade inköp av kranar ska dessa beställningar vara Cranab tillhanda tre 
månader i förväg. Det finns dock möjligheter till små förändringar i beställningarna fram 
tills sex veckor före leverans. Dessa förändringar kan dock endast vara små ändringar av 
utförandet av kranen. När det uppstår ett behov av en kran som hamnar utanför 
prognosen är ledtiden för denna cirka åtta veckor. Anledningen till den kortare ledtiden 
här är att Cranab har en stor produktion och klarar att tillfälligt tillverka en kran med 
kort varsel. Denna kortare ledtid är dock inte möjlig vid kontinuerlig produktion.  
 
En stor del av de aktiva artiklarna köps in med hjälp av beställningspunkt. Vid inköp 
med beställningspunkt ger affärssystemet en varning om att lagersaldot sjunkit under ett 
visst värde. Beställningsansvarig kontrollerar kontinuerligt om varningar utfärdats och 
gör inköp utifrån detta. Det finns även ett system som går igenom försäljningar och 
kontrollerar så att dessa kommer att kunna genomföras. Systemet arbetar så att en 
försäljning läggs in i systemet på en produktnivå som ligger över artikelnivå, 
försäljningen bryts sedan ner på artikelnivå med hjälp av de produktstrukturer som finns 
inlagda i affärssystemet. Genom produktstrukturerna kan systemet sedan kontrollera om 
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tillgängliga volymer av ingående artiklar kommer att kunna tillgodose de behov som 
försäljningen genererar. På detta sätt fås varningar om en försäljning kommer att 
generera brist på någon underliggande artikel. I och med detta räcker det att 
orderansvarig går in i programmet och ser om det gjorts några rekommendationer om 
inköp. Tack vare detta program behöver alltså inte varje ingående artikel gås igenom 
vid en försäljning. När det gäller kranförsäljning råder det dock vissa problem med 
systemet som gör att företaget inte litar på det tillräckligt. Vad detta beror på kommer 
att behandlas ytterligare i avsnitt 4.6, som beskriver försäljningsprocessen. 
 
Det finns även andra varor som inte beställs med vare sig beställningspunkt eller 
prognos. Det rör sig ofta om specialprodukter eller reservdelar till gamla maskiner. 
Processen för inköp av dessa artiklar är individuell för varje artikel och kommer inte att 
behandlas i rapporten. 
 
Den generella processen för ett inköp kan ses i bilaga 3a. Processen inleds med 
skapandet av en prognos som i sin tur leder till en årlig budget. En gång i månaden ses 
sedan budgeten över i samarbete mellan försäljare och inköpsansvarig. I detta läge görs 
de eventuella förändringar som kan behövas och beställning av artiklar görs. 
Beställningar görs även av andra artiklar som inte grundar sig på prognos. Dessa 
beställningar görs dock inte på månadsbasis utan när behov uppstår. När en beställning 
är gjord lämnar leverantören en orderbekräftelse som registreras. Under torsdagen i 
varje vecka går beställningsansvarig igenom kommande veckas inleveranser och skickar 
ut en påminnelse till leverantörerna, kallad torsdagspåminnelse, på vilken ett svar 
förväntas. Svaret på torsdagspåminnelsen erhålls och leveransdatum stäms av med 
tidigare lovat leveransdatum varpå eventuella förändringar registreras i affärssystemet. 
Om det rör sig om varor som är beställda av kund meddelas försäljare vilken i sin tur 
meddelar kund. När leveransen anländer godsmottas den på lagret, detta förfarande 
beskrivs närmare i avsnitt 4.7.2. När godsmottagningen är klar kontrollerar 
fakturaansvarig att fakturan och godsmottagningen är korrekt, om det finns oklarheter 
följs dessa upp. Efter detta registreras fakturan varpå affärssystemet bevakar den och talar 
om när det är dags att betala den. Slutligen betalas faktura och processen är avslutad. 

4.6 Försäljning 
Försäljning är det enda inkomstgenererande området hos Slagkraft och är således ett 
mycket viktigt område. Försäljningsfunktionen är indelad i tre olika områden, dessa är 
kranar, buskröjningsutrustning samt eftermarknad. Med eftermarknad menas reservdelar 
och service. 
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Varje område har en försäljare som är ansvarig för respektive område. Försäljarna är 
dock inte låsta vid sina områden utan understöder varandra om det finns behov för 
detta. Av figur 4.5 ovan framgår att försäljningen av kranar och buskröjningsutrustning 
är ungefär lika stor, 47 % av omsättningen, medan försäljningen av reservdelar står för 
ungefär 6 % av intäkterna. Försäljningen av varor inom de olika områdena skiljer sig till 
viss grad från varandra. Kranförsäljningen är relativt jämn under hela året detsamma 
gäller även för reservdelar till dessa. Försäljningen av buskröjningsutrustning är starkt 
säsongsbetonad med en klar topp under vår och tidig sommar. Detta gör att 
arbetsbelastningen på försäljaren varierar med årstiderna. Användandet av 
buskröjningsmaskiner sker främst av entreprenörer som i sin tur arbetar för större 
uppdragsgivare vilka gör upphandlingar med vägverket om röjning av vägar inom olika 
områden. Dessa avtal löper ofta på mellan fem till sju år och förhandlingarna avslutas 
under våren, detta leder till att under perioden mellan januari och april får slagkraft 
många offertförfrågningar från entreprenörer som vill vara med i upphandlingen om nya 
vägområden. Även entreprenörer som redan arbetar inom området vill under denna tid 
ha offerter eller göra beställningar på nya maskiner. Under perioden mars till maj 
inkommer den störta mängden beställningar på nya maskiner. I och med det mildare 
klimatet och minskade snömängden blir dock säsongen för buskröjning längre och 
längre vilket även betyder att säsongen för försäljning blir längre. För en grov 
beskrivning av förfarandet vid försäljning av buskröjningsutrustning se bilaga 4a. 
 
Vid försäljning av reservdelar är behovet av dessa ofta akut, det gäller både för delar till 
kranar och till buskröjningsutrustning. Stillestånd på en maskin är ofta mycket kostsamt 
för kunden och behöver därför lösas omedelbart vilket ställer stora krav på 
tillgängligheten av reservdelar. Detta leder i sin tur till att Slagkraft är tvungna att ha ett 
mycket välsorterat lager av reservdelar för snabb leverans. Behoven av reservdelar till 
buskröjningsutrustning har slagkraft en stor erfarenhet av vilket betyder att de vet vilka 
delar som de kunderna efterfrågar och som de måste lagerhålla. För reservdelar till 
kranarna har de inte samma erfarenhet vilket gör det svårare att veta vad som efterfrågas. 
Tilläggas kan även att i samband med att kranförsäljningen övertogs i januari 2005 
drabbades södra Sverige av den förödande stormen Gudrun vilken fällde enorma 
mängder skog. Detta ledde i sin tur till att skogsentreprenörer var tvungna att börja 
använda gamla avställda maskiner för att klara av det merarbete som stormen medförde. 
Dessa gamla maskiner var ofta i behov av reservdelar och service vilket skapade behov 
av reservdelar som normalt inte efterfrågas. För en grov beskrivning av förfarandet vid 
försäljning av reservdelar se bilaga 4b.  
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Figur 4.5. Bild av de tre olika försäljningsområdena och deras intäktsfördelning 
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Det administrativa arbetet skiljer sig till viss del vid försäljning av kranar respektive 
övriga försäljningar. Detta grundar sig i att ledtider, beställningspunkter och 
produktstrukturer för många av de ingående artiklarna vid kranförsäljning är felaktiga 
eller saknas. Orsaken till detta är att fullständiga och korrekta siffror saknades på många 
artiklar då de initialt fördes in i registren. Rent administrativt skiljer sig en försäljning av 
en kran mot övriga försäljningar så att vid kranförsäljning går orderansvarig igenom hela 
försäljningen artikel för artikel och kontrollerar att alla artiklar finns tillgängliga. Om 
eventuella brister upptäcks görs inköp för att täcka bristerna. Vid övrig försäljning är det 
ett program som gör denna kontroll, men i fallet med kranförsäljning är alltså ledtider, 
produktstrukturer och beställningspunkter ej tillräckligt tillförlitliga. Den noggranna 
kontrollen är i nuläget nödvändig för att kunna säkerställa att leveranser kan skickas till 
kund i utsatt tid. 
 
Processen vid försäljning av en kran illustreras i bilaga 3b. Processen inleds med en 
order från kund, denna order har i sin tur ofta föregåtts av en offertförfrågan. Vid en 
order kontrollerar försäljaren att efterfrågad kran finns tillgänglig för leverans. Om så 
inte är fallet får kunden ta ställning till en förlängd leveranstid. När en kran är beställd 
skriver försäljaren en order. Denna order genererar en plocklista med i försäljningen 
ingående produkter. Vissa av dessa produkter består i sin tur av flera artiklar, det kan till 
exempel vara att det på plocklistan står en viss slangsats, slangsatsen består i sin tur av en 
rad olika artiklar. Produktstrukturerna för dessa samansatta produkter finns i 
affärssystemet. När orderansvarig får plocklista skriver hon ut en lista på ingående 
artiklar för alla samansatta produkter. Dessa utskrifter kallas arbetskort. Orderansvarig 
går sedan igenom plocklista och arbetskort och kontrollerar att alla ingående artiklar 
finns tillgängliga. Eventuella brister resulterar i inköp för att täcka dessa. I nästa steg 
lämnas plocklista med tillhörande arbetskort till lagret. Artiklarna packas på lagret och 
levereras till Cranab. En mer ingående beskrivning av hur leveranssammanställningen 
går till beskrivs i avsnitt 4.7.3. Leveransen till Cranab ska ske två veckor innan kranen 
ska levereras till kund. På Cranab monteras artiklarna på kranen varpå plocklista och 
arbetskort återsänds till Slagkraft, i samband med detta meddelas även montagetid och 
kostnad för emballage. I detta läge godsmottas kranen och arbetskorten registreras. 
Slutligen bokas transport till kund och kunden faktureras.  
 
För övriga försäljningar ser förloppet liknande ut med skillnaden att det inte 
förekommer någon manuell kontroll av tillgänglighet på artikelnivå. Transporten till 
Cranab förekommer inte heller i övriga fall. 
 
Varje år säljs ca 200 kranar. På ungefär 30 av dessa monteras det en slaga. De kranar 
som det monteras slagor på transporteras till Slagkraft för slagmontering och testning. 
 
Ytterligare en betydande del av försäljningen är gripar. Här avses de gripklor som 
monteras på kranar och används inom skogsbruket för hantering av stockar (se bilaga 3). 
Försäljningen av dessa sköts av kranförsäljaren. Det säljs ca 500 gripar per år, ungefär en 
femtedel av dessa säljs tillsammans med en kran medan resterande del säljs separat. Alla 
gripar kommer från Cranab och levereras till Slagkraft för att sedan levereras därifrån till 
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kund. Om det är en grip som ska levereras med kran levereras den först tillbaka till 
Cranab för montering och sedan direkt därifrån, tillsammans med kranen, till kunden. 

4.7 Transport & Lagring 
Transport och lagring är i många fall delprocesser i andra huvudprocesser. De är dock 
av sådan vikt att de i sig kan anses vara en huvudprocess. Processerna inom transport 
och lagring har genomgått stora förändringar i och med samarbetet med Cranab. 
Arbetet är i princip helt nytt för företaget med ny personal och nya lokaler. I och med 
att arbetet är nytt fanns det initialt inga tidigare rutiner för hur det ska skötas. Rutiner 
har fått arbetas fram med tiden och det pågår ett ständigt arbete med detta. 

 
Som visas i figur 4.6 kan transport & lagring delas upp i fyra olika processkategorier. 
Arbetet inom de olika kategorierna beskrivs ingående i följande avsnitt. 

4.7.1 Transporter 
När det gäller transporter koncentreras beskrivningen i detta arbete på de transporter 
som sker mellan Cranab och Slagkraft samt transporterna mellan Slagraft blå och röd. I 
dagsläget sker transporter mellan företagen med i huvudsak två olika alternativ. Det 
första och mest använda alternativet är att varor transporteras med en lastbil som gör 
dagliga turer mellan företagen. Dessa transporter inköps av en tredje part som även 
ansvarar för transporter mellan Cranabs olika fabriker. Mellan Cranab och Slagkraft går 
det en transport varje vardag, utom i undantagsfall då det inte finns något att 
transportera, varken till eller från Cranab. I de dagliga rutinerna är det främst gods från 
Cranab till Slagkraft som körs men om Slagkraft önskar kan även varor från Slagkraft 
transporteras till Cranab i samband med dessa transporter. Slagkraft har även möjlighet 
att beställa extra transporter mellan företagen till ett fast timpris. Vid transporterna 
mellan Slagkraft och Cranab har de oftast ett helt flakutrymme till förfogande. Detta gör 
att de i möjligaste mån väntar med leveranser tills de har en större volym att 
transportera. Anledningen till detta är att priset för de ordinarie transporterna är fast. 
Det är personalen på lagret som ombesörjer lastning och lossning av inkommande och 
avgående gods.  
 

Transport 
& Lagring 
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tagning 

Leverans 
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ställning 
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Trans 
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Figur 4.6. Bild av Transport & Lagring och dess underliggande processer. 
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Det andra alternativet för transporter mellan företagen är att lagerpersonal på Slagkraft 
själva transporterar varor med en pickup de har till förfogande. Dessa transporter görs 
företrädelsevis när det handlar om akuta transporter där tiden är av stor vikt. Ibland kan 
även de egna transporterna till Cranab samköras med andra transporter som behövs 
inom Vindeln. I genomsnitt körs det ungefär fyra egna transporter i veckan mellan 
företagen. 
 
Transporter av varor mellan Slagkraft blå och röd sköts av lagerpersonalen vid Slagkraft 
och körs med Slagkrafts egen pickup. Om det är stora varor kan dessa köras med den 
truck som finns vid lagret hos Slagkraft blå. Frekvensen på turerna till lager röd varierar 
med säsongen, under högsäsong körs det cirka två vändor om dagen medan det under 
lugnare tider bara körs ett par turer i veckan.  

4.7.2 Godsmottagning 
Personalen vid lagret ansvarar för godsmottagningen som är en delprocess i 
inköpsprocessen. Vid lossning finns tillgång till en truck med vilken pallar och större 
gods lossas. Processen vid godsmottagning finns beskrivet i bilaga 3c. När godset är 
lossat görs en avstämning med följesedel, om det finns några avvikelser görs en 
uppföljning på dessa. I samband med detta görs även en kontroll att godset är helt och 
korrekt. Om det upptäcks fel här skickas godset tillbaka till leverantören eller följs upp 
på något annat vis. När godset är kontrollerat sker en inrapportering av saldo i Movex, 
där framgår det också om det är en ny vara eller en befintlig. Är det en ny vara måste 
ett beslut tas om var den ska placeras. Om det rör sig om mindre artiklar som lämpar sig 
för placering på hylla i lagerhissen och det finns ledigt utrymme i lagerhissen placeras 
den där varpå detta inrapporteras i Movex och saldo uppdateras i lagerhissen. Är det en 
större ny artikel ska den placeras i pallställ. I detta fall skrivs en tom palletikett ut, varpå 
en ledig pallplats eftersöks. Pallen placeras därefter på ledig pallplats och dess placering 
rapporteras in i Movex och en palletikett med placering skrivs ut och fästs på pallen. 
När det handlar om gods som redan finns i lager har de redan en placering registrerad, 
godset placeras då på rätt plats direkt. Om det innebär en ny pall skrivs palletikett ut 
och fästs på pallen. Om godset i detta läge ska placeras i lagerhissen uppdateras även 
saldot i denna. Anledningen till att saldon måste uppdateras både i Movex och i 
lagerhissen är att det saknas kontakt mellan dessa system. Saldon måste alltså uppdateras i 
båda systemen vid uttag och inleverans.  

4.7.3 Leveranssammanställning 
Lagret vid Slagkraft har tre olika huvudkunder. Dessa är monteringen vid Cranab, 
monteringen vid Slagkraft samt externa kunder, se figur 4.7. Rutinerna vid leveranser 
till dessa tre kunder skiljer sig åt till viss del. Leveranser till externa kunder hamnar 
utanför arbetets avgränsningar och kommer således inte att beskrivas. 
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Leveranser till Cranab är de leveranser av artiklar som behövs vid montering av en kran. 
Som nämndes i avsnitt 4.2 handlar det om ungefär fem pallar gods i veckan. Processen 
vid sammanställning av dessa leveranser går att läsa i bilaga 2d. Då cirka två veckor 
återstår tills kranen ska levereras till kund paketeras varor på plocklista och arbetskort på 
en pall för leverans till Cranab. I samband med detta uppdateras saldot på artikelnivå i 
Movex. Om plockade artiklar ingår i arbetskort och tillsammans bildar en annan 
sammansatt artikel uppdateras Movex automatiskt, detta betyder att den sammansatta 
artikeln nu istället lagerförs. När monteringen är klar och arbetskort återlämnas från 
Cranab, vilket beskrivs i avsnitt 4.6, plockas de sammansatta artiklarna bort från saldot. 
En sammansatt artikel existerar alltså endast under en kort tid då den befinner sig vid 
montering, när den är monterad och klar tas den bort från saldot. Om artiklar till 
leveransen saknas görs uppskattningen om de delar som finns möjliggör att montering 
av kran kan påbörjas. Är så fallet skickas den ofullständiga leveransen till Cranab, en 
kopia av plocklistan med markering av de saknade artiklarna hängs upp i lagret och så 
snart de saknade artiklarna inkommit till lagret skickas de till Cranab. Tidigare har detta 
lett till runttransporter på grund av att de saknade artiklarna ofta beställs från Cranab 
som då skickar dem till Slagkraft vilka i sin tur skickar dem tillbaka till Cranab för 
montering på kran. Detta har de nu löst genom att montören på Cranab själv går till 
godsutlämningen hos Cranab och hämtar de artiklar han behöver så snart de är färdiga. 
Montören markerar uttaget på leveransens följesedel så att lagerpersonalen vet vad som 
gjorts. Om den/de saknade artikeln/larna innebär att monteringen inte kan påbörjas 
hålls hela leveransen till den är komplett. Tillsammans med leveransen skickas också 
plocklista och arbetskort. 
 
Processen för leveranssammanställningar till monteringen hos slagkraft illustreras i bilaga 
2e. Processen börjar med att monteringen lämnar plocklista och arbetskort till lagret. 
Två veckor innan monteringen ska påbörjas plockar personalen artiklarna på plocklistan 
och arbetskorten och uppdaterar saldot i Movex på artikelnivå. I detta fall levereras pall 
med artiklar till monteringen oavsett om den är komplett eller ej. Till leveransen 
bifogas plocklistan med eventuella brister markerade. Saknade artiklar levereras sedan så 
snart de inkommit. Vid plockning till montering vid Slagkraft plockar lagerpersonalen 
bara de artiklar som ligger i lager b1 samt i lagerhiss (se bilaga 4b). Övriga artiklar på 
plocklistan plockar montören själv från förråd och lager b2 under monteringens gång. 
Detta då lager b2 befinner sig i monteringslokalen samt att de artiklar som finns i 
förrådet är så skrymmande att det skulle bli för trångt i monteringshallen om hela 
plocklistan plockades direkt. Flexibiliteten vid leveranser till monteringen vid Slagkraft 
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Figur 4.7. De tre olika kunderna hos lagret vid Slagkraft. 
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är större än vid övriga leveranser då de befinner inom samma företag och i samma 
lokaler som huvudlagret. 

4.7.4 Lagerhantering 
Förutom transportering, godsmottagning och leverering ombesörjer lagerpersonalen 
även den dagliga skötseln av lagret. Detta innefattar bland annat emballagehantering. 
Emballagehantering omfattar hantering av emballage från inkommande gods samt inköp 
av emballage till avgående gods. Utöver emballagehantering görs även genomgångar av 
kommande in- och utleveranser och de förberedelser som kan göras inför dessa. Detta 
är arbetsuppgifter som utförs när övrigt arbete är avklarat. Förberedelserna kan vara att 
varor som snart ska användas flyttas till mer åtkomliga positioner. 

4.8 Montering 
Efter att svetsfabriken lades ned och all tillverkning av svetsade artiklar överläts till 
Cranab är montering det enda verkstadsarbete som Slagkraft numera arbetar med.  

 
Som framgår av figur 4.8 ovan går det att dela upp montering i tre olika områden. På 
Slagraft arbetas det nästan uteslutande med montering av buskröjningsutrustning, men 
det förekommer även en viss montering av annan utrustning. När det gäller montering 
av kranar för skogsbruk sker denna montering uteslutande vid Cranab. De olika 
områdena kommer i följande avsnitt att beskrivas mer ingående. 

4.8.1 Montering av buskröjningsutrustning 
Montering av buskröjningsutrustning är som tidigare nämnts den i särklass största 
aktiviteten vid monteringen hos Slagkraft. Arbetet utförs av tre montörer i en verkstads-
lokal belägen tillsammans med Slagkrafts övriga lokaler (se bilaga 2a). Slagkrafts 
buskröjningsprodukter är uppbyggda som ett modulsystem, med fyra olika modul-
kategorier.  

Montering 

Buskröjnings 
utrustnings 
montering

Övrig 
montering 

Figur 4.8. Bild av Monteringen och dess underliggande områden 
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Figur 4.9. Beskrivning av de olika modulerna i kompletta in buskröjningsutrustning 
 

I figur 4.9 ovan ges en beskrivning av de fyra olika modulgrupperna. De fyra 
modulgrupperna kan kombineras ihop efter kundens önskemål eller säljas separat. När 
en maskin med produkter från alla fyra modulgrupper säljs kallas detta ett komplett 
motorpaket. Detta ger en maskin som är helt oberoende av drivfordonets hydraulsystem 
(se bilaga 1). 
 
Monteringshallen består av olika monteringsplatser, Det finns två platser för 
motormontering, en plats för slagmontering samt en plats för kranmontering. Utöver 
detta finns det även plats för balansering av slaga samt en monteringsplats för mindre 
montage( se bilaga 2b). 
 
Monteringsarbetet är, i likhet med försäljningen av buskröjningsutrustning, väldigt 
säsongsberoende med en klar topp under våren. Under denna tid sker all montering 
mot order. Under tid med lägre orderingång sker montering mot lager. Vid denna tid 
är det motorer och slagor som monteras och lagras. Det monteras även mindre detaljer 
som i ett senare skede ska användas vid montering av slaga eller motor. Detta kan göras 
då även slagor och motorer till viss del är uppbyggda med moduler. Genom att ha vissa 
ingående detaljer färdigmonterade påskyndas monteringen av slagor och motorpaket 
under högsäsong när tiden blir knapp. Monteringen av de mindre detaljerna sker främst 
på platsen som ovan nämnts som platsen för mindre montage. 
 
Arbetsflödet vid monteringsprocessen kan ses i bilaga 3f. Arbetet styrs av en 
produktionsplanering där försäljare listar vad som ska monteras och när det ska göras. 
Utöver denna produktionsplanering hålls även ett möte varje måndag med ledning, 
försäljare, montörer och representant från lagret. Vid detta möte diskuteras veckans 
arbete och eventuella förändringar eller andra frågor som finns. I samband med att 
försäljare registrerar en order skriver han ut en plocklista på ingående detaljer. När cirka 
två veckor återstår till monteringsstart skriver montören ut arbetskort för monteringen, i 
samband med detta lämnas även plocklista och arbetskort till lagret för 

• Kranar finns i en mängd olika varianter med olika längd och 
lastkapacitet. Det är i grunden samma kranar som till 
skogsindustrin. (se bilaga 1). 
 

 
• Det finns två motoralternativ med olika styrka (se bilaga 1). 
 
 
 
• Slagor finns i en rad olika modeller. Den stora skillnaden mellan 

dem är arbetsbrädden som varierar mellan 125 cm till 210 cm. 
Utöver detta finns även tre aggregat utformade för gräsröjning 
(Se bilaga 1) 
 

• Under denna kategori hamnar produkter som styrspakar 
hydraulkopplingar, belysningar med mera. 
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sammanplockning av de artiklar som behövs för monteringen. Personal på lagret 
plockar då samman de artiklar som är lagrade i lager b1 och i lagerhiss. När 
lagerpersonalen färdigställt plocklistan levereras en pall med artiklarna till 
monteringshallen, tillsammans med denna bifogas även plocklistan med markering om 
eventuell brist på artikel. Om leveransen är komplett eller om levererade artiklar tillåter 
att montering påbörjas görs detta vid utsatt tid. I övriga fall avvaktas monteringsstart tills 
de behövda artiklarna finns tillgängliga. Under monteringsfasen hämtar montören själv 
de artiklar som behövs från lager b2 samt från förråd på gården. När monteringen är 
färdig testas utrustningen, om det är en slaga måste den även balanseras vilket görs vid 
en speciell anordning avsett för detta. När utrustningen är testad och färdig rapporteras 
arbetskort in och den färdiga produkten lämnas över till lager för emballering och 
bokning av transport till kund. 

4.8.2 Övrig montering 
Övrig montering avser montering som inte har med buskröjningsutrustning att göra, 
istället handlar det om montering av produkter med anknytning till kranprodukterna 
från Cranab. I första hand handlar det om montering av gripsågskassetter vilka monteras 
på kran för kapning av stockar (se bilaga 1). Montering av dessa produkter sker idag i 
liten omfattning, arbetet utförs till största delen i Cranabs lokaler. 

4.8.3 Kranmontering 
Kranmontering avser montering av extrautrustning på en grundkran. Monteringen 
utförs i en monteringshall vid Cranab1. När kranen monteras ägs både kranen och 
extrautrustningen av Slagkraft. Slagkraft köper alltså monteringsarbetet av Cranab vilket 
betyder att Slagkraft bara ser monteringsarbetet som kostnaden på fakturor från Cranab.  
 
Monteringen av Slagkrafts kranar upptar bara en mindre del av monteringshallen vid 
Cranab. I den största delen av hallen monteras kranar som säljs under namnet Valmet.  
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5 ANALYS 
I detta kapitel beskrivs de analyser som gjorts med utgångspunkt i nulägesbeskrivningen och den 
teoretiska referensramen. 

5.1 Problemidentifiering 
De stora förändringar som Slagkraft gick igenom medförde att många beslut var 
tvungna att fattas utan större analyser. I startskedet uppstod många nya och oförutsedda 
problem, dessa var ofta i behov av snabba lösningar och fick till stor del lösas akut. Med 
tiden som gått har företaget samlat på sig erfarenhet och har kunnat skapa rutiner på hur 
arbetet ska skötas. Det som företaget idag upplever som det största problemet är det 
fysiska avstånd som finns mellan tillverkning och lagring/försäljning. Avståndet har lett 
till ett stort behov av transporter mellan företagen samt att personalen ibland upplever 
en viss osäkerhet kring produkter som de nu är beroende av andra för att tillverka och 
montera. Tidigare var det möjligt för en försäljare att själv gå ut i verkstaden och se hur 
tillverkningen av en order framskred men idag måste dessa kontroller ske via telefon, 
fax eller e-mail vilket är mera opersonligt och leder till större osäkerhet. När det gäller 
transporter så förekommer det, utöver de ordinarie dagliga transporterna, även många 
extratransporter mellan företagen. Förutom transporterna mellan företagen körs det 
också mycket varor mellan de två olika lagringsplatser som Slagkraft själva har (blå och 
röd). Problemen som härrör till avståndet mellan företagen och avståndet mellan det 
egna företagets lokaler kan delas in i två huvudkategorier. 
 

• Upplevd osäkerhet beroende på avskärmningen från tillverkningen. 
• Stora transportbehov. 

 
För att utreda orsakerna till dessa problem gjordes två fiskbensdiagram där grundorsaker 
och deras underliggande orsaker beskrivs inbördes (se bilaga 5a och 5b). Diagrammen 
visar på de bakomliggande orsakerna till den upplevda osäkerheten och det stora 
transportbehovet. När det gäller transportbehovet avses här de transporter som körs 
mellan Cranab och Slagkraft samt de mellan Slagkrafts olika lagerplatser. Till stor del 
kan de underliggande orsakerna som presenteras i diagrammen härledas till de olika 
processer som beskrevs i nulägesanalysen. I detta kapitel kommer de olika processerna 
att analyseras med hjälp av fiskbensdiagrammen samt genom den kartläggning som 
beskrivs i nulägesanalysen. Det kommer att ges förslag på förändringar som kan 
genomföras för att underlätta och effektivisera arbetet. Alla förslag och 
rekommendationer som ges i kapitlet bygger på att i enlighet med total-
kostnadsprincipen finna lösningar som minskar den totala kostnaden för alla 
logistikaktiviteterna. 

5.2 Analys av inköpsprocessen 
Processen inköp står för en stor del av de kostnader som hamnar under order och 
informationskostnader. En stor del av arbetet handlar om orderhantering, där order från 
kund omsätts till inköp och slutligen till leverans av order till kund. En annan viktig del 
av kostnaderna är sådana som hamnar under batchstorlekskostnader. Detta är de 
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kostnader som uppstår vid arbetet med inköp samt materialhantering. Dessa aktiviteter 
tillför i sig inga intäkter till företaget, de är dock nödvändiga för att kunna upprätthålla 
en bra kundservice. Det gäller alltså här att hitta den balans där kostnaderna för 
aktiviteterna minimeras samtidigt som önskad kundservicenivå uppnås (Lambert et al 
1998). 

5.2.1 Analys av inköpsprocessens inverkan på transportfrekvensen 
Inköpsprocessen har effekt på hur transportbehoven mellan företagen ser ut. De delar av 
fiskbensdiagrammet i bilaga 5a som härrör till inköpsprocessen är de som är markerade i 
figur 5.1 nedan. Som framgår av figuren har inköpsprocessen en stor del i de extra 
transporterna samt den höga lagervolymen. Den höga lagervolymen tvingar Slagkraft att 
ha två lagerplatser vilket innebär ett transportbehov mellan dessa. 

Inköp är den huvudprocess som har absolut störst påverkan på antalet extra transporter. 
Denna påverkan sker genom sena beställningar och för sent inlevererade order vilket 
ofta resulterar i akuta transporter. Även försäljning påverkar dock antalet 
extratransporter genom att de lovar kunder leveranser som inte är möjliga att 
genomföra utan sena beställningar. Detta kommer dock att behandlas under avsnitt 5.3. 
När det gäller inköpsprocessens påverkan på de extra transporterna ser orsakssambandet 
ut enligt följande: 
 

• Sena beställningar beror på: 
1. Felaktiga ledtider i affärssystemet som beror på: 

o att ingen noggrann kontroll och uppföljning görs av de tider som finns i 
systemet. Det finns även artiklar utan inlagda ledtider i systemet. 
Orsakerna till detta är: 
• tidsbrist samt att detta arbete har lägre prioritet än annat arbete som 

krävs för att klara det dagliga arbetet. När det handlar om varor med 
osäkerhet i ledtider eller andra oklarheter görs förfrågan direkt till 
Cranab via telefon eller e-mail. 

 

Figur 5.1. De delar av fiskbensdiagrammet om transportproblematiken som inköpsprocessen har del i. 
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För att lösa problemet med sena beställningar gäller det alltså att ha korrekta ledtider i 
affärssystemet. Enda sättet att göra detta är genom att gå igenom alla artiklar i systemet 
och ange korrekt ledtid. Ett sådant arbete är givetvis mycket tidskrävande då företaget 
handlar med ett mycket stort antal artiklar. För att lyckas måste arbetet prioriteras och få 
tillräckligt med tid avsatt. Detta ligger i linje med kontentan av totalkostnadsprincipen, 
genom att öka kostnaderna på en viss punkt kan kostnaderna på en annan punkt sänkas 
så att slutsumman blir lägre. Hur stora besparingar som går att göra genom transport-
minskningar beskrivs i avsnitt 5.4.2. Det går att dela upp arbetet i etapper där endast 
vissa delar av artikelregistret uppdateras och kontrolleras åt gången. Det viktigaste är att 
de mest frekventa artiklarna har korrekta ledtider. När det gäller nya artiklar bör det 
finnas en policy där det inte får läggas in något nytt i systemet utan att korrekta ledtider, 
beställningspunkter och produktstrukturer anges. Genom detta säkras att situationen 
inte förvärras.  
 
Nästa del av fiskbensdiagrammet i figur 5.1 som påverkar extra transporterna är: 

• Sena leveranser som beror på: 
1. Flera leverantörsled. En stor del av det som köps in av Cranab köper de i sin 

tur in från en tredje part. Detta leder till att det blir dubbla leverantörssteg 
vilket medför att variansen i ledtid ökar. Att ledtiden varierar mer desto fler 
steg som en vara går igenom beror på att det blir fler kritiska punkter som 
varan måste ta sig igenom på vägen. 

 
Detta problem är svårt att lösa då de multipla leverantörsleden beror på royaltyavtal som 
slutits mellan Komatsu och Cranab. Slagkraft har försökt att få tillstånd att själva köpa in 
varor från tillverkarna men detta har inte godtagits. Avtalen är dock tidsbegränsade och 
när de ska omförhandlas är det viktigt att försöka slippa denna form av lösningar. Detta 
gäller även när det ska skapas kontrakt för nya produkter eller nya leverantörer. Om 
Slagraft själva kan sköta inköpen direkt från leverantören istället för att behöva gå 
genom Cranab blir kontrollen och säkerheten för inköpen större. Vid egen kontakt 
med leverantör blir också möjligheterna att ställa krav på ledtid och kvalitet större. 
 
När det gäller inköpsprocessens påverkan på lagervolymen i figur 5.1 ovan ser 
orsakssambanden här ut enligt följande: 
 

• Stora inköp. För vissa produkter görs inköp för hela år i taget. Detta handlar 
dock om specialtillverkade produkter med låg tillverkningsvolym. 

 
Att göra stora inköp leder till en hög kapitalbindning vilket kan vara kostsamt, det leder 
också till höga lagervolymer vilket kräver stora lagerutrymmen vilket även det kan vara 
kostsamt. När det gäller just specialprodukter med låg volym kan det trots det löna sig 
att göra dessa stora beställningar. Detta då leverantörens kostnad för ställtider med mera 
kan vara så höga att de högre ordersärkostnader som flera små beställningar skulle 
innebära äter upp de besparingar som görs genom sänkta lager- och lagringskostnader. I 
dagsläget är detta fallet för dessa produkter, men om volymen i framtiden ökar kan det 
vara läge att ändra detta inköpsbeteende. Det gäller alltså att vikta eventuella besparingar 
mot ökade kostnader så att en optimal nivå erhålls.  
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Nästa punkt för hög lagervolym i figur 5.1 är: 

• Stort sortiment som beror på: 
1. Gamla artiklar. Vid övertagandet av kranförsäljningen ingick ett lager av 

utgångna artiklar till gamla maskiner. Detta lager är till största delen helt 
avskrivet och har låg omsättningshastighet. 

2. Höga kundkrav som beror på: 
o Dyra stillestånd på maskiner. För kunderna innebär ett stillestånd på en 

maskin på grund av den är trasig en mycket stor kostnad. Kunderna 
jobbar ofta under stark tidspress och riskerar vite vid försening. 

o Kundanpassningar. Kunderna har stora krav på att maskiner ska gå att 
anpassa just efter deras förutsättningar. Detta kan handla om allt från 
ventiler till fästanordningar. 

 
Det stora sortimentet är i dagsläget svårt att göra så mycket åt. För att möta kundernas 
krav på snabba leveranser av reservdelar måste företaget se till att tillhandahålla ett 
välsorterat lager av reservdelar. Det är dock viktigt att hitta lämpliga nivåer på lager-
hållningen där den totala kostnaden för lagerhållning och kostnaden för missnöjda 
kunder minimeras. Att hitta optimala lagernivåer är ett komplicerat och omfattande 
arbete. Dels hanterar företaget väldigt många olika artiklar och dels är det är svårt att 
uppskatta hur mycket det kostar i ”badwill” när en kund får vänta på en reservdel. När 
det gäller de gamla artiklarna som finns kvar måste Slagkraft här göra avvägningen om 
det är värt att ha kvar dessa artiklar överhuvudtaget. Om omsättningshastigheten är 
alltför låg kan lagerhållningskostnaderna överstiga intäkterna som försäljningen 
genererar. Alternativen är att sälja ut artiklarna eller att skrota dem. 
 
Den osäkerhet som upplevs med det nya arbetssättet, vilken beskrivs i ett 
fiskbensdiagram i bilaga 5b, går helt att relatera till inköps- och försäljningsprocesserna. 
Beroendet i detta diagram ser ut enligt följande: 
 

• Saknad av kontroll som beror av: 
1. Beroende av andra. I nuläget är beroendet mellan företagen mycket stort. 

Slagkraft är beroende av Cranab för tillverkning av produkter medan Cranab 
är beroende av Slagkraft för försäljning av deras produkter. 

2. Realtidsuppföljning saknas. Slagkraft har idag ingen möjlighet att via 
affärssystemet följa hur tillverkningen vid Cranab fortlöper. Detta beror på: 
o Olika affärssystem. Företagen har idag affärssystem utan systemkonsistens 

vilket omöjliggör insyn i varandras system. 
 

• Svårare kontakt som beror av: 
1. Olika Företag. Från att tidigare ha haft allt samlat inom ett litet företag 

måste säljare och inköpare nu sköta mycket av kontakterna med ett annat 
företag. 

2. Öga mot öga kontakt tidskrävande. Detta beror på: 
o Avstånd. När allt tidigare fanns inom de egna lokalerna var det 

lättare och gick betydligt snabbare för en säljare att besöka 
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monteringen eller tillvekningen för att se hur en order framskred. 
Idag är sådan kontakt mer tidskrävande då avstånden mellan 
företagen kräver en bilfärd på ca 5 km. 

 
• Osäkra data som beror av: 

1. Många nya artiklar. I och med övertagandet av kranförsäljningen utökades 
artikelregistret mycket kraftigt. Detta har medfört att det råder en viss 
osäkerhet kring data om de nya artiklarna. 

2. Bristande uppdatering som beror på: 
o Tidsbrist. Det har helt enkelt inte funnits tid att gå igenom 

registret med de nya artiklarna för att uppdatera dessa. 
 
En stor del av den upplevda osäkerheten grundar sig i att arbetet är nytt. Rutiner har 
inte hunnit sätta sig och på vissa områden saknas det fortfarande klara rutiner. 
Ytterligare en viktig källa till denna upplevda oro är det faktum att företagens 
affärssystem är olika. Affärssystemet hos Slagkraft har nu några år på nacken. Under 
nästa år kommer systemet att uppgraderas, det kommer i samma veva även att flyttas så 
att det ligger på en gemensam server med Cranab. Detta kommer att ge möjligheter att 
effektivisera arbetet med inköp och underlätta för försäljnings och lagerpersonal. 
Förenklingarna kommer att grunda sig i att i samband med flytten av systemet kommer 
företagen att ges en viss insyn i varandras system. Detta kommer att göra det möjligt för 
Slagkraft att själva kontrollera lagerstatus, tillverkningsstatus med mera. För Slagkraft ger 
det större möjligheter att kontrollera hur gjorda beställningar ligger till tidsmässigt. För 
Cranab gör möjligheten till insyn i Slagkrafts system att de i förväg bättre kan uppskatta 
vilka beställningar som kommer att göras och därmed till större grad kan planera sin 
produktion och sina inköp.  
 
Bytet av affärssystemet ger också stora möjligheter att arbeta bort den osäkerhet som 
avstånden idag ger upphov till. Genom den insyn som det nya systemet ger finns det 
möjlighet att ordna det så att försäljare via detta kan se hur order framskrider genom 
hela kedjan från beställning till leverans. Detsamma gäller givetvis för inköparen. Den 
osäkerhet som avsaknaden av kontroll idag ger upphov till bör minska genom den 
ökade möjligheten till kontinuerlig kontroll. För att ytterligare förbättra detta bör det 
sättas upp klara rutiner för hur kontakt mellan företagen ska ske. Dessa rutiner måste 
vara klara och enkla att följa. Rutinerna bör innefatta att det finns en person hos Cranab 
som försäljare kan vända sig till med alla frågor som rör en beställning. Detsamma gäller 
även för kommunikation åt andra hållet. Om alla vet till vem de ska vända sig med sina 
frågor blir det lättare att undvika missförstånd och oklarheter. Genom klara kontakt-
kanaler bör även osäkerheten, som de svårare kontakterna idag ger upphov till, minska. 
Osäkerheten som beror på de osäkra data bör minska med de åtgärder som föreslogs 
tidigare i kapitlet, i samband med åtgärderna för att minska de många 
extratransporterna. 

5.2.2 Analys av flödet vid inköpsprocessen 
Vid en första anblick på flödesschemat framgår det att det är många steg som krävs för 
en inköpsorder. Vid en närmare analys visar det sig dock att det är svårt att urskilja 
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några onödiga steg. Vad som emellertid kan registreras är att mycket arbete sker 
manuellt. Med det nya affärssystemet finns det här potential att automatisera vissa steg 
vid inköp från Cranab. De steg där automatiseringspotentialen är störst är de steg som 
följer direkt efter att en inköpsorder lagts. 

 
Figur 5.2 ovan visar hur stegen efter avrop slås samman till ett automatiserat steg. Om 
dessa automatiseringar genomfördes skulle det ge betydande tidsbesparing för 
beställningsansvarig som tidigare genomfört dem manuellt. Att helt eliminera den 
manuella kontrollen kan vara svårt, det kommer förmodligen att uppstå speciella 
situationer där den fortfarande kommer att vara nödvändig även med det nya systemet. 
Vad som krävs av det nya systemet för att kunna eliminera de berörda stegen kommer 
nu att gås igenom steg för steg med förslag på varje del.  
 

• Orderbekräftelsen kan gå direkt mellan systemen hos företagen. För att 
kontrollera att det verkligen sker kan det finnas en tidsgräns efter vilken systemet 
ger en varning om att bekräftelse ej inkommit. En varning kan även utfärdas om 
orderbekräftelsen anger någon förändring jämfört med lagd order. Detta kan till 
exempel vara om leveranstid är längre än normalt eller om kvantiteten som kan 
levereras inte stämmer med beställd.  

• Registrering av orderbekräftelse bör ske med automatik när orderbekräftelse 
inkommer till systemet. 

• Torsdagspåminnelse bör, om den fortfarande behövs, göras automatiskt via 
affärssystemet.  

• Svaret på torsdagspåminnelsen bör komma direkt till systemet från Cranab. Det 
bör också registreras direkt i systemet. Även här kan det finnas varningar som 
anger om svar ej inkommit eller om det blir ändringar i order. 
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Figur 5.2. Delflöde för inköp före och efter automatisering. 
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• Ytterligare en del som skulle kunna förändras är fakturering från Cranab till 
Slagkraft. Med det nya systemet kan detta skötas med elektroniska fakturor. 

 
Alla aktiviteter som skulle kunna automatiseras med den nya integrationen av systemen 
är icke värdeskapande aktiviteter, det vill säga de tillför i sig inte slutkunden något 
värde. Enligt totalkostnadsprincipen är det alltså bra att ta bort dessa, så länge inte 
kundservicen sjunker. Den risk som finns är att de automatiska rutiner som införs inte 
är tillräckligt pålitliga och därmed leder till missade beställningar vilket i sin tur kan leda 
till höjda kostnader för bland annat transporter och kundservice genom det extra arbete 
som krävs för att få fram varorna till kunden i utsatt tid. Detta ska dock inte vara något 
problem om rutinerna är korrekta, vilket är en förutsättning för att de skall tas i bruk. 
Den kostnad som dock uppstår är anpassningen av det nya systemet för att klara dessa 
nya uppgifter. Detta är förmodligen inget som företagen själva kan genomföra utan det 
kommer krävas att det utförs av konsulter med expertis inom området. Om förslaget ska 
genomföras är det alltså viktigt att väga kostnaderna för implementeringen av de nya 
rutinerna gentemot de besparingar som de innebär. Förutom tidsbesparingen för 
beställningsansvarig innebär en automatisering även att inblandningen av den mänskliga 
faktorn minskar. Trots mycket noggrant arbete är det ändå vanligt att den mänskliga 
faktorn orsakar felaktigheter och problem. 
 
Även arbetet vid stegen innan avropen skulle kunna påverkas av det nya systemet. I 
dagsläget måste Slagkraft skicka sina prognoser till Cranab, detta måste göras varje gång 
de uppdateras vid de månadsvisa översynerna. Med det nya systemet skulle Cranab 
själva kunna gå in i Slagkrafts system och kontrollera hur budgeten ändras över tiden. 
 
Inköp av varor med beställningspunkt skulle även de gå att automatisera med det nya 
systemet. Istället för att generera varningar till inköpsansvarig skulle systemet kunna 
skicka beställningar direkt till Cranab när beställningspunkten är nådd. För att lyckas 
med detta gäller det även här att korrekta ledtider finns i systemet. 

5.3 Analys av försäljningsprocessen 
En stor del av kostnaderna inom försäljningsprocessen hamnar i likhet med 
inköpsprocessen under order och informationskostnader. En annan viktig kostnads-
punkt för försäljningsprocessen är kostnader för reservdelar och kundsupport.  

5.3.1 Analys av försäljningsprocessens inverkan på transportfrekvensen 
Även försäljning har effekt på antalet extratransporter. Den punkt som försäljning till 
största delen är orsak till redovisas i figur 5.3. 
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• Dubbla kontroller vid försäljning. Detta avser det förfarande där försäljare endast 

kontrollerar tillgänglighet av vissa artiklar. Detta kan då leda till att en försäljare 
lovar en kund en leverans som inte är möjlig att genomföra utan akuta 
leveranser. 

 
Hur detta ska lösas kommer att diskuteras i nästa avsnitt, 5.3.2. 

5.3.2 Analys av flödet vid försäljningsprocessen 
När det gäller försäljningsprocessen och de aktiviteter som en kranförsäljning innebär är 
det främst det faktum att det krävs dubbla kontroller av tillgänglighet på artiklar som är 
alarmerande. Här skulle det vara bra om försäljaren själv på ett enkelt sätt kunde gå in i 
systemet och få svar på om leverans är möjlig. Som det är idag kontrollerar bara 
försäljaren tillgänglighet på själva grundkranen och eventuella större tillbehör som gripar 
eller dylikt. Detta hindrar dock inte att en försäljare som kontrollerar dessa delar lovar 
en leverans till kund som sedan inte kan hållas på grund av att mindre ingående artiklar 
saknas. Förseningarna som dessa brister leder till är inte så stora men även mindre 
förseningar leder till missnöjda kunder. För att komma runt detta bekymmer måste en 
förändring i datasystemet åstadkommas, det är inte rimligt att försäljaren ska gå igenom 
hela försäljningen punkt för punkt vilket idag görs av den leveransansvarige efter att en 
kundorder inkommit. Vad som istället skulle krävas är att systemet i realtid själv kan 
beräkna tillgänglighet på ingående detaljer genom de produktstrukturer som redan idag 
finns i systemet. Att detta inte går idag beror dels på att ledtider för ingående artiklar 
inte stämmer vilket ger felaktiga indikationer om tillgängligheten samt dels på att det 
system för automatisk kontroll som används idag är långsamt.  
 
Vad som krävs för att det ska vara möjligt för försäljaren att lämna helt korrekta 
uppgifter till kunden är alltså: 
 

Figur 5.3. Den del av fiskbensdiagrammet om transportproblematiken som försäljningsprocessen har del i. 
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• Ett snabbt system som beräknar tillgänglighet på samtliga ingående artiklar i en 
försäljning. 

• Kompletta produktstrukturer för alla sammansatta produkter. 
• Korrekta ledtider för samtliga artiklar. 
• Fullt fungerande rutiner för inköp. 

 
Med system som beräknar tillgängligheten för en försäljning är det viktigt att det tar 
hänsyn till tidigare order, det får inte vara så att en ny order tillåts på bekostad av en 
tidigare order som ligger längre fram i tiden. Hur det nya flödet skulle se kan ses i figur 
5.4 nedan. 

 
5.3.3 Leveransprecision 
Att mäta effektivitet inom processer som inköp och försäljning är lite annorlunda än 
den vanliga effektivitet som mäts inom produktion. För att kunna mäta effektivitet 
behövs nyckeltal eller referensramar att jämföra sin prestation med. Mått som skulle vara 
intressanta att mäta och jämföra sina prestationer med är bland annat hur väl företaget 
lyckas hålla sina utlovade leveranstider. Ett vanligt förekommande sätt att göra detta på 
är att mäta leveransprecision. Detta görs genom att antalet korrekt utförda leveranser 
delas med det totala antalet leveranser vilket ger en kvot som talar om hur stor del av 
alla leveranser som genomförts inom utsatt tid. Ett förslag på hur detta kan genomföras 
hos Slagkraft är att använda sig av en enkel Excel modell. Dokumentet kan förslagsvis 
uppdateras i samband med att kunder faktureras. I Excelarket ifylls då utlovad 
leveransvecka samt verklig leveransvecka. Med enkla logiska uttryck kan sedan 
leveransprecisionen beräknas automatiskt. För ett exempel på Excelark se bilaga 6. 
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Figur 5.4. Del av försäljningsflödet före och efter förändring. 
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Modellen är mycket grundläggande, den går att vidareutveckla och förändra beroende 
på vilket eller vilka mått som eftersträvas. När det nya affärssystemet införs vore det bra 
med en funktion i systemet som utförde detta arbete automatiskt, resultatet bör dock 
vara detsamma. 
 
För Slagkrafts del är det lämpligt att dela in mätningarna i de tre olika försäljnings-
områdena. Detta ger mått på hur väl arbetet fungerar inom respektive område. Detta 
möjliggör också att mätningarna för reservdelsförsäljningen går att genomföra på 
dagnivå istället för på veckonivå som för de övriga försäljningarna. Försäljningen av 
reservdelar ställer högre krav på snabba leveranser och mätningar på veckonivå ger 
därmed inga bra värden. Mätningarna bör delas upp i bestämda tidsperioder. Hur långa 
perioderna ska vara bör företaget prova sig fram till, till att börja med kan de vara till 
exempel två eller fyra veckor långa. När en ny tidsperiod påbörjas bör föregående 
periods värden utvärderas och eventuella avvikelser följas upp. Utvärderingen bör bestå 
av att det utreds vad de bakomliggande orsakerna till förseningar beror på. Det är 
givetvis inte enbart försäljnings- och inköpsprocessen som påverkar leveransprecisionen 
utan även leverantörer, transporter och montering har en stor påverkan på detta. För att 
finna de bakomliggande orsakerna till förseningar måste alltså mätningar inom dessa 
områden genomföras. När det gäller leverantörer bör mätningarna här kontrollera att de 
håller den utlovade leveranstid som bestämts. Genom denna kontinuerliga mätning av 
leveransprecisionen fångas eventuella svängningar och avvikelser upp och kan åtgärdas.  
 
Ytterligare en metod för att minska och lägga fokus på sena order är att mäta hur många 
försenade order som finns varje vecka. Detta kan genomföras genom att det i slutet på 
varje vecka görs en sammanställning av vilka order som skulle ha levererats under 
veckan samt vilka order som verkligen har levererats. Detta ger siffror på hur många 
försenade order som uppstår varje vecka. Målet är givetvis att genom denna 
visualisering av avvikelserna minska antalet försenade order. Genom att detta arbete 
genomförs varje vecka fås snabba svar på hur arbetet fungerar. Det går även att 
vidareutveckla arbetet så att de försenade orderna placeras på en lista. Genom 
distribution av listorna inom hela företaget får de sena leveranserna uppmärksamhet och 
prioriteras genom hela kedjan för att säkerställa att de kan levereras snarast möjligt. 
Företaget måste ta ställning till hur dessa mätningar ska ske, ska en order räknas per 
orderrad eller ska det avse en hel order?  

5.4 Analys av processerna inom transport & lagring 
Arbetet inom transport och lagring består som sagt av många nya moment. Lager-
personal är involverad i transporter mellan Slagkraft och Cranab såväl som mellan de 
egna lagren. De ansvarar även för placeringen av artiklar i lagret vilket gör att de 
påverkar behovet av transporter mellan de egna lagren. 

5.4.1 Analys av godsmottagning, leveranssammanställning och lagerhantering 
Lagerkostnader står för en stor del av kostnaderna hos Slagkraft. I och med det stora 
sortimentet och den brist på statistik som råder är det mycket svårt att beräkna optimala 
orderkvantiteter och lagervolymer. I dagsläget måste de därför ta det säkra före det 
osäkra och hålla höga lagervolymer av samtliga artiklar. Detta leder i sin tur att det åtgår 
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stora lagringsutrymmen för att klara detta. Att ha lagerplatser på två olika platser som i 
nuvarande lösning upplevs som det största problemet med lagerhanteringen. Det leder 
till transporter mellan lagren som inte tillför något värde till varorna, se figur 5.5. Att ha 
två lagerlokaler innebär också att vissa fasta kostnader dubbleras. För att hantera varorna 
i lagren måste båda lagerplatserna till exempel utrustas med truck.  

Genom sin erfarenhet har lagerpersonalen försökt att ordna lagren så att varor med låg 
omsättningshastighet placeras i lager röd, vilket är det lager som är fristående, syftet med 
detta är att minimera transporterna mellan lagren. Detta har dock till viss del fått frångås 
under senare tid då utrymmesskäl tvingat att stora artiklar som måste förvaras i 
varmhållet lager numera måste placeras i lager röd. Detta betyder att det även lagras 
artiklar som är mer frekventa i lager röd. Anledningen är att platsen i lager b1 och b2 
som är de enda andra varmhållna lagren inte räcker till för att förvara dessa större 
artiklar. Det förråd som finns på gården vid Slagkraft blå har ingen uppvärmning och 
kan således endast husera artiklar som klarar att förvaras vid utomhustemperatur. 
Genom att även frekvent använda artiklar tvingas placeras i lager röd blir även 
transporterna hit fler, vilket i sin tur gör att leveranssammanställning och 
godsmottagning tar längre tid. Besök vid lager röd består till stor del av aktiviteter med 
fast tid. Oberoende av transportens storlek måste det genomföras en transport hit, vidare 
måste lagret låsas upp och truck tas fram. Vid avfärd måste truck inställas och lagret låsas. 
De indirekta kostnaderna för lagring av artiklar i lager röd blir alltså väldigt höga jämfört 
med vid Slagkraft blå. Det uppfattas även av lagerpersonal som tidsödande och 
besvärligt att under hög arbetsbelastning vara tvungen att bege sig till lager röd för att 
hämta artiklar. Detta kan verka moralminskande och leda till sämre arbetsprestationer. 
 
För att signifikant minska lager- och lagringskostnaderna skulle en avskaffning av lager 
röd behövas. De fasta kostnader som lager röd idag står för är hyra, inklusive el och 
värme, 144 000 kr/år samt truck 5 000 kr/år. Utöver dessa kostnader tillkommer de 
rörliga kostnader som består i transporter till och från detta lager samt de mer 
svåruppskattade kostnader som kan uppstå på grund av två olika lagringsplatser. Detta 
kan vara att varor finns men hittas inte på grund av slarv med uppdatering i data-
systemet med mera. Dessa kostnader kommer dock att bortses ifrån under det fortsatta 
arbetet. Frekvensen på transporterna till och från lager röd varierar mellan cirka två om 

Olika 
lagerplatser

Transport
er mellan 
lager 

Utrymmesskäl 

Figur 5.5. Lagerhanterings påverkan på transporter 
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dagen under högsäsong till cirka två i veckan under lågsäsong. Då de båda säsongerna är 
olika långa har ett ungefärligt värde på 240 turer per år beräknats (hur detta beräknades 
kan ses i bilaga 7). Varje tur till lager röd kostar i genomsnitt 65 kronor. De totala 
särkostnaderna för lager röd kan ses i tabell 5.1. 
      

Truck 5 000 kr/år 
Hyra 144 000 kr/år 
Transporter 16 000 kr/år 
Totalt 165 000 kr/år 

   
Tabell 5.1. Kostnader för lager röd 

 
Genom en avskaffning av lager röd skulle alltså dessa kostnader försvinna. För att klara 
detta finns det två olika alternativ. I det första alternativet skulle befintlig lagerkapacitet 
vid Slagkraft blå vara tillräcklig. I nästa alternativ skulle ett nytt lager behöva byggas vid 
slagkrafts nuvarande lokaler.  
 
När det gäller alternativet med att befintliga lagerlokaler vid Slagkraft blå skulle räcka 
handlar det om att finna nya lägre lagervolymer med frekventare men volymmässigt 
mindre inköp. Genom fler inköp med lägre volym skulle volymen lagerförda artiklar 
minska, genom detta kan det vara möjligt att minska lagerytsbehovet så mycket att lager 
röd kan avskaffas. För att genomföra detta krävs en mycket noggrann analys av 
omsättningen av i stort sett alla artiklar, varpå optimala orderkvantiteter beräknas. För 
att generera en besparing krävs det alltså att det går att finna orderkvantiteter som är så 
låga att lagervolymen minskar så mycket att lager röd kan avskaffas samtidigt som de 
ökade orderkostnaderna inte blir större än den besparing som detta innebär. Ytterligare 
en möjlighet att få lagerplatsen vid Slagkraft blå att räcka kommer att beskrivas i kapitel 
6. 
 
Vid alternativet med ett nytt lager vid Slagkraft blå gäller det att beräkna vilka kostnader 
en sådan nyinvestering skulle innebära och jämföra det med den besparing som 
eliminering av lager röd innebär. Då slagkraft hyr marken är de även beroende av 
hyresvärden för denna typ av investeringar. 

5.4.2 Analys av transporter 
Transporterna mellan Slagkraft och Cranab sker till största delen med lastbil. Denna 
lastbil körs i sin tur av ett fristående lokalt åkeri i Vindeln. Förutom transporterna 
mellan Slagkraft och Cranab kör även samma lastbil transporter mellan Cranabs olika 
fabriker. Slagkraft betalar för all transport av varor till och från Cranab. Diagram 5.1 
nedan behandlar de inköpta transporter som går mellan företagen. Transporter från 
Cranab till Slagkraft står för en klar majoriteten av transporterna.  
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Diagram 5.1 Antalet inköpta transporter fördelade över året. 

 
De ordinarie transporterna har ett fast pris på 200 kronor medan de extra transporterna 
grundas på ett timpris på 440 kronor, dessa har dock samtliga debiterats 350 kronor. 
Totalt är det 187 vanliga transporter och 57 extra transporter som genomförts under tio 
månaders perioden. Detta innebär att de extra transporterna står för ungefär 25 % av 
antalet transporter.  
 

Totalkostnad ordinarie 37 000 kr/10 mån 
Totalkostnad extra 20 000 kr/10 mån 
Totalt 57 350 kr/10 mån 

    Tabell 5.2 Kostnader för inköpta transporter. 
 
Ur ett monetärt perspektiv står kostnaderna för de extra transporterna för 35 % av de 
totala kostnaderna för de inköpta transporterna. I dessa siffror ingår inte de transporter 
som utförs av personal från Slagkraft med den egna pickupen.  
 
När det gäller de transporter som Slagkraft själva gör handlar det om cirka fyra 
transporter i veckan. Dessa siffror varierar givetvis. Varje transport tar cirka 30 minuter 
tur och retur. För de egna transporterna uppstår kostnader i form av lönekostnad för 
den eller de anställda som genomför den, utöver detta tillkommer kostnader för bränsle 
och övriga fordonskostnader som avskrivning, slitage med mera. Vid dessa transporter 
går det bara att köra mindre laster, då de körs med en pickup, i och med detta riskerar 
kostnaden per transporterad vara att bli hög. I samråd med VD uppskattades löne-
kostnaden för en anställd till 250 kronor i timmen. Kostnaden för fordonet bygger på 
en budgeterad årskostnad på 60 000 kronor samt att fordonet körs 1000 mil om året. 
Med utgångspunkt från dessa siffror, samt att en transport till Cranab tur och retur är en 
mil lång, erhålls kostnaderna för en egen transport i tabell 5.3.  
 

Lön inkl. avgifter 125 kr/tur 
Fordonskostnader 60 kr/tur 
Totalt 185 kr/tur 
Tabell 5 3. Kostnader för egna turer till Cranab. 
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Som framgår av tabell 5.3 ovan är kostnaderna för de egna transporter 185 kronor per 
transport. Detta ska då jämföras med de 350 kronor som en extra tur med de inköpta 
transporterna kostar. En inköpt transport har ett helt lastbilsflak till förfogande vilket 
täcker behovet för de dagliga transporterna. Med tanke på de fasta kostnaderna och 
skillnaden i flakutrymme på de egna och de inköpta transporterna blir priset per 
transporterad vara betydligt högre för de egna transporterna. 
 
De egna transporterna handlar dock oftast om någon form av akuta ärenden. När det 
gäller sådana transporter är ofta kostnaden för transporten låg i jämförelse med de 
kostnader som uppstår om transporten drar ut på tiden och inte kan genomföras 
omedelbart.  
 

Kostnad ordinarie inköpt transport 46 000 kr/år 
Kostnad extra inköpt transport 23 000 kr/år 
Totalkostnad inköpt transport 69 000 kr/år 
Totalkostnad egna transporter 39 000 kr/år 
Totalt 108 000 kr/år 

 Tabell 5.4 Årliga kostnader för transporter. 
 
Ur tabell 5.4 ovan framgår att den totala kostnaden för transporter mellan företagen 
uppgår till knappt 110 000 kronor om året. Om de egna transporterna räknas som extra 
transporter så står denna kategori för ungefär 60 % av de totala transportkostnaderna. 
Detta är givetvis väldigt mycket och tyder på att det finns potential att förbättra. 
Orsakerna till den stora andelen extra transporter är många, den viktigaste orsaken är 
dock att delar saknas vid det tänkta leveranstillfället och därför måste levereras snabbt 
när de väl finns tillgängliga. Bakgrunden till detta diskuterades under analysen av 
inköpsprocessen. För att minska extratransporterna gäller det alltså att minska risken för 
brist på artiklar. 
 
Kostnaden för transporterna i helhet eller kostnaden för just extratransporterna är inte 
särskilt hög. Detta till trots går det alltså att göra en besparing på ca 50 000 kronor om 
året om de egna och de extra inköpta transporterna kan elimineras. Utöver själva 
kostnaden för de extra transporterna tillkommer även andra kostnader då 
materialförsörjningen är i obalans, bland annat den extra tid det tar för anställda att 
sammanställa transporter som blir uppdelade i flera delar på grund av att en komplett 
leverans inte kan göras då artiklar saknas. Varje transport kräver också tid för bokning, 
lastning och lossning. Det totala antalet transporter mellan företagen är idag ungefär 500 
stycken. Av dessa är drygt 50 % extra eller egna transporter. Detta betyder att det även 
går att minska arbetet med lastning och lossning väsentligt genom att minska antalet 
transporter. Minskningen blir dock inte så stor som 50 % då en del av tiden är rörlig 
och beror på mängden gods per transport vilken kommer att vara högre med färre 
transporter. I nuläget kan det även uppstå en kostnad då Slagkrafts personal själva måste 
köra varor till Cranab med pickupen. I detta fall rör det sig om en kostnad för det 
faktum att personal måste avlägsna sig från lagret och därmed ej är anträffbara vilket kan 
vara kostsamt om akuta situationer eller frågor dyker upp. Att sätta ett pris på denna typ 
av kostnad är svårt men den går heller inte att blunda för. 
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Att kostnaden för de egna transporterna är lägre än för de inköpta transporterna är i sig 
inget argument för att de ska prioriteras framför de inköpta. Anledningen till detta är 
den tidigare nämnda kraftigt begränsade lastkapaciteten men även det faktum att 
arbetskapaciteten vid lagret inte är anpassad för att köra en större mängd transporter. 
Den lägre kostnaden betyder dock att det även fortsättningsvis kan vara en god idé att 
utnyttja de egna transporterna när det handlar om akuta transporter och om personalens 
arbetsbelastning tillåter detta. 

5.5 Analys av montering 
När det gäller montering är det två skilda punkter att prata om, dels monteringen av 
buskröjningsutrustning som Slagkraft själva gör och dels den montering av kranar som 
köps in från Cranab. Monteringen av kranar har Slagkraft väldigt liten insyn i då den 
sker helt i Cranabs lokaler. Bristen på insyn här är en viktig faktor i den upplevda 
osäkerheten. Ett förslag hur detta kan lösas presenteras i kapitel 6. 
 
Slagkraft har en stor erfarenhet av montering av buskröjningsutrustning då det är något 
de arbetat med under många år. I och med detta har det inom detta område redan 
arbetats fram rutiner och lösningar på problem. Modullösningarna som det arbetas med 
här har kommit till för att förenkla montering och öka möjligheterna att kunna montera 
mot lager under lågsäsong.  
 
Det finns dock fortfarande en tydlig säsongsvariation inom monteringsarbetet. På grund 
av den stora kapitalbindning som det innebär att förmontera buskröjningsutrustning kan 
detta inte göras fullt ut. De ingående delarna i maskinerna är ofta så dyra att det inte 
lönar sig att ha stora kvantiteter moduler färdiga för sammansättning när säsongen för 
kundbeställningar drar igång under våren. I och med att mycket måste monteras först 
efter att en beställning inkommit blir leveranstiden ganska lång. Kunderna har idag inte 
så många alternativ vad gäller leverantörer av buskröjningsutrustning. Att vara en ensam 
aktör kan vara farligt, i och med att det saknas konkurrens på marknaden är det lätt att 
luta sig tillbaka och nöja sig med de rutiner och villkor som erbjuds kunder idag. Skulle 
en konkurrent dyka upp med bättre villkor kan det då vara svårt att hinna ställa om sin 
egen verksamhet tillräckligt snabbt för att få behålla kunderna.  
 
Kontentan är alltså att det är viktigt för Slagkraft att hela tiden arbeta för att förbättra sig 
och sina villkor mot kunden. Ett steg i detta kan vara att använda sig av någon form av 
benchmarking mot liknande företag. På så vis går det att få klara svar på frågor som till 
exempel hur företagets leveranstid och leveransprecision förhåller sig till liknande 
företags? Hur ser företagets prisbild ut jämfört med företag i liknande branscher? 

5.6 Alternativ för att lösa grundproblemen 
De förslag som framkommit i analysen ger en minskning av problemområdena som 
identifierats. Förslagen ger dock endast lindring till problemen, de angripen inte de stora 
bakomliggande orsakerna. För problemet med de stora transportbehoven mellan 
Slagkraft och Cranab är den största orsaken till detta avståndet mellan tillverkningen och 
lagringen/försäljningen. Den del av fiskbensdiagrammet, gällande det stora 
transportbehovet, som förslagen hittills inte löst beskrivs i figur 5.6 nedan. 
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Genom den uppdelning av verksamheterna som nu råder är behovet av transporter 
mellan företagen stort. Förbättringarna i analysen minskar antalet transporter men 
grundbehovet för transporterna finns fortfarande kvar. 
 
Även när det gäller problemen med den upplevda osäkerheten finns det risk att 
problemen till viss del kvarstår även om de hittills föreslagna åtgärderna genomförs. 
Åtgärderna som föreslagits minskar osäkerheten men de ökar inte möjligheterna till öga 
mot öga kontakt. Även den osäkerhet som är förknippad med beroendet av Cranab 
kvarstår till viss del.  
 
Under arbetets gång växte idéer fram hur dessa problem skulle kunna lösas. Idéerna 
tillkom delvis genom observationer och under arbetet med analysen men förslag kom 
även från personal och ledning på företaget som hade synpunkter på hur problem-
områdena kunde minskas. Genom övervägningar och diskussioner med personer insatta 
i området valdes det att gå vidare med tre olika alternativ bland de idéer som 
framkommit.  
 
Alternativ 1, som minskar den upplevda osäkerheten genom att Slagkraft själva 
ansvarar för all montering i sina lokaler. 
 
Alternativ 2, som minskar transportbehoven mellan företagen genom att all montering 
flyttas till Cranab1. 
 
Alternativ 3, som minskar både den upplevda osäkerheten och det stora 
transportbehoven genom att hela Slagkrafts verksamhet flyttas till Cranab1.  
 
Alternativen har även andra effekter, en mer ingående beskrivning av alternativen och 
deras effekter följer i nästa kapitel. 

Utjämna säsongs-
variationer 

Olika företag som 
producerar och säljer 

Avstånd mellan tillverkning 
och lagring/försäljning 

Renodling av 
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Stora 
transportbehov 

Figur 5.6. Avståndets påverkan på det stora transportbehovet mellan företagen. 
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6 ALTERNATIVA ARBETSSÄTT 
I detta kapitel redovisas de alternativa arbetssätt som krävs för att markant minska 
problemområdena inom företaget. 

6.1 Alternativ 1 
Vid alternativ ett skulle problemen med det fysiska avståndet minskas genom att 
monteringen av kranar skulle ske i Slagkrafts lokaler. Detta skulle ge Slagkraft bättre 
kontroll över monteringen och möjliggöra en lättare kontakt mellan försäljare och 
montörer, därmed minskar den osäkerhet som nu upplevs. Det skulle också möjliggöra 
ett större samarbete mellan kran- och buskröjningsutrustningsmontörer, eftersom 
monteringen av buskröjningsutrustningen är starkt säsongsbetonad medan kran-
monteringen är mer jämnt fördelad över året kan montörer i större utrustning hjälpa 
och avlasta varandra om de arbetar på samma plats. I dagsläget lånar Slagkraft montörer 
från Cranab när arbetsbelastningen är som störst under våren och försommaren.  
 
Vid ett genomförande av detta alternativ krävs att transporterna mellan företagen ökas. 
Med cirka 170 sålda kranar om året skulle det betyda att även dessa skulle behöva 
transporteras till Slagkraft. Det finns dock en möjlighet att det skulle vara färre kranar 
som skulle behövas transporteras till Slagkraft då inte alla av de 170 kranarna ska utrustas 
med extrautrustning och således inte kräver någon montering. Av de 170 kranarna är 
det cirka ett hundratal som det ska monteras extrautrustning på. Detta betyder att minst 
hundra fler kranar ska transporteras till Slagkraft från Cranab. Lastbilen som kör 
transporterna mellan företagen kan endast köra fyra kranar i tagen vilket skulle betyda 
minst 25 nya transporter per år om de kunde utnyttjas till max. Dessa transporter skulle 
inte kunna göras med de ordinarie transporterna utan skulle gå under extra transporter i 
prislistan. Att lasta och lossa samt transportera fyra kranar mellan företagen tar cirka en 
och en halv timme. Detta gör att i optimala fall då alla kranar kan samlastas fullt ut blir 
det 25 nya transporter mellan företagen a 660 kronor. De vinster i transporter som görs 
är att de pallar med material till montering hos Cranab som idag skickas från Slagkraft 
nu inte längre behövs. Dessa står för ungefär fem pallar i veckan vilket kan klaras av 
med en ordinarie transport i veckan. 
 

Transport av 100 kranar. 16 500 kr/år 
Besparing av transporter. -10 000 kr/år 
Totalt 6 500 kr/år 

 Tabell 6.1 Kostnader och besparingar vid flytt av kranmontering. 
 
Vid dessa optimala förhållanden blir det en kostnads ökning på 6500 kronor om året i 
transportkostnader för detta alternativ, se tabell 6.1. En mer rättvis bild hade varit om 
antalet transporter av kranar hade varit liknande det som är för antalet pallar till Cranab 
i nuläget. Detta då det är i denna takt som kranarna blir färdiga för montering. Med 
detta antagande skulle siffrorna bli enligt tabell 6.2.  
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Transport av 100 kranar. 22 500 kr/år 
Besparing av transporter. -10 000 kr/år 
Totalt 12 500 kr/år 

 Tabell 6.2 Transportkostnader och besparingar vid flytt av kranmontering. 
 
Med en transport av två kranar i veckan till en lägre kostnad per transport blir alltså 
kostnadsökningen 12500 kronor om året. Det handlar fortfarande inte om någon större 
summa, men alternativet betyder ändå att transportbehovet mellan företagen ökar 
ytterligare. En flytt av kranmonteringen innebär också att Slagkraft skulle behöva 
investera i nya lokaler samt utrustning för testning av kranar. Den monteringshall som 
Slagraft har är inte tillräckligt stor för att även husera kranmonteringen, monteringen av 
kranar kräver också att det finns möjlighet att testa kranens hydralik något som inte 
finns hos Slagkraft. 

6.2 Alternativ 2 
I detta alternativ skulle montering av buskröjningsutrustning som idag görs i Slagkrafts 
lokaler flyttas till Cranab 1 och ligga i samband med monteringen av kranarna där. 
Detta alternativ syftar främst till att minska transportbehovet mellan företagen och 
därigenom minska de logistiska kostnaderna. De transporter som skulle försvinna är: 
 

• Transporter av svetsade artiklar. 
• De kranar som används till buskröjningsutrustningen. 

 
De svetsade artiklarna är oftast stora och skrymmande vilket gör att det inte går att lasta 
så många åt gången. Kåporna som sitter på slagan är upp till 2,10 meter breda och måste 
i dagsläget läggas på flaket av lastbilen då inga lämpliga ställanordningar existerar. Även 
de ramar och svetsade tankar som används är stora och skrymmande. Om dessa delar 
alltså skulle kunna vara kvar hos Cranab efter lackering och monteras samman där skulle 
transporterna mellan företagen minska kraftigt.  
 
När det gäller kranarna som används till buskröjningsmaskinerna rör det sig om ett 
trettiotal kranar om året. Även detta skulle ge en markant minskning i antalet 
transporter mellan företagen.  
 
Totalt handlar det om en transportminskning mellan företagen per år på cirka: 

• 130 slagkåpor 
• 130 kättingmagasin 
• 130 slagramar 
• 130 uppsättningar småutrustning 
• 30 dieseltankar 
• 30 hydraultankar 
• 30 motorramar 
• 30 kranar 
• 30 uppsättningar småutrustning som slanghållare mm 
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De svetsade artiklarna och kranarna från Cranab upptar ca 60 % av de totala 
transportbehoven mellan företagen. Det betyder att kostnaden för dessa transporter kan 
beräknas till ungefär 65 000 kronor. Transporterna mellan företagen har inget värde i 
sig. De ökar inte värdet på varorna eller för inte varorna närmare slutkunden. Alltså är 
det en logistisk aktivitet som enbart är en kostnad. Om dessa transporter skulle kunna 
undvikas genom att flytta monteringen till Cranab istället skulle detta alltså minska de 
logistiska kostnaderna, förutsatt att inte nya dyrare kostnader tillkommer. 
 
Utöver de vinster som skulle göras för transporter skulle även detta alternativ innebära 
att den plats som frigörs i monteringshallen vid Slagkraft blå skulle täcka det lagerbehov 
som lager röd idag tillhandahåller. Utan några större investeringar skulle de varor som 
idag lagras i lager röd kunna flyttas och nu förvaras i den gamla monteringshallen. 
Eftersom monteringshallen gränsar till de övriga lagerlokalerna medför det inte några 
problem med tillgång till truck eller ger några andra lagerhanteringsmässiga svårigheter.  
 
De besparingar som kan göras genom att flytta monteringen till Cranab blir alltså enligt 
följande: 
 

Transportkostnader 65 000 kr/år 
Kostnader för lager röd 165 000 kr/år 
Totalt 229 000 kr/år 

                Tabell 6.3. Kostnadminskningar genom flytt av buskröjningsmontering 
 
Som framgår av tabell 6.3 ovan är de totala besparingar som går att göra genom att flytta 
monteringen till Cranab knappt 230 000 kronor om året. Av dessa kostnader är 86 000 
kronor rena transportkostnader, resterande 144 000 kronor är hyran för lager röd. 
Utöver dessa besparingar så skulle även tiden för godsmottagning minska då antalet 
transporter minskar med 60 %. Även detta kan ge betydande besparingar, då det i 
förlängningen kan innebära att personalstyrkan i lagret kan minskas.  
 
Slagkraft blå skulle i detta läge koncentreras enbart till försäljning samt lagring av 
reservdelar. Vad som behövs hos Cranab för att möjliggöra denna flytt är tillgång till 
lagerutrymme för de svetsade artiklarna samt utrymme för montering av buskröjnings-
utrustning. En flytt kan innebära att en viss dubbellagring kan komma att krävas, de 
artiklar som används till montering men även lagerhålls till reservdelsförsäljning kan 
komma att behöva lagras både i Slagkrafts gamla lokaler och hos Cranab i samband med 
monteringen. Detta ska dock inte behöva vara något stort problem då det tack vare 
moduluppbyggnaden av maskinerna inte rör sig om så stort artikelsortiment och en stor 
del av dessa artiklar inte är i behov av varmlagring. När det gäller problemen med den 
osäkerhet som de fysiska avstånden ger bör detta minska med det nya affärssystemet som 
är på ingång. Med det nya affärssystemet bör möjligheten till kommunikation mellan 
företagen vara mycket god och därmed torde möjligheterna att effektivt styra och följa 
monteringen från Slagkraft vara goda. Detta kräver dock kontinuerlig återrapportering 
av montörer till affärssystemet. Med hjälp av detta kan personal vid Slagkraft följa hur 
en order ligger till och därmed föra detta vidare till kund. Enligt Segerstedt (1999) är en 
god återrapportering grunden för ett fungerande planeringsarbete. För att styra 
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monteringen krävs att montörerna kan gå in i systemet och där se vad som ska monteras 
och eventuella förändringar som gjorts på påbörjade order.  
 
En flytt av monteringen ger även i detta läge möjlighet till större avlastning och 
samarbete mellan kran och buskröjningsutrustnings montörer under säsongs-
variationerna. Förutom montörer måste även konstruktören ingå i flytten, denna har ett 
mycket nära samarbete med montörerna när nya artiklar ska konstrueras. Att ha dessa 
funktioner på olika platser är inte att rekommendera. 

6.3 Alternativ 3 
Alternativ 3 innebär att hela Slagkraft flyttas så att det ligger i anslutning till Cranab 1. 
Detta skulle innebära en total eliminering av det fysiska avståndet mellan företagen och 
de problem som det innebär. Med en flytt skulle alla transporter mellan företagen kunna 
elimineras, vilket motsvarar cirka 110 000 kronor om året. En flytt till korrekt 
dimensionerade lokaler innebär också att företaget inte behöver två olika lagerplatser 
som idag. Även detta ger besparingar på transportkostnader med 16 000 kronor om 
året. Det kan även tänkas att det går att eliminera andra kostnader genom att de nu kan 
delas mellan företagen. Kostnader som detta kan implementeras på är till exempel 
lagerutrymmen med tillhörande utrustning som till exempel truckar. För att på allvar 
undersöka vilka effekter en flytt av hela företaget har krävs det ingående analyser där 
potentiella besparingar vägs mot de kostnader som flytten innebär. Att genomföra dessa 
analyser innebär ett omfattande arbete. Tiden för detta examensarbete har tyvärr inte 
räckt till för detta. 
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7 RESULTAT OCH REKOMMENDATIONER 
I detta kapitel redovisas de resultat och förbättringsförslag som arbetet har lett fram till. Förslagen 
är avsedda att effektivisera företagets logistiska aktiviteter. 

7.1 Resultat 
I analysen framgick det att företaget har tre olika alternativ för att markant minska de 
problemområden som framkommit. Analysen ledde även fram till andra förändringar 
som kan genomföras tillsammans med alternativen. Vilken effekt de olika alternativen 
har samt vilka övriga åtgärder som bör genomföras kommer nu att gås igenom.  

7.1.1 Alternativ 1 
En flytt av monteringen av kranar till Slagkraft har följande effekter: 
 
    Positiva effekter     Negativa effekter 

• Transportminskning med de pallar 
som idag går till montering hos 
Cranab. 

• Transportökning med minst 100 
extra kranar. 

• Större möjlighet till avlastning 
mellan montörer. 

• Investeringar i nya 
monteringslokaler hos Slagraft. 

• Minskning av upplevd osäkerhet. • Investeringar i utrustning för 
provkörning av kranar. 

7.1.2 Alternativ 2 
En flytt av monteringen av buskröjningsutrustning till Cranab har följande effekter: 
 
    Positiva effekter     Negativa effekter 

• En 60 % minskning av transporter 
mellan företagen i form av de 
svetsade artiklarna. 

• Ytterligare risk för upplevd 
osäkerhet. 

• 60 % minskning av antalet 
godsmottagningar. 

• Behov av viss dubbellagring 

• Större möjlighet till avlastning 
mellan montörer. 

 

• Avskaffning av lager röd.  
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7.1.3 Alternativ 3 
En flytt av hela verksamheten till Cranab 1 har följande effekter: 
 
    Positiva effekter     Negativa effekter 

• Total eliminering av transporter 
mellan företagen. 

• Investeringar i nya lokaler 

• Större möjlighet till avlastning 
mellan montörer. 

 

• Eliminerande av upplevd osäkerhet 
beroende av avstånd. 

 

• Möjlighet till stordriftsbesparingar  

7.2 Övriga förändringar 
Analysen har även lett fram till åtgärder som hamnar utanför de tre alternativen. 
Åtgärderna bör genomföras oberoende av vilket alternativ som väljs. Det är framförallt 
förändringar som drar nytta av potentialen i ett nytt affärssystem med möjlighet till 
insyn i Cranabs system. De åtgärder som bör genomföras är följande: 
 

• Införa korrekta ledtider, produktstrukturer och produktstrukturer i 
affärssystemet. 

• Utnyttja möjligheterna till insyn i Cranab i det nya affärssystemet. Detta ger 
försäljare och inköpare möjlighet att följa tillverkning och montering av order 
vilket minskar den osäkerhet som upplevs idag. 

• Införa ett snabbare system för automatisk kontroll av tillgänglighet vid 
försäljning. Genom korrekta ledtider och produktstrukturer blir det möjligt att 
använda sig av ett automatiskt system för kontroll av tillgänglighet av artiklar vid 
försäljningar. Ett sådant system finns redan idag men uppfattas som långsamt och 
osäkert. Om systemet fungerar snabbt och är säkert kan försäljare ge kunder 
snabba svar om tillgänglighet direkt vid försäljning.  

• Automatisera aktiviteterna mellan det att ett inköp gjorts tills dess att ordern 
levererats. Genom direkt kontakt mellan företagens system kan flera steg i 
orderprocessen automatiseras vilket ger tidsbesparingar. 

 
För att ytterligare minska den upplevda osäkerheten bör det finnas klara rutiner för 
kontakter mellan företagen där varje försäljare har en kontaktman vid Cranab. Genom 
detta uppnås kontinuitet. Tillsammans med insynen i affärssystemet bör detta kraftigt 
minska den osäkerhet som nu upplevs. 
 
Med dessa förändringar bör mycket av de problem som upplevs inom och beror på 
inköpsprocessen och försäljningsprocessen minska och därigenom möjliggörs en 
effektivisering av transporterna mellan företagen. Om materialförsörjningen fungerade 
fullt ut skulle endast en transport om dagen från Cranab behövas. Det skulle även endast 
behövas en transport i veckan till Cranab. Detta skulle generera ungefär 300 tranporter 
om året till en kostnad av 60 000 kronor. Genom att enbart använda sig av de ordinarie 
transporterna skulle det alltså vara möjligt att spara nästan 50 000 kronor om året i 
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transportkostnader. För att lyckas gäller också att till största grad utnyttja samlastning av 
de transporter som går till Cranab. Om säkerhetstiden på två veckor följs ska det inte 
vara något hinder att endast köra en transport i veckan med dessa varor. Totalt ger detta 
en minskning med 15 transporter i månaden vilket innebär att antalet lastnings och 
lossnings tillfällen minskar med samma siffror vilket även det betyder en besparing. 
Beroende på vilket alternativ som väljs så kommer dessa siffror att ändras då samtliga 
alternativ påverkar hela transportbehoven. Oberoende av det totala transportbehovet är 
dock en fungerade materialförsörjningskedja viktig, detta arbete bör alltså genomföras 
oavsett vilket alternativ som väljs. 
 
Utöver detta bör företaget även börja mäta sin och sina leverantörers leveransprecision, 
de bör också jämföra arbetet inom buskröjningsutrustningen med liknande företag för 
inte tappa fart och fastna i dåliga rutiner vilka kan vara svårt att bryta om en ny 
konkurrent tillkommer. Med leveransprecisionen fås siffror på hur väl det genomgående 
arbetet lyckas. Om precisionen minskar går det att sätta in åtgärder i tid. Det blir också 
lättare att se var arbetet brister om mätningar görs på de olika steg som en vara går 
igenom.  

7.3 Rekommenderat alternativ 
Av de alternativ som presenterats är alternativ 2 det som har störst besparingspotential 
på kort sikt. Enligt uppgifter från bland annat företagets VD ska detta alternativ vara 
möjligt att genomföra utan större investeringar. De maskiner och den utrustning som 
finns hos Slagkraft kan då flyttas till Cranab. Även när det gäller utrymme hos Cranab 
ska det inte vara någon omöjlighet att inhysa monteringen av buskröjningsmaskiner i 
samma lokaler som används till kranmontering. Monteringen av buskröjningsutrustning 
tar inte så stor plats så möjligheterna att rymma denna utan större förändringar i 
nuvarande layout vid kranmonteringen. Detsamma gäller även för lagringen av de 
artiklar som behövs till buskröjningsmonteringen. En stor del av dessa är inte väder-
känsliga och klarar därmed att lagras ute eller i alla fall vid utomhustemperatur vilket 
gör att det kan räcka med ett enklare lager i form av tält eller skjul. Genom denna flytt 
är det alltså möjligt att avskaffa lager röd utan att påverka lagervolymen. Artiklarna 
flyttas till nuvarande monteringshall där det endast behövs några ytterligare pallställ. Då 
det inte rör sig om några större investeringar att genomföra denna flytt anser jag att det 
är något som borde göras. De kostnader som försvinner på cirka 230 000 kronor om 
året, varav cirka 80 000 kronor är rena transportkostnader, bör inte ätas upp av nya 
kostnader utan en väsentlig besparing torde vara möjlig. De kostnader som uppkommer 
är kostnader för flytt av monteringsutrustning, kostnader för uppförande av enkelt lager 
vid Cranab samt kostnader för flytt av artiklarna lagrade i lager röd.  
 
I förlängningen bör även alternativ 3 eftersträvas. Utan att djupare analyser av detta 
alternativ är genomförda går det klart se stora fördelar med detta. Att ha företagen 
samlade på en plats ger fördelar både i form av kostnadsbesparingar och i form av ett 
enklare förfarande vid kontakter och vid uppföljning. Att flytta ett helt företag är dock 
ett stort projekt. Bland annat behöver nya lokaler byggas vilket kräver tillgång till mark, 
bygglov med mera. Detta innebär att en flytt kräver en relativt lång tidshorisont, men 
att lokalisera företagen på en gemensam plats är utan tvekan ett lämpligt framtida mål. 
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8 DISKUSSION 
Kapitlet innehåller en diskussion om arbetets genomförande samt förslag på fortsatt arbete. 

8.1 Studiens trovärdighet 
Att undersöka ett så brett område som i detta examensarbete ledde till att det var svårt 
att gå djupare in på enskilda specifika områden. Anledningen till att området för arbetet 
var så omfattade var att det inte fanns något specifikt problem från början. Det var inte 
förrän efter kartläggningen av nuläget som problemen tydligt visade sig. På grund av 
detta kunde arbetet inte fokuseras på någon specifik del redan från början.  
 
De värden som beräkningarna i rapporten till stor del bygger på baseras på uppgifter 
från personal och ledning. För att öka trovärdigheten i insamlad data frågades flera 
personer om samma uppgifter för att därigenom kunna verifiera att de överensstämde. 
Detta till trots är det svårt att avgöra hur väl uppgifterna stämmer med verkligheten. 
När det gäller transportfrekvenser och lastvolymer hade ett bättre datainsamlings-
alternativ varit att genomföra egna undersökningar. Då dessa siffror är stark säsongs-
betonade, vilket betyder att de behöver undersökas under minst ett år för att ge 
korrekta siffror, var detta inte möjligt att genomföra. Värdena som använts i rapporten 
kan dock anses ge en relativt god bild av verkligheten och de resultat som de genererar 
ger en bra fingervisning om i vilken riktning Slagkraft bör arbeta vidare.  

8.2 Förslag på fortsatt arbetet 
I samband med arbetets avslutande framkom att Slagkraft och Cranab är på väg att slås 
samman. I och med detta finns det stor potential att dra nytta av stordriftsbesparingar för 
båda företagen samt att många av de logistiska aktiviteterna går att effektivisera genom 
att det administrativa flödet mellan företagen försvinner. Möjligheterna att genomföra 
de rekommenderade alternativen ökar också när företagen går samman då beslut kan 
fattas centralt vilket underlättar arbetsgången.  
 
När arbetet redovisades för företaget visade det sig att planerna för framtiden ligger i att 
på kort sikt flytta monteringen av buskröjningsutrustning till Cranab 1 och på längre 
sikt flytta hela verksamheten till dit. Detta är också de övergripande rekommendationer 
som arbetet resulterade i. 
 
Vad Slagkraft bör arbeta med inför framtiden är att samla på sig statistik om sin 
verksamhet. Den statistik som fanns att tillgå under arbetet hämtades ur fakturor, där en 
viss transportfrekvens gick att utläsa. Att ha en bra och lättillgänglig statistik över 
försäljningar, transporter, leveransprecision, lageromsättningshastighet med mera ger 
större möjlighet att styra företaget och tidigt upptäcka eventuella problem. Statistiken 
kan, med mindre modifieringar, sparas med affärssystemet. Om detta genomförs är det 
också viktigt att statistiken verkligen används för att styra företaget, att bara spara 
statistik har inget värde i sig. 
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9. Slangställ för lagring av 

hydraulslangar. 
10. Tomemballage 

6 6 

6 

Bild över layouten vid monteringen och lagret hos Slagkraft 



 bilaga 3a  

 

Flödesdiagram över inköpsprocessen 

 

Reviderad 
budget 

Nej

Ja 

Prognos på årsbasis 

Budget på årsbasis 

Budget översyn 
månadsvis 

Stämmer? 

Inköp 

Order bekräftas av 
leverantör  

Order registreras som 
bekräftad 

Torsdagspåminnelse 
till leverantörer om 
kommande veckas 

leveranser 

Budget revideras 

Prognos 

Budget 

Uppdaterad 
budget 

Start 

Kundorder utanför 
budget 

Behov av ej 
prognostiserade varor 

Order 
bekräftelse 

Svar p å 
torsdagspåminnelse 

erhålls 

Stämmer med 
leveransdatum ? 

Leverans 
bekräftelse 

Godsmottagning 

Avvikelse registreras 

Kontering och kontroll 
av godsmottagning 

Stämmer? 

Faktura registreras 

Faktura bevakas och 
betalas 

Avvikelse följ upp 

Kvitto 

Klart 

Nej

Nej

Ja 

Ja 
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Flödesdiagram över försäljningsprocessen av kran 

 

Start 

Nej 

Ja 

Förfrågan från kund 

 Grov kontroll av 
tillgänglighet 

Tillgängligt?

Kundorder Order 

Avböjning eller 
framskjutning av order 

Genomgång av order. 

Plocklista lämnas till 
lagret. 

Tillgängligt?

Plocklista plockas på 
lager 

Beställning av aktuella 
artiklar görs 

Leverans av plockvaror 
till Cranab 

Montage hos Cranab. 

Plocklista återkommer till 
Malin. 

Kranar godsmottas, 
emballage, sammansatta 
produkter och montage 

tid rapporteras in.

Transport bokas och 
kund faktureras 

Fraktsedel 

Faktura 

Ja 

Ja 

Nej 

Plocklista 

Notering om saknade 
produkter 

Leverans 
komplett? 

Saknade detaljer noteras 
på kopia av plocklista på 

lagret

Medför 
delleverans 
monterings

möjligheter?

Leverans behålls tills den 
är komplett 

Ja
Ja 

Nej Nej 

Montageinköp 

Klart 
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Flödesdiagram över godsmottagningsprocessen 

Nej 

Nej

Ja 

Pall 

Lagerhiss 

Ja 

Ja 

Godsmottagning 

Avstämning mot följesedel 

Stämmer? 

Kvalitetskontroll 

Godkänd? 

Inrapportering i Movex 

Val av lagerplats 

Placering i ledig lagerhylla 

Rapportering i Movex och 
lagerhiss om placering och 

saldo

Utskrift av palletikett 

Placering på 
lagerplats 

Varan återsänds till leverantör 
för åtgärd 

Felrapport 

Nej Felet följs upp och åtgärdas 

Följesedel arkiveras i 
pärm 

Start 

Klart 

Plats? Ny vara? 

Plats? 

Lagerhiss

Pall 

Identifiering av ledig 
lagerplats 

Utskrift av tom 
palletikett 

Placering av pall på 
funnen plats 

Rapportering av 
lagringsplats i Movex 

samt utskrift av 
korrekt palletikett 

Placering på rätt 
lagerhylla 

Uppdatering av saldo 
i lagerhiss 
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Flödesdiagram över leveranssammanställning till Cranab 
 

 

Plocklista inkommer 

Hopplockning av varor på 
plocklista  

Start 

Klart 

Ja 

Komplett? 

Varor levereras till Cranab 
med plocklista och arbetskort 

bifogade 

Saknade detaljer noteras 
på kopia av plocklista på 

lagret

Medför 
delleverans 
monterings

möjligheter? 

Leverans behålls tills den 
är komplett 

Ja

Nej Nej 

Saldo uppdateras i movex  
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Flödesdiagram över leveranssammanställning till montering hos 
Slagkraft 

 

 

Plocklista inkommer 

Hopplockning av artiklar på 
plocklista  

Start 

Ja 

Komplett? 

Pall levereras till Monteringen 
med plocklista bifogad 

Saknade detaljer noteras 
på plocklista Nej Plocklista med rester 

noterade 

Saldo uppdateras i movex  

Klart 
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Flödesdiagram vid montering 

 

Produktionsplanering 

Start 

Ja 

Plocklista för artiklar från 
lager b1 och lagerhiss lämnas 

till lager

Komplett? 

Monteringspersonal hämtar 
kontinuerligt artiklar som 
behövs i de olika stegen ur 

förråd och lager b2 

Nej Montering avvaktas tills varor 
som möjliggör monteringsstart 

inkommit 

Montering påbörjas 

Lager levererar pall med 
artiklar från lager  

Färdig produkt testas 
respektive ballanseras. 

Saldon i Movex uppdateras 
utifrån varuuttag i förråd och 

lager b2. Arbetskort 
inrapporteras. 

Färdig produkt överlämnas till 
lager för leverans till kund, 

eller lagring 

Kan montering 
påbörjas?

Ja 

Nej 

Klart 

Plocklista Försäljare lämnar plocklista 
till montering 

Arbetskort skrivs ut två 
veckor innan monteringsstart. 

Måndagsmöte 

Arbetskort 

Plocklista med 
noteringar om 

eventuella brister
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Förfarande vid försäljning av buskröjningsutrustning. 
 

 
 

OBS! Grundkran och slagor beställs av Cranab på prognosbasis! Detta tas ej upp i 
beskrivningen. Artiklar som beställs av yttre leverantörer behandlas ej i denna 
modell. 

 
1. Försäljare får en kundorder. 
2. Försäljaren gör en preliminär kontroll i affärssystemet om de stora ingående 

artiklarna finns tillgängliga. 
3. Leveranskoordinator får ett ordererkännande. 
4. Leveranskoordinatorn kontrollerar om affärssystemet genererat några behov och 

gör inköp därefter hos leverantörer däribland Cranab. 
5. Plocklista skrivs ut på lagret för packning. 
6. Om artiklar saknas görs beställning av dessa artiklar av Cranab. 
7. Eventuella beställda artiklar samt kran levereras från Cranab till lager hos 

Slagkraft. 
8. Pall med artiklar till slagmontering på kran levereras från lager hos Slagkraft till 

monteringen, även denna belägen hos Slagkraft. 
9. Komplett kran med slaga levereras till kund från Slagkraft

 
Försäljare  

 
Leveransko
ordinator 

 
Lager 

 
Cranab 

 
Kund 

 

Affärssystem 

1

2

3 

4 

 
Montering 

5 

6 

7 

8 
9 
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Förfarande vid försäljning av reservdel. 

 
 
 

OBS! Denna modell betraktar endast de delar som köps från Cranab. 
 

1. Försäljare får en kundorder. 
2. Om försäljningen innefattar större artiklar gör försäljaren en preliminär kontroll i 

affärssystemet att de finns hemma. 
3. Leveranskoordinator får ett ordererkännande där försäljare markerat eventuella 

brister. 
4. Leveranskoordinatorn kontrollerar om affärssystemet genererat några behov och 

gör inköp därefter hos leverantörer däribland Cranab. 
5. Plocklista skrivs ut på lagret för packning. 
6. Om artikel/ar saknas gör leveranskoordinatorn beställning av denna/dessa av från 

Cranab. 
7. Beställda artiklar levereras från Cranab till lager hos Slagkraft. 
8. Reservdel/ar levereras från lager hos Slagkraft till kund.

5 

 
Försäljare  

 
Leveransko
ordinator 

 
Lager 

 
Cranab 

 
Kund 

 

Affärssystem

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 
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Fiskbensdiagram över företagets transportbehov 
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Olika 
affärssystem

Realtids 
uppföljning 
saknas 

Bristfällig 
uppdatering 

Osäkra data 

Olika 
företag 

Öga mot öga 
kontakt 
tidskrävande

Svårare kontakt 

Upplevd 
osäkerhet 

Tidsbrist 

Avstånd 

Saknad av 
kontroll 

Beroende av 
andra 

Mycket nya 
artiklar 

Fiskbensdiagram över upplevd osäkerhet. 
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Exempel på Excel metod för beräkning av leveransprecision 
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Beräkningar 
 
Beräkning av antalet transporter till lager röd 
 
Transporter under högsäsong: 10 per vecka. 
Transporter under lågsäsong: 2 per vecka. 

Högsäsong under 4 månader om året ger 1731052
12
4

≈××  transporter. 

Lågsäsong under 8 månader om året ger 69252
12
8

≈××  transporter. 

Totala antalet transporter per år: 24269173 =+ transporter. 
 
Beräkning av kostnaden per transport till lager röd. 
 
Sträcka tur och retur: 500 meter. 
Fordonskostnad per kilometer: 6 kronor. 
Tid per transport: 15 minuter. 
Kostnad för anställd per timme 250 kronor. 
Total kostnad per transport: 6525025,065,0 ≈×+× kronor 
 




