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Förord 
Detta examensarbete är utfört vid Hägglunds Drives AB i Mellansel, Ångermanland under 
hösten 2006. Arbetet är min avslutning på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi med 
examensinriktning produktion och omfattar 20 högskolepoäng. 
 
Ett stort tack riktas till personalen på packningsavdelningen på Hägglunds Drives AB som 
hjälpt till och ställt upp med att besvara frågor och funderingar under arbetets gång. Ett varmt 
tack riktas också till handledare Seved Lundgren på Hägglunds Drives samt handledare 
Torbjörn Ilar vid Luleå tekniska universitet. Utan stödet från mina nära och kära hade denna 
rapport aldrig blivit fullbordad, tack för allt stöd ni bidragit med. 
 
 
Örnsköldsvik februari 2007 
 
 
 
Lina Åström 
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Sammanfattning 
Allteftersom den internationella konkurrensen ökat har det blivit viktigare för svenska företag 
att titta på de interna kostnaderna för företagen. Hägglunds Drives AB i Mellansel är ett 
företag som tillverkar hydraulmotorer och hela drivsystem till olika sektorer inom industrin. 
Deras kunder finns över hela världen och denna rapport behandlar de emballage som 
produkterna fraktas i/på.  
 
Syftet med studien har varit att standardisera emballagesortimentet på packningsavdelningen 
som är slutstationen innan leverans till kunderna. I studien har det även ingått att undersöka 
skillnaden mellan att packa produkterna i låda eller på pall som är de två sätt som används vid 
packningen idag. Den andra delen har använts för att kunna besvara frågeställningen om 
företaget bara ska börja packa produkterna i låda och sluta paketera produkterna på pall.  
 
Arbetet har skett främst i Excel där beräkningar gjort för olika scenarier och motorer. Primära 
källor till informationssamlingen utgjordes av intervjuer och observationer. Sekundära källor 
såsom litteratur, interna sammanställningar och prognoser användes parallellt i arbetet. 
 
I standardiseringen har författaren främst försökt minska antalet varianter på lådor inom varje 
motorgrupp. Det är främst dom mindre motorerna i varje grupp som standardiserats då 
dimensionerna på lådorna skiljer sig mindre åt för de modellerna vilket underlättar en 
standardisering. Här har beräkningarna skett på data från 2005 och författaren har använt sig 
av försäljningspriset på lådan. I den andra delen av arbetet har sex olika scenarier satts upp 
och beräknats med olika variabler för att jämföra packning på låda och pall. Där har både 
beräkningar skett på de data för 2005 som fanns tillgänglig vid projektets början, men även på 
prognoser för 06/07.   
 
Resultatet visar att en standardisering ur kostnadssynpunkt är genomförbar på företaget. Den 
kostnadsökning som standardiseringen medför är försvarbart liten om man ser till den totala 
kostnaden på lådorna. Förhoppningsvis ska även standardiseringen leda till förbättringar på 
packningsavdelningen till exempel i form av mindre administrationsarbete för emballaget. Dessa 
förbättringar är dock svåra att mäta och bedöma innan de genomförts i praktiken. 
 
I den andra delen när en jämförelse mellan att packa i låda och på pall gjordes drogs slutsatsen att 
motorerna bör fortsätta packas på pall. Detta då prisskillnaden mellan dessa två packningssätt är 
väldigt stor. Ska alla motorer i kalkylen packas i låda blir kostnaden cirka tre gånger högre än om 
de packas på pall. De fördelar som finns med att packa motorerna i låda, som tillexempel att 
packningstiden är kortare har inte kunna väga upp materialkostnaden för lådorna.  
 
Resultatet, dvs. kalkylerna och förslagen som redovisas i rapportens sista del är tänkt att kunna 
användas som beslutsunderlag för produktions- och packningsavdelningen.  
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Abstract 
While the international competition has grown it has become more important for Swedish 
companies to look at the internal costs. Hägglunds Drives AB in Mellansel is a company that 
provides hydraulic motors and drive systems to different sectors within the industry. Their 
customers are located all over the world and this report considers the packaging that their 
products convey in/on. 
 
The purpose with the assignment has been to make a standardization of the packaging at the 
department of packaging. This is the last station before the products leave the company. The 
assignment has also investigated the difference between packing in a box or on a pallet. This 
is the two ways the personnel use today. The second part has been used so that the company 
can answer the question if they can start packaging all products in boxes and stop place the 
products on pallets. 
 
The work has mainly been taking place in Excel where calculations have been done for 
different scenarios and engines. Primary sources for the collection of information represents 
of interviews and observations. Secondary sources as literature, internal compilation and 
forecasts were used parallel in the report. 
 
The author has first and foremost tried to reduce the quantity of boxes within each group of 
engines in the standardization. It’s the smaller engines in each group that has been standardized 
because the dimensions on the boxes are less differentiated which makes it easier to standardize 
than the bigger boxes. The calculation has been done from data from 2005 and the author has 
been using the selling price. In the second part of the report the work has been divided in six 
different scenarios so that the company can compare packing the engines in boxes and on pallets. 
Both calculations on the data from 2005 and prognoses for 2006/2007 have been done here. 
 
The result shows that standardization from cost perspective is viable on the company. The 
cost increase as the standardization result in is small if you compare with the total cost of the 
boxes. Hopefully shall the standardization lead to improvement at the department for example 
in case of less administration for the packaging. These improvements is however difficult to 
measure and judge before they are put into practice. 
 
In the second part when a comparison between packing in a box or on a pallet was made the 
conclusion was that the company should continue packing on pallets. This was made because the 
difference in price was very big. The cost if all the engines shall be packed in a box is three times 
bigger than if they are packed on a pallet. The benefits that are made by packing the engines in 
boxes, for example shorter time to pack in a box, could not way up the material costs for the 
boxes.  
 
The result, i.e. the cost estimate and proposal that are presented in the reports last part are 
intended to serve as a basis of decision-making for the production- and packing department. 
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1 Inledning 
I inledningen ges en introduktion och bakgrund till examensarbetet. Här presenteras 
problemområdet som ligger till grund för studien samt en problemdiskussion som 
mynnar ut i ett syfte. Vidare presenteras de avgränsningar som skett. 

1.1 Bakgrund 
Konkurrensen på svenska företag har ökat alltmer genom rådande internationalisering 
och minskade avstånd genom bättre, mer flexibla och snabbare logistiklösningar. 
Konkurrensen från låglöneländer har medfört att svenska industriföretag måste skära 
ned kostnaderna för att hänga med i utvecklingen. Logistikkostnaden har därför blivit en 
allt större fråga för företagen i Sverige för att kunna konkurrera med övriga världen. På 
Hägglunds Drives, där detta examensarbete utförts, har frågan angående emballage och 
standardisering av dessa kommit upp, vilka kan ses som en del av logistikkostnaderna. 
 
I takt med senare års centralisering av produktions- och lagerenheter har den fysiska 
distributionen fått ökad betydelse. Stordriftsfördelarna i produktionen har till en viss del 
ätits upp av högre transport- och hanteringskostnader. (Storhagen, 
Materialadministration och logistik, 1995) 
 
Standardisering kan ske på flera olika stadier i ett produktionsflöde och i denna rapport 
ska det utredas i slutet av kedjan, nämligen på packningsavdelningen där produkterna 
paketeras innan leverans ut till kunderna. Inom tillverkningsindustrin har 
standardisering blivit allt vanligare och i denna rapport ska det utredas genom analyser 
av angreppssätt samt upprättande av kalkyler för att påvisa fördelar med ett minskat 
sortiment på emballage. Även nackdelar med ett standardiserat sortiment kommer att 
behandlas i rapporten.  
 
Förpackningen utgör ofta mindre än 5 procent av en produkts kostnader, men påverkar 
genom bl.a. administration och logistik 30-60 procent av kostnaden (Storhagen, 
Godstransporter och logistik, 1999). Kringkostnaderna för förpackningen är ofta större 
än själva inköps-/produktionskostnaden. Emballagen ska hanteras och lagras samt 
finnas på rätt plats vid rätt tillfälle. Fraktkostnaden påverkas även av denna då en bra 
förpackning kan visa sig att fler produkter går att frakta på samma utrymme i 
transporten. Även andra kostnader påverkas antingen positivt eller negativt, så som 
personalkostnader om produkterna förpackas manuellt, eller genomloppstiden beroende 
på packningsmaskinernas kapacitet vid automatiserad packning. 
 
Det är inte längre självklart att snabbhet är det viktigaste kriteriet för god 
leveranssäkerhet. I en bättre planerad verksamhet blir leveranssnabbheten av mindre 
betydelse, medan rättidighet och leveranssäkerhet blir allt viktigare. Avgörande är att få 
det beställda godset i rätt tid, varken tidigare eller senare, och att det inte finns några 
felaktigheter i leveransen (Storhagen, Materialadministration och logistik, 1995). Ett 
minskat sortiment av emballage ska förhoppningsvis leda till att det att det alltid finns 
en låda att packa i hemma i lager då en sortimentsminskning av emballage gör det 
lättare att lagerhålla lämpliga lådor. 
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1.2  Problembeskrivning 
Hägglunds Drives AB är en stor tillverkare av hydraulmotorer och har sin tillverkning i 
Mellansel utanför Örnsköldsvik. Förutom motorer så tillverkar de även reservdelar och 
tillbehör för försäljning. Produkterna packas sedan i olika emballage beroende på 
färdsätt och produkt. De två sätten som används idag för motorer är att produkterna 
antingen packas i låda eller på pall. 
 
Företaget har i dagsläget ingen databas för emballage och har ingen direkt uppsikt över 
emballaget för deras produkter. Sortimentet av emballage har ökat i takt med antalet 
varianter av produkter. Detta har medfört problem med lagerhållning där det främst är 
svårt att veta vad som finns hemma i lagret samt var vissa artiklar finns. Generellt har 
det lett till svårigheter med beställningar av emballaget. Att utveckla ett 
förpackningssystem med standardiserade mått är av stort intresse för Hägglunds Drives 
för att kunna utläsa kostnader med mera och minska lagret och det bundna kapitalet av 
emballage.  
 
Hägglunds är även satt upp en frågeställning om det är kostnads- och utrymmesmässigt 
försvarbart att bara börja packa i låda. Detta kommer att utredas i rapporten och 
besvaras. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att se över nuvarande emballage och undersöka 
vinster av en standardisering, gällande emballagekostnad, fraktkostnad och 
packningstid. Även övriga fördelar kommer att redovisas. Projektet ska resultera i ett 
förslag på olika standardemballage samt besvara frågeställningen om det finns möjlighet 
att packa alla artiklar i låda. Ett försök att optimera packningsstationen genom förslag 
på förbättringar kommer att göras. 

1.4  Målsättning – förväntat resultat 
Målsättningen med examensjobbet är att minska kostnader och arbetstid för 
packningsavdelningen med hjälp av de resultat arbetet medfört och därigenom öka 
lönsamheten. Målet är att få ner antalet lådor och sänka kostnaderna på avdelningen, att 
standardisera packningsstationen och få hela ”produktionen” att jobba likadant. 
Standardiseringen ska underlätta arbetet på packningsavdelningen för de anställda. 
Denna analys ska resultera i en rad kvalificerade åtgärder med mål att infria kraven för 
en tid- och kostnadsreducering.  

1.5 Avgränsningar 
Detta är ett avslutande examensarbete inom produktion och därför kommer fördjupning 
att ske utifrån ett produktionsperspektiv. Arbetet kommer dock att beröra områden inom 
både logistik och ekonomi, vilka ligger väldigt nära produktionsområdet. Dessa 
integreras naturligt i arbetet när gränserna kan vara väldigt flytande. 
 
Analysen kommer att omfatta emballage till standardmotortyperna Compact CA, 
Compact CB, Viking och Marathon med tillhörande momentarmar samt till en viss del 
reservdelar. Emballage för skåp kommer inte att vara inkluderade i denna rapport då 
dessa är av väldigt olika karaktär och svåra att standardisera. Packning av ventiler 
kommer inte heller att behandlas, dock kan dessa ibland packas tillsammans med andra 
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reservdelssatser som ingår i rapportstudien. I samtyckte med företaget har dessa två 
delar inte ingått i rapporten. Beräkningar kommer att ske på de förhandsprognoser och 
den information som finns att tillgå vid starten av projektet, där vissa antaganden 
kommer att förekomma.  
 
Utgångspunkten för alla föreslagna förändringar är att kvaliteten hos produkterna skall 
bibehållas och att detaljerna ska fraktas lika säkert som i nuvarande emballage. Inget 
beaktande kommer att tas till möjliga kapacitetskrav på arbetsstyrkan som finns inom 
produktionen. Det antas att personalkapaciteten är tillräcklig för att förhindra 
förseningar av leveranserna i alla möjliga scenarier. Kassationsstatistik på emballage 
och andra packningsdetaljer kommer ej att användas som en påverkande faktor i 
beräkningarna då dessa är av ringa storlek för avdelningen. 
 
Emballaget betalas av kunderna så det kan tyckas att kostnaderna för dessa är 
oväsentliga för Hägglunds och att rapporten främst bör behandlas med utgång från 
frakt- och hanteringskostnader. Det är dock inte fallet i denna rapport. Här är det främst 
emballaget som behandlas, detta för att kunna öka servicenivån gentemot kunderna. 
Personalkostnaden kommer dock även in i bilden. Dock mer för att kunna stödja 
resultaten än som en enskild post. 
 
Alternativa emballagelösningar kommer inte att beaktas i denna rapport. Denna rapport 
kommer endast att behandla de redan befintliga emballagelösningarna och utreda 
huruvida produkterna ska paketeras i trälåda eller EU-pall samt se över hur ett 
standardiserat system är möjligt att införa. Systemet för hur motorer och övriga artiklar 
packas kommer ej att påverkas av detta arbete. Observationer för tiden det tar att packa 
olika artiklar kommer att beaktas, men det kommer inte att göras något förslag på 
ändring angående arbetssätt. 
 
Det har inte lagts ner någon tid på att hitta andra leverantörer av emballage (trälådor). 
Samarbetet med nuvarande leverantör fungerar bra och där är närheten till leverantören 
av betydande vikt. Leverantörens lokaler är beläget cirka en mil från Hägglund Drives 
AB:s anläggning. 
 
Företaget är inne i en väldigt expansiv period just nu med många nya projekt i 
antågande. Det kan därför bli stora förändringar på packningsavdelningen men då dessa 
ej är färdigställda ännu så har jag jobbat med de förutsättningar som finns för tillfället. 

1.6 Definitioner 
EU-pall: En pall med standardiserat mått. 1200x800 mm, benäms även som helpall i 
rapporten. 
 
Pallkors eller kors: Ett kors som motorerna placeras på för att skydda motorns underdel. 
Detta kors används både på pall och i lådor. I vissa tabeller har pallkorsen beteckningen 
"underlägg", vilket är samma sak. 
 
KD-märkning: En speciell märkning på pall och låda som visar att träet är 
värmebehandlat under 30 min i 72°C för att undvika parasitangrepp och skydda träet. 
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HPE: Är en beteckning över speciella lådor som har ett annorlunda underrede så att 
lådorna är flyttbara från alla håll med truckar. Väggarna är även förstärka för att klara 
större påfrestningar. Är sällan förekommande. 
 
Typ: Är en namngivning på de fem olika typer av motorer som de tillverkar. Dessa olika 
motortyper är Viking, Compact CA, Compact CB, Compact CBP och Marathon. 
 
Modell: Inom varje motorgrupp finns flera olika storlekar som i rapporten benämns 
modell. Till exempel är CA 50 och CA 70 två olika modeller som ligger inom samma 
motorgrupp Compact CA.  

1.7 Disposition 
Nedan följer en disposition över detta arbete. Syftet är främst att ge läsaren en överblick 
över innehållet i rapporten. 
 
Kapitel 2:  Metod  

Metodkapitlet inleds med olika ansatser och en övergripande bild på 
projektets genomförande och tillvägagångssätt. 

 
Kapitel 3:  Teori 

Här förklaras de teorier som haft betydelse för detta arbete. Vissa 
redovisas mer generellt medan andra redovisas mer ingående. 

 
Kapitel 4:  Företagsbeskrivning 

I detta kapitel presenteras företaget där detta projekt skett. Här redovisas 
bland annat företagets vision, marknad och produktsortiment. 

 
Kapitel 5:  Nulägesbeskrivning 

Redovisar en nulägesbeskrivning över Hägglunds Drives 
packningsavdelning och hur packningen sker på avdelningen. 

 
Kapitel 6:  Beräkningar och framtagning av statistik 

Här ges en generell beskrivning av vilka kalkylmodeller som nyttjats och 
hur de använts för att få fram bästa resultat. 

 
Kapitel 7:  Utförande av kalkyl för beräkning av standardisering av låda 

I detta kapitel redovisas beräkningar för standardisering av lådor för 
motorer och momentarmar. 

 
Kapitel 8:  Utförande av kalkyl för beräkning av kostnader på EU-pall vs låda 

I kapitlet redovisas beräkningar för kostnader då motorer och 
momentarmar packas på EU-pall samt i låda.  

 
Kapitel 9:  Resultat 

Här redovisas de slutsatser som rapporten resulterat i. 
 
Kapitel 10:  Analys 

Redogör för analysen av det insamlade materialet. 
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Kapitel 11:  Ytterligare förbättringsförslag 
I detta kapitel redovisas de ytterligare förslag som bör kunna vara 
genomförbara och ge ytterligare kostnadsreduktion och tidsbesparingar. 

 
Kapitel 12:  Diskussion och slutsats 

Tar upp de intressantaste resultaten från analys och förbättringsförslag. 
Här diskuteras även om målen med rapporten verkställts. 
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2 Metod 
Detta kapitel redovisar de metoder författaren valt att använda vid insamling av data 
och rapportframställning. Syftet med kapitlet är att ge en beskrivning av 
tillvägagångssätt samt att styrka tillförlitligheten och trovärdigheten av arbetet. 

2.1 Undersökningsansats 
Val av undersökningsansats gjordes utifrån projektets syfte och mål. För att uppnå syftet 
och de uppsatta målen kommer det att göras en övergripande analys av nuvarande 
struktur för packningen. Med hjälp av underliggande teorier och verktyg ska sedan nya 
förslag skapas och analyseras. Detta kommer att ske genom de beräkningar och kalkyler 
som ter sig nödvändiga. Tanken är att sedan kunna jämföra dagsläget med de olika 
förslagen. Fokus ska ligga på aktiviteterna kostnader, orderhantering och hantering av 
emballage. 

2.1.1 Induktion, deduktion och abduktion 
Under uppsatsarbetets gång vandrar man mellan olika abstraktionsnivåer där det 
generella (teorierna) och det konkreta (empirin) utgör ändpunkterna. Induktion innebär 
att man startar i verkligheten och försöker upptäcka mönster som man kan sammanfatta 
i modeller och teorier. Vid induktion kan ett ämne studeras utan att det först gjorts 
någon inläsning av existerande teori, istället formuleras teori utifrån den empiri som 
samlas in. Vid deduktion börjar man med teorierna och gör utifrån dessa förutsägelser 
om empirin, vilka man sedan försöker få verifierade av insamlade fakta. Därmed dras 
slutsatser om separata företeelser utifrån den befintliga teorin. När nivåvandringen sker 
fram och tillbaka mellan de olika abstraktionsnivåerna talar man om abduktion. 
(Björklund, Seminarieboken, 2003). I denna rapport har det just skiftat mellan de två 
olika abstraktionsnivåerna på grund av typen av problemet men deduktion har använts 
mest flitigt då tanken med detta arbete är att utgå från teorier för att sedan tillämpas på 
problemet. Dock kan det ibland vara svårt när det inte finns tillräcklig med teori som är 
direkt kopplat till syftet. Mycket av materialet har fått tillämpas av författaren för att 
passa till projektet. 

2.2 Metodansats 

2.2.1 Kvantitativ metod 
Användningen av mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik, har 
medfört att vissa metoder kommit att benämnas kvantitativa. Det är med andra ord 
sådana metoder som utmynnar i numeriska observationer eller låter sig transformeras i 
sådana. Hit hör till exempel experiment, kvasiexperiment, test, prov, enkäter och 
frågeformulär mm (Backman, Rapporter och uppsatser, 1998). 

2.2.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. De 
inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talande. Utsagor sker 
verbalt och instrumenten består av det traditionella ”ordet” (Backman, Rapporter och 
uppsatser, 1998). Kvalitativa studier används om man vill skapa en djupare förståelse 
för ett specifikt ämne, en specifik händelse eller situation (Björklund, Seminarieboken, 
2003). 
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2.2.3 Val av undersökningsmetod 
I denna rapport har de kvantitativa och kvalitativa metoderna kombinerats. De 
kvantitativa metoderna användes främst när beräkningar på kostnader för emballage 
uppfördes. De kvalitativa metoderna användes främst när andra faktorer än just 
kostnader skulle tas tillvara. Sedan har dessa två resultat ställts mot varandra för att 
komma fram till den slutsats som rapporten resulterat i.  

2.3 Projektets genomförande 
Det är utredarens privilegium att utreda, men det är organisationens privilegium att 
acceptera eller förkasta utredningen (Storhagen, Materialadministration och logistik, 
1995). Rapportens uppgift är främst att hitta flera alternativa lösningar och sedan är det 
upp till företaget att besluta vad som är den lämpligaste lösningen. Rekommendationer 
och en slutlig lösning kommer att redovisas, men fler alternativ kommer att finnas till 
befogade. 
 
Projektarbete kan delas upp i fyra faser: förstudie, åtgärdsprogram, implementering och 
uppföljning. (Segerstedt, Logistik med fokus på Material- och produktionsstyrning, 
1999).  
 
Steg 1; Förstudie 
För att sortera ut de verkliga problemen och göra en ”problematisering” är det 
nödvändigt att göra klart för sig hur företaget ser ut idag och varför det ser ut som det 
gör. De här åtgärderna kan sammanfattas i en förstudie (Storhagen, 
Materialadministration och logistik, 1995). I förstudien är det viktigt att skilja mellan 
symtom och problem. Om man har en hög kapitalbindning så är inte det det verkliga 
problemet, problemet är varför man har det! (Segerstedt, Logistik med fokus på 
Material- och produktionsstyrning, 1999). Detta redovisas främst i 
nulägesbeskrivningen i denna rapport. Där finns beskrivning över nuläget på 
packningsavdelningen samt vilka produkter och emballage som finns tillgängliga. Även 
en förstudie med olika användbara teorier till arbetet har genomförts för att sedan kunna 
implementeras på arbetet. 
 
Steg 2; Åtgärdsprogram 
Det är nödvändigt att göra en utvärdering av problemen och fastställa på vilket sätt man 
bör åtgärda dem. Det är också nödvändigt att göra en värdering av vilka konsekvenser 
åtgärderna får för företaget i övrigt. De här punkterna kan sammanfattas i ett 
åtgärdsprogram (Storhagen, Materialadministration och logistik, 1995). Problemen 
redovisas främst i nulägesbeskrivningen och sedan utvärderas detta i resultatdelen och 
analyseras i analysdelen. Fördelar och nackdelar klargörs även i rapporten. 
 
Steg 3; Implementering 
När väl åtgärdsprogrammet är fastställt återstår att genomföra programmet. Här finns 
två huvudsakliga problem; för det första själva genomförandet med hänsyn till vem som 
ska göra vad, tidsplaner etc och för det andra själva organisationsanpassningen, dvs hur 
de nya åtgärderna löpande ska fungera i organisationen (Storhagen, 
Materialadministration och logistik, 1995). Ingen direkt implementering kommer att 
genomföras under arbetets gång. Dock kommer beräkningar att ske på fall där 
implementering av olika alternativ på packningssätt kommer att ske teoretiskt. 
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Steg 4; Uppföljning 
Uppföljning är en viktig del i projekt. Har man ingen uppföljning på de åtgärder man 
utfört är det svårt att veta om det verkligen lett till förbättringar. I detta arbete har dock 
inte denna del använts i rapporten och det blir upp till företaget att sedan följa upp de 
förändringar som skett genom rekommendationer från arbetet med standardisering. 

2.4  Datainsamling 

2.4.1 Primära källor 
Bearbetad data 
Datainsamlingen var en omfattande del av detta arbete, eftersom det från tidigare inte 
fanns sammanställningar av emballaget tillgängligt. Största delen av datan genererades 
från företaget Hägglunds Drives. Dessa fakta omarbetades och strukturerades i önskvärd 
form i Excel. Till exempel fanns data över sålda motorer under 2005 som kombinerades 
med emballage till respektive motor. En viss del av datan kom från leverantören av 
emballagen trälådor, Edvardssons Trävaru AB. 
 
Intervjuer 
Både formella och informella intervjuer genomfördes under studiens gång. Intervjuerna 
var både av strukturerad och av ostrukturerad karaktär. När specifika aktiviteter skulle 
identifieras intervjuades den personal som dagligen utförde aktiviteterna. Personal på 
golvet och logistikansvarig intervjuades för att få information angående detaljer 
gällande emballagehantering och produktinformation. Även ett möte med leverantören 
av trälådor gjordes under arbetet med rapporten för att få svar angående vissa detaljer. 

2.4.2 Sekundära källor 
Litteraturstudier 
Litteratur är i detta syfte allt skrivet material. Den information som fås från 
litteraturstudier är s.k. sekundärdata, d.v.s. uppgifterna har oftast tagits fram i ett annat 
syfte än det som föreligger för den aktuella studien. Det är därför extra viktigt vid 
litteraturstudier att vara medveten om att informationen kan vara vinklad eller inte 
heltäckande. Likaså kan de sökrutiner som används vid litteratursökning, t.e.x. vilka 
databaser och sökord som används, medföra att litteraturunderlaget blir ofullständigt. 
(Björklund, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, 2003). Litteraturen 
har i detta arbete främst använts till teoriavsnittet, som underlag till gällande 
beräkningar och analyser. 
 
Tidsstudier och frekvensstudie 
En tidsstudie kommer att genomföras på packningsavdelningen för att undersöka hur 
lång tid de olika momenten tar. Denna kommer att fungera som underlag till 
beräkningar när jämförelse mellan packning på pall respektive i låda kommer att 
behandlas.  

2.5 Reliabilitet och validitet 
Validitet, reliabilitet och objektivitet kan ses som tre mått på en studies trovärdighet. 
(Björklund, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, 2003). I stora drag 
innebär validitet att metoder och data ska vara ”riktiga”, exakta och träffsäkra. 
Begreppet validitet handlar, när det gäller forskningsdata, om hur data reflekterar 
sanningen och verkligen samt täcker de avgörande frågorna (Denscome, 2000). 
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Validitet avser om man verkligen mäter det man avsett att mäta.  Ett sätt att höja en 
studies tillförlitlighet är att använda sig av flera olika metoder för att undersöka en och 
samma företeelse för att på så vis få flera olika perspektiv på studieobjektet. Med andra 
ord används två eller fler metoder för att uppnå samma syfte. Detta brukar kallas 
triangulering. (Björklund, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, 2003) 
 
I detta arbete har författaren använt sig av flera olika litteraturkällor samt intervjuat ett 
flertal personer för att få olika synvinklar på problemet. Intervjuerna har valts att utföras 
med flertalet personer från olika nivåer inom företagets organisation för att kunna 
erhålla data från personer med olika värderingar. Vid litteraturstudier har författaren 
försökt att undvika andrahandskällor samt varit noggrann vid referering av källa. Detta 
påverkar den totala tillförlitligheten av arbetet positivt då det lätt går att följa upp källor. 

2.6 Kritik av studien 
Det författaren hade kunnat göra bättre var att spela in de intervjuer som gjordes. Under 
intervjuerna antecknades stödord, när sedan intervjuerna skulle sammanfattas hade det 
varit en fördel om allt från intervjuerna funnits på band. Författaren hade då på en gång 
kunnat reda ut de eventuella frågetecken över vad som sades under intervjun. För att 
undvika missförstånd har författaren gjort återbesök vid eventuella frågetecken. 
 
Alla beräkningar och sammanställningar gjordes av en person vilket kan ha resulterat i 
ett antal slumpmässiga mätfel men även i systematiska fel. Kontroller av 
beräkningsgången samt insamlad data gjordes kontinuerligt, vilket kan ha inverkat 
positivt på de slumpmässiga felen. Eftersom uppsatsen till stor del fokuserar på totala 
kostnader, bör inte ett mindre antal felaktiga uppgifter leda till stora fel i resultatet. 
Även det faktum att materialet kommer att användas som beslutsunderlag för 
omstrukturering av packningen och inte i redovisningssammanhang gör att krav på 
noggrannhet ner till enskilda kronor inte är nödvändig eller möjlig. 
 
Data till företagspresentationen är hämtad från Hägglunds Drives hemsida. Detta gör att 
data kan vara vinklat till företagets fördel då informationen används i säljande syfte. 
 
Tidstudien kan vara under kritik då inte tillräckligt många mätningar gjordes för att 
resultatet ska kunna anses rättvisande. Dock kunde det användas som underlag i 
beräkningarna då dess syfte främst varit att se skillnaderna i packningstid mellan två 
olika emballagetyper.  
 
I regel har uppdragsgivaren en uppfattning om vad som ska mätas eller beskrivas som 
kan resultera i högre inre validitet, men kan även vara negativt. De negativa effekterna 
kan vara att personen som genomför studien påverkas, medvetet eller omedvetet, 
förvrängs eller tolkas på ett sätt så att det ger stöd åt de rådande normerna, 
uppfattningarna etc. Således finns anledning att ifrågasätta objektiviteten hos den som 
genomför arbetet. 
  
För att sekundära källor ska anses tillförlitliga ställs krav på källornas oberoende, 
färskhet samt samtidsrelevans. Vissa av böckerna som använts i arbetet är daterade för 
länge sedan, men känns dock fortfarande aktuella vilket motiverat användandet av 
dessa. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras ett antal begrepp och teorier som kan vara relevanta för 
problemområdet. 

3.1 Definitioner av begrepp 

3.1.1 Ledtid 
Ledtiden är tiden från beställning till leverns av vara (Wallentin, Ekonomernas 
uppslagsbok, 1999). Ledtiden i ett flöde, eller delflöde, är tiden från det att förloppet i 
flödet, eller delflödet, initieras till dess att det slutförs. Det kan till exempel vara mellan 
beställning och leverans av en vara från ett lager, eller tiden från det att en sats av en 
viss produkt rekvireras från produktionen till dess att satsen finns tillgänglig i 
färdiglagret (Tfk, Materialhantering, 2002). 

3.1.2 Genomloppstid - GLT 
Ett vanligt och användbart tidsmått är genomloppstid, GLT, som beskriver den tid det 
tar för en produkt eller ett ärende att gå igenom ett visst flödesavsnitt. Genomloppstiden 
kan mätas för små eller stora delar av ett flöde. Inom ramen för en order- och 
leveransprocess kan flera genomloppstider mätas, dvs en viss ledtid byggs upp av flera 
GLT. Förhållandet kan också vara det omvända, dvs en GLT kan innehålla flera ledtider 
(order- och leveransprocesser). Det beror på vilken nivå vi väljer att mäta de olika 
tiderna på. (Aronsson mfl, Modern logistik- för ökad lönsamhet, 2003) 

3.1.3 Förråd och lager 
Begreppet lager innefattar förvaring och administration av buffertar av material före 
utleverans från företaget till nästföljande led i flödet. Benämningen används också på 
det fysiska utrymmet där buffertar förvaras. Till lagerfunktionen hänförs här även 
plockning- och ordersammanställningsmoment före godsavsändningen. (Tfk, 
Materialhantering, 2002).  
 
Ett förråd eller lager innebär att man förvarar färdiga artiklar i väntan på beräknade 
behov. I Sverige skiljer man på lager, som är förvarning av artiklar färdiga för 
kundleverans, och på förråd för övriga artiklar. (Sveriges Mekanförbund, 
Materialstyrning, 1989). 
 
Styrningen av lager är en avvägningsfråga mellan kapitalbindning och risk för brist. 
Förrådshållningen kan innebära problem så som ej tillräcklig kvantitet när det behövs, 
oordning med borttappade artiklar och felaktiga saldon som följd och rent fysiska 
problem så som ej tillräckligt med utrymme, hanterings- och transportproblem. 

3.1.4 Kalkyl 
Kalkyl är en ekonomisk beräkning. Ordet kan användas för de flesta beräkningar som 
man gör i ekonomiska sammanhang. För en del kalkyler finns det bestämda normer för 
hur de ska ställas upp, t.ex. bidragskalkyl, investeringskalkyl och självkostnadskalkyl. I 
de flesta fall kan dock den som gör kalkylen själv bestämma dess utseende. I ett företag 
är det vanligt att andra människor ska ta del av en kalkyl och därför bör den vara lätt att 
förstå. (Wallentin, Ekonomernas uppslagsbok, 1999) 
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3.2 Produktionsteorier 

3.2.1 Produktionens grunder 
Att med hänsyn tagen till miljö och människor leverera högkvalitativa, kundspecifika 
produkter med mycket kort leveranstid till låg kostnad. (Hågeryd, Modern 
Produktionsteknik Del 1, 2002) 

3.2.2 MPS – materialstyrning 
Materialstyrning är en del av den verksamheten som kallas MPS eller Material- och 
Produktions- Styrning. Bland annat innebär detta att få fram rätt material i rätt kvantitet 
till rätt plats, dvs att planera materialbehov, beordra inköp och bevaka materialet samt 
styra förråd och lager. 
 
Räknas alla kostnader för flödet – transporter, förråd, lager, hantering och förpackning – 
uppnår vi för tillverkande företag 30-40 % av den totala kostnadsmassan.  
 
Inre effektivitet: Rationell produktion, effektiv MPS, anpassad organisation 
Yttre effektivitet: Företagets förmåga att anpassa sig till marknadens behov 
 
Vanliga mål för MPS-verksamheten är: 

• Hög leveransförmåga 
• Hög leveranssäkerhet 
• Optimal kapitalbindning och låga kostnader 
• Rätt resursutnyttjande 
 

(Sveriges Mekanförbund, Materialstyrning, Uppsala 1989) 
 
Materialhanteringsfunktioner 
En generell beskrivning av industriell verksamhet kan struktureras i funktioner, på olika 
nivåer, där den högsta nivån i detta sammanhang är funktionerna intern 
materialhantering. Nivån närmast därunder kan indelas i grundläggande 
materialhanteringsfunktioner enligt figuren nedan. 

 
(Tfk, Materialhantering, 2002) 

3.2.3 Arbetsmätning 
Arbetsmätning ger data om människans insats i produktionen uttryckt i produktmängd 
per tidsenhet. Dessa data är nödvändiga för planering och kostnadskalkyler. När ett 
arbete skall tidstuderas blir första steget att beskriva arbetet så detaljerat som möjligt i 
en operationsbeskrivning (Axsäter, Produktionsekonomi, 1976). De traditionella 
metoder som används vid arbetsmätning indelas normalt i följande huvudgrupper: 
 

• Arbetsmätning med stoppur 
• Tidsformler 

Gods-
mottagning 

Förråd Materialhantering i 
produktionen 

Lager Gods-
avsändning 
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• Elementartidsystem 
• Frekvensstudier 

 
Arbetsmätning med stoppur 
Stoppursstudier utförs normalt på arbeten som redan är igång i samband 
medmetodstudier eller då nya tidunderlag krävs för t ex planering eller ackordsättning. 
Innan mätningen börjar indelas arbetet som ska mätas i operationssteg. Det finns vissa 
allmänna regler för hur stegindelningen bör göras. Stegen ska t ex vara lämpliga 
byggklotsar till tidformler. En annan synpunkt är att gränsen mellan två steg ska vara 
naturlig och lätt att uppfatta. Är gränsen oklar, kan det vara svårt att göra konsekventa 
avläsningar av stoppuret, och då blir tiderna lätt felaktiga. Det är också viktigt att stegen 
inte blir alltför omfattande. Vid stegindelningen bör följande frågor hållas i minnet: 

• Återkommer steget i något annat sammanhang? 
• Var bör gränsen ligga för att steget skall kunna användas som ”byggklots” - t ex 

vid utarbetade av tidformler? 
• Blir steget alltför kort (under 0,1 min)? 

 
Vid klockstudier används följande hjälpmedel: 
Klockan är ett stoppur indelat i hundradels minuter. Arbetsstudiebrädan används som 
underlag för protokollen. Arbetsstudieprotokollet är en blankett vars utseende beror på 
tidsstudieobjektet och det skiftar således från industri till industri.  
 
Kontinutitetsmetoden: Uret går oavbrutet under hela observationstiden. Varje 
avläsning av uret (vid steggränserna) ger ett tidvärde räknat från observationens början. 
Skillnaden mellan två på varandra följande avläsningar ger den tid som förflutit (d v s 
tiden för operationssteget). Vid kontinuitetsmetoden, där man avläser varje tempogräns 
utan att nollställa klockan ger fördelarna att man undviker felkällor orsakade av 
arbetsstudiemannens reaktionstid och att man lätt ser sluttiden. Nackdelen är att man 
måste räkna ut alla deltider. 
 
Nollställningsmetoden: Uret nollställs efter varje avläsning (vid steggränserna) och det 
avlästa värdet blir den tid som förflutit sedan närmst föregående avläsning (d v s tiden 
för operationssteget).(Andersson mfl, Produktion – Strategier och metoder för 
effektivare tillverkning) 
 
Vid studien måste arbetsstudiemannen bedöma operatörens prestation och korrigera den 
uppmätta tiden i förhållande till denna. För att få konsekvens i bedömningarna måste 
han ha en "konstant" uppfattning om en "normprestation" och han måste bedöma den 
iakttagna prestations läge i förhållande till "normen". 
 
Tidformler 
Tidformeltekniken är ett sätt att samla in, systematisera och sammanställa tidsdata från t 
ex stoppursstudier, så att de kan återanvändas för tidsättning av likartade arbeten. 
Enskilda arbetsoperationer inom det aktuella operationsområdet kan sedan 
tidbestämmas. Genom denna förenkling kan arbetsmätningen utföras på kortare tid än 
vid direkta studier och dessutom kan arbeten tidsättas redan på planeringsstadiet. Syftet 
med tidformeltekniken är att möjliggöra arbetsmätning inom områden där en 
detaljstudie av varje enskild arbetsuppgift inte är lönsam. Den möjliggör också 
arbetsmätning där direkta studier inte kan utföras, t ex i samband med förkalkylering. 



  

 13

Det är önskvärt att genomgången av en arbetsoperation, som ska tidbestämmas med en 
tidformel, följer en systematik som ger tillfälle till metodtekniska värderingar och 
förbättringar. Användningen av tidformler kan underlättas om de presenteras i form av 
nomogram eller tabeller. Arbetet med att ta fram en tidformel kan vara mycket 
omfattande och kostnadskrävande, särskilt om det inte finns några dokumenterade 
tidsdata att utgå ifrån. (Andersson mfl, Produktion – Strategier och metoder för 
effektivare tillverkning, 1992). När ett arbete skall tidstuderas blir första steget att 
beskriva arbetet så detaljerat som möjligt i en operationsbeskrivning. (Axsäter, 
Produktionsekonomi, 1976) 
 
Elementartidsystem 
Elementartidsystem grundar sig på att manuella arbeten kan delas upp i enkla element, s 
k elementarrörelser eller grundrörelser. En enkel montering kan till exempel delas upp i 
följande elementarrörelser; sträcka, gripa, flytta, inpassa och släppa. (Andersson mfl, 
Produktion – Strategier och metoder för effektivare tillverkning, 1992) 
 
Frekvensstudier 
Frekvensstudie är en arbetsmätning, som grundar sig på slumpmässiga observationer av 
definierade händelser, för beräkning av händelsernas relativa förekomst. 
Observationerna är ögonblicksiakttagelser som utför på sådant sätt att statistiska 
metoder kan användas för beräkning av den sannolika säkerheten i de erhållna 
frekvenserna. Två vanliga former för frekvensstudie: Slumpintervallmetoden (SIM)- 
observationstillfällena eller platserna väljs slumpmässigt, d v s enligt tabellverk eller 
dylikt. Konstantintervallmetoden (KIM)- observationstillfällena väljs med konstant 
tidintervall. Frekvensstudien är således en form av stickprovsundersökning- i likhet med 
t ex den statistiska kvalitetskontrollen - och utgör en tillämpning av 
sannolikhetskalkylen. Metoden innebär att man under studieperioden gör ett stort antal 
slumpmässigt valda ögonblicksobservationer på maskiner, personer eller processer (utan 
klocka). Vid varje observationstillfälle noteras vad som sker i just det ögonblicket. 
(Andersson mfl, Produktion – Strategier och metoder för effektivare tillverkning, 1992). 

3.2.3.1 Val av metod 
I denna studie användes arbetsmätning med stoppur och kontiunitetsmetoden. Samma 
person följdes för att inte samband mellan hur snabb olika personer är skulle kunna 
strykas. Tidstudien kan ha sina nackdelar då det ibland blivit vissa uppehåll, till 
exempel lunch och andra avbrott. Tiden kan då ibland ha blivit missvisande då klockan 
har stoppats. Denna metod användes för att få en uppfattning om hur lång tid de två 
olika packningssätten tar och skillnaden mellan dessa.  

3.3 Logistikteorier 

3.3.1 Logistikens grunder 
Integrerad styrning och fysisk förflyttning av råmaterial, halvfabrikat och färdiga 
produkter, från leverantör via råvarulager, förädling och färdigvarulager, fram till 
förbrukarna. Verksamhetens syfte kan sammanfattas i att skapa tids- och platsnytta. 
(Tfk, Materialhantering, 2002). 



  

 14

3.3.2 Logistikens totalkostnad 
Ett viktigt begrepp i logistiksammanhang är totalkostnad, vilket innebär att man ska 
fånga upp alla kostnader (inte bara kostnaderna inom den egna avdelningen) som 
påverkas av ett visst beslut i ett visst sammanhang. Anledningen är att de flesta beslut 
eller förändringar kommer att medföra att vissa kostnader stiger medan andra sjunker. I 
ett val mellan flera alternativ gäller det därför att fånga upp den totala 
kostnadsförändringen som de olika alternativen medför. I praktiken innebär det att olika 
kostnader vägs mot varandra (Aronsson mfl, Modern logistik- för ökad lönsamhet, 
2003). 
 
Fyra kostnadsposter visas i modellen nedan plus en post för övriga kostnader. 
 

 
 
Lagerföringskostnader 
Lagerföringskostnader är de kostnader de lagrade produkterna för med sig i ett lager, 
dvs kostnader för kapitalbindning och för den risk det innebär att ha varor i lager. 
Riskkostnader är t ex kostnad för inkurans (produkter som inte kan säljas), kostnader för 
svinn och kassaktioner och kostnader för försäkringspremier. Riskkostnaden är 
beroende av storleken på lagret, ju mer produkter i lager, desto större risk att något 
inträffar. Kostnaden för kapitalbindning kan ses som en alternativkostnad för att inte 
kunna använda kapitalet på ett bättre sätt. 
 
Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader 
Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader utgörs av kostnaderna för att driva ett 
lager. Här ingår de kostnader man har för att äga och driva själva lagerbyggnaden, för 
personalen som arbetar i lagret och för den lagrings- och hanteringsutrustning man 
använder, samt transporter inom anläggning. En vanlig uppdelning är att tala om 
kostnader för godsmottagning, kontroll och inlagring av produkter (hantering av 
inkommande gods), kostnader för själva lagerhållningen, och kostnader för utplockning, 
paketering och utlastning av produkter (hantering av utgående gods). 
 
Transportkostnader 
Transportkostnader innefattar alla kostnader för administration och utförande av 
transporter. Här inkluderas både transporter mellan företagets anläggningar (inom 

Lagerföring 

Lagerhållning/Hantering 

Transport 

Administration 

Övrigt 
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företaget) och externa transporter (till och från företaget), däremot inte transporter inom 
en och samma anläggning. En låg transportkostnad kan ibland uppnås på bekostnad av 
en sämre leveransservice, vilket kan orsaka andra kostnader i form av t ex 
produktionsstopp och ökat behov av säkerhetslager. 
 
Administrativa kostnader 
Administrativa kostnader syftar på de kostnader som hänför sig till administrationen av 
logistik. Det kan vara kostnader för ordermottagning, fakturering, löneutbetalningar till 
personal, ekonomisk uppföljning och andra administrativa kostnader. I många 
sammanhang är det intressant att fördela ut de administrativa kostnaderna på enskilda 
order, vilket ofta benämns som ordersärkostnad och beordringskostnad.  
 
Övriga logistikkostnader 
Övriga logistikkostnader kan vara: 

• Informationskostnader omfattar kostnader för de informationssystem som 
stödjer och driver materialflödet. 

• Emballagekostnader är kostnader för det förpackningsmaterial som används. 
Det kan vara kostnaden för lastbärare (t ex lastpallar och containrar), 
returemballage (t ex plastlådor som återanvänds), och kartonger av olika slag 
som skyddar produkterna. Emballagekostnaderna är i vissa branscher 
förhållandevis stora. 

• Logistikrelaterade kostnader är inte "rena" logistikkostnader, utan de uppstår 
som en konsekvens av olika val som görs i logistiken. Det som avses är 
kostnader som uppträder i andra delar av verksamheten, t ex i produktion, 
försäljning och marknadsföring. 

• Materialkostnader, dvs priset för de köpta produkterna, är egentligen inte en 
logistikkostnad. Däremot måste man t ex vid leverantörsval väga 
materialkostnaden mot de logistiska kostnader som uppstår i och med 
hemtagningen av materialet. 

 
De olika kostnaderna är relaterade till varandra. En förändring innebär oftast att flera 
kostnader ändras samtidigt. (Aronsson mfl, Modern logistik- för ökad lönsamhet, 2003). 

3.4 Lagerteorier och lagerstyrning 

3.4.1 Beställningar 
Inom lagerstyrningen finns tre huvudfrågor som måste besvaras: 

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

• Hur mycket ska beställas/beordras åt gången? 
• Hur garderar man sig mot osäkerhet?  
 

(Aronsson mfl, Modern logistik- för ökad lönsamhet, 2003). 
 
Det finns fyra typfall som är vanliga vid beställningar; 
 
Fast beställningskvantitet - Fast beställningsintervall 
Exempel: Beställ alltid 20 st varje måndag. 
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För att detta ska fungera krävs en helt jämn och känd efterfrågan. Små svängningar kan 
fångas upp av ett säkerhetslager, men minsta trend kommer att leda till brister eller 
onödig lageruppbyggnad. I praktiken är denna kombination därför inte användbar. 
 
Fast beställningskvantitet - Varierande beställningsintervall 
Exempel: Beställ oregelbundet, dock 20 st varje gång. 
Här måste man dels beräkna en lämplig orderkvantitet, som man sedan håller sig till en 
längre tid, dels löpande bestämma när det är dags att beställa. Detta typfall klarar av att 
efterfrågan svänger en del och även att den långsamt stiger eller sjunker något. Stora 
variationer i efterfrågan kan dock skapa problem. 
 
Varierande beställningskvantitet - Fast beställningsintervall 
Exempel: Beställ alltid varje måndag, kvantiteten kan ändras från gång till gång. 
Detta kallas ofta periodbeställningssytem. Här beräknar man först lämpligt 
beställningsintervall. Beställningskvantiteten bestäms från gång till gång, antingen 
baserat på förbrukningen eller på prognoser och inkomna order. Även här gäller att 
måttliga variationer i efterfrågan kan hanteras. 
 
Varierande beställningskvantitet - Varierande beställningsintervall 
Exempel: Beställ oregelbundet, kvantiteten kan ändras från gång till gång. 
Här kan vi urskilja några olika fall. Om efterfrågan är mycket oregelbunden, med långa 
perioder av ingen efterfrågan alls, kan man ha som princip att beordra exakt vad som 
förbrukats, eller exakt vad man får in order på. Det gör att man kan undvika att lagra 
artiklar som inte används regelbundet. Metoden kallas Lot-for-lot som är inte kan 
beräknas, utan är helt intuitiv.  Med en mer regelbunden, men ändå starkt varierande 
efterfrågan finns det metoder som med jämna mellanrum beräknar och uppdaterar både 
orderkvantitet och beställningspunkt. (Aronsson mfl, Modern logistik- för ökad 
lönsamhet, 2003). 

3.4.2 Wilsonformeln 
Med hjälp av Wilsonformeln beräknar man den mest ekonomiska orderkvantiteten. 
Därför brukar metoden också kallas EOQ-formeln (Economic Order Quantity). I 
grunden ligger ett totalkostnadsresonemang, där man tar hänsyn till de kostnader som 
förändras vid en ändring av orderkvantiteten. I Wilsonformeln utgår man från att 
kostnader för beordring påverkas (ju mindre orderkvantitet desto fler beordringar) 
liksom kostnaden för lagerföring (ju mindre orderkvantitet desto lägre lagernivå. 
(Aronsson mfl, Modern logistik- för ökad lönsamhet, 2003). 

3.4.3 Beställningspunkt 
Beställningspunkten (BP) anger den förrådsnivå där beställning skall utlösas. Nivån 
bestäms av förbrukning (efterfrågan) under anskaffningstiden plus 
säkerhetslager/förråd.  
 

SLLTEBP += )(  
 
Där  BP: beställningspunkt  LT: ledtid 
 E: Efterfrågan (förbrukning) SL: säkerhetslager 

 
(Olsson, häfte 2, 1989). 
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3.5 Förpackningslogistik 
Materialadministration (MA) brukar populärt anges omfatta ”de aktiviteter som har att 
göra med att erhålla rätt vara eller service på rätt plats i rätt tidpunkt och i rätt kvantitet 
till lägsta möjliga kostnad”. Generellt sett anses det idag att minst 50 procent av de 
totala kostnaderna för en produkt när den når slutkonsumenten består av MA-kostnader. 
Hit räknas bland annat transporter, lagring, hantering och administration. (Storhagen, 
Materialadministration och logistik, 1995) 

3.5.1 Standardisering 
Om en och samma enhet ska hanteras på ett flertal punkter vid passage genom ett 
materialflöde, fordras då att man i dessa punkter har utrustning som är lämplig för detta. 
Om alla flödena består av lastenheter med olika utseende skulle detta i princip innebära 
att man i denna punkt skulle ha hanteringsutrustning för alla olika typer av lastenheter i 
de materialflöden som passerar terminalen. 
 
Detta är olyckligt, då man får dålig utnyttjning av maskinparken och en försämrad 
hanteringsekonomi. Därför söker man utforma lastenheter med enhetligt utseende 
(standardisering) för att minska floran av enhetslaster. Denna standardisering kan ske på 
flera plan. 
 
Den mest övergripande standarden är den internationella som utformas av ISO. Svensk 
standard utformas av SIS. På lägre nivåer, t ex inom enskilda företag sker också ett 
omfattande arbete med utformning av standards som ofta är specifika för det aktuella 
företaget. (Lumsden, Transportteknik,  1989) 
 
Sortimentsbegränsning 
Som en tumregel brukar anges att antalet produktvarianter, med given total omsättning 
för produkterna och under förutsättning att andra åtgärder inte vidtas, påverkar 
kapitalbindningen i förråd och lager proportionellt mot roten ur antalet varianter. Det 
vill säga att om antalet varianter i sortimentet utökas från 1 till N så ökar 
kapitalbindningen med √N gånger. Det ska kraftigt betonas att det här är en tumregel 
men den pekar ändå på ett talande sätt på att det är viktigt med en medveten 
sortimentsbegränsning. Ett sätt att begränsa sortimentet är att arbeta med ett fåtal 
standardprodukter så långt som möjligt i material- och produktflödet och skapa 
nödvändiga produktvarianter så sent som möjligt i produktion- och distrubitionskedjan. 
(Storhagen, Materialadministration och logistik, 1995) 
 
Standardisering vid inköp 
Genom att vara med tidigt i produktutvecklingsprocessen kan inköp medverka till att 
man i större utsträckning väljer standardiserade material och komponenter. 
Standardisering medför att man köper färre olika produkter, men större volymer av de 
man har kvar i sortimentet. Detta för bland annat med sig följande fördelar: 
 

• Minskad administration. Varje order är förknippad med vissa kostnader, 
ordersärkostnaden. Med färre produkter kommer mer att beställas åt gången, 
varför antalet order ökar och de totala beordringskostnaderna kommer att 
minska. 

• Lägre lagernivåer. Minskning av artikelsortimentet innebär att säkerhetslagren 
kan minskas. Om vi antar att vi ersätter 10 artiklar med en årlig förbrukning på 
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100 st vardera med en enda artikel (1000 st/år) kommer behovet av 
säkerhetslager att minska med √10, den så kallade kvadratrotsformeln. Om 
förbrukningen av de "ersatta" artiklarna varierar kommer effekten att bli 
mindre än så. Även omsättninglagrets storlek påverkas. Om alla produkterna 
styrs enligt Wilson-formeln kommer kvadratrotsformeln att gälla även där, om 
förutsättningarna är som ovan. 

 
(Aronsson mfl, Modern logistik- för ökad lönsamhet, 2003) 

3.5.2 Trälådor 
En låda skall normalt i första hand skydda innehållet från olika typer av mekaniska 
påkänningar och i andra hand från klimatologiska och biologiska angrepp. Trähöljen 
förekommer i första hand för tungt gods ofta i kombination med en förväntad hård 
hantering, exempelvis vid en internationell transport. Av trälådans pris utgör 
materialkostnaden vanligen ca 60 %. Ur ren förpackningskostnadssynpunkt är en kubisk 
form att föredra, då denna form medger största volyminnehåll i förhållande till 
mantelytan. Om godset ej fordrar någon speciell lådform är ur hanteringssynpunkt 
följande dimensionsförhållande att föredra: 
 

• Längden = 1,5 till 2 gånger höjden 
• Bredden = 1 till 1,3 gånger höjden 

 
(Lumsden, Transportteknik, 1989) 

3.5.3 Europapallar 
Standardisering av returpallar: på pallen skall placeras ett eller flera kollin. Utrymmet 
på pallen bör därvid utnyttjas maximalt, varför kollins dimensioner måste anpassas till 
pallen. Pallen skall i sin tur placeras på en bil, järnvägsvagn eller i en container, varvid 
pallens dimensioner skall medge god fyllning av dessa enheter. Genom att 
innerdimensionerna i lastbilen, järnvägsvagnar och container varierar uppstår svåra 
problem vid standardisering på lastpallarna. Inom ISO har hittills standardiserats 
följande palldimensioner: 
 

• 800x1000mm 
• 800x1200mm (helpall, Europapall) 
• 1000x1200mm 
• 1200x1600mm (sjöfartspall) 
• 1200x1800mm 

 
Förutom dessa dimensioner finns även följande dimensioner standardiserade enligt SIS: 
 

• 370x500mm (byggplatspall) 
• 600x800mm (halvpall) 

 
Helpallen (800x1200mm) som är den vanligast förekommande, kallas även 
”Europapallen”. Detta på grund av att den är standard inom de flesta europeiska länder, 
och att den används inom en UIC upprättad pallpool till vilken SJ har anslutit sig. 
Helpallen ger god fyllnadsgrad i järnvägsvagnar och på konventionella lastbilar. Det 
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stora problemet med helpallen är att den är mycket dålig anpassad till containerns 
innerdimensioner. (Lumsden, Transportteknik, 1989). Plattan på de standardiserade 
pallarna är försedda med gaffeltunnlar för att medge hantering med gaffelaggregat, då 
vanligast monterat på en truck. (Engström mfl, Produktionsteknik - för ekonomer och 
beteendevetare, 1982) 

3.6 Kalkylmodeller, Priskalkyler och internredovisning 
Internredovisning är en frivillig del av ett företags redovisningssystem. Företagen får 
själva utforma den interna redovisningen så att den ger underlag för planering och 
beslutsfattande. Med hjälp av internredovisning kan man beräkna självkostnaden för en 
viss vara eller tjänst som företaget producerar. Självkostnaden består av följande poster: 
 

• Direkt material, DM 
• Materialomkostnader, MO 
• Direkt lön, DL 
• Tillverkningsomkostnader, TO 
• Försäljningsomkostnader, FO 
• Administrationsomkostnader, AO 

 
Priskalkyl ger underlag för prissättningen av varor och tjänster. Utifrån detta underlag 
kan man ta hänsyn till konkurrenternas priser, kundernas priskänslighet m.m innan 
försäljningspriset bestäms. I tillverkande företag använder man sig av en 
självkostnadskalkyl eller en ABC-kalkyl vid prissättning. Priskalkylen är bara ett 
hjälpmedel vid bedömning av vilket försäljningspris som en vara eller tjänst ska få. Det 
viktiga vid prissättningen är att företaget sammanlagt får täckning för sina totala 
kostnader. (Wallentin, Ekonomernas uppslagsbok, 1999). 

3.6.1 ABC-kalkyl 
ABC-kalkyl är en metod för att beräkna priset på en produkt. Förkortningen står för 
Activity Based Costing, aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering. Metoden är en 
variant av självkostnadskalkyl och används huvudsakligen i stora industriföretag. Vid 
ABC-kalkylering hänförs de direkta kostnaderna till respektive produkt, sedan fördelas 
de indirekta kostnaderna. För att fördela de indirekta kostnaderna på produkterna 
analyserar man vilka aktiviteter som äger rum i företaget, hur mycket de kostar och hur 
stor del av aktiviteterna som utnyttjas av respektive produkt.(Wallentin, Ekonomernas 
uppslagsbok, 1999).  
 
Ett vanligt angreppssätt i materialadministrativa sammanhang för att balansera 
lagernivåer och efterfrågan, eller om man så vill lagringskostnad och 
leveransservicenivå, är en volymvärdesanalys i form av en s k ABC-analys (Storhagen, 
Materialadministration och logistik – grunder och möjligheter, 1995). Den har sin 
utgångspunkt i den s.k 80/20-regeln: dvs. att 80 % av företagets produkter svarar för 20 
% av omsättningen och vice versa, 20 % av företagets maskiner åsamkar 80 % av 
reparationskostnaderna etc. (Segerstedt, Logistik med fokus på Material- och 
produktionsstyrning, 1999). 
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Analysen ger en överblicksbild av en given situation och tar därför inte hänsyn till 
produkter som ligger i första fasen i produktlivscykeln och därmed håller på att 
utvecklas. (Segerstedt, Logistik med fokus på Material- och produktionsstyrning, 1999). 

3.6.2 Bidragskalkyl 
Bidragskalkyl är ett vanligt hjälpmedel när man ska beräkna lönsamheten för olika 
alternativ eller olika delar av ett företag. En bidragskalkyl kan även användas för att 
bedöma lönsamheten när det finns en trång sektor i företaget. Uttryck som förekommer 
inom bidragskalkyler är: 
Särintäkt: Är en intäkt som tillkommer om ett visst handlingsalternativ väljs. Vilka 
intäkter som ska räknas som särintäkter beror alltid på beslutssituationen. 
Särkostnad: Är en kostnad som tillkommer om ett visst handlingsalternativ väljs. Vilka 
kostnader som ska räknas som särkostnader beror alltid på beslutssituationen. 
Särkostnader kan vara såväl fasta som rörliga kostnader. Oftast är den största delen 
rörliga kostnader. 
Samkostnad: Kallar man en kostnad som inte berörs av om ett visst handlingsalternativ 
utförs eller inte. I beslutssituationen behöver man därför inte ta hänsyn till 
samkostnaderna. (Wallentin, Ekonomernas uppslagsbok, 1999). 

3.6.3 Påläggskalkyl 
När ett handelsföretag ska sätta pris på sina varor, använder de ibland en kalkyl med 
pålägg. Pålägget anges i kronor eller i procent av den ingående varukostnaden. Det ska 
täcka rörelsekostnader och vinst. Rörelsekostnader är kostnader för personal, hyra, 
försäkring, värdeminskning av inventarier m.m. Ett företag kan ha olika pålägg för olika 
varuslag. I serviceföretag och industriföretag används pålägg när man beräknar 
självkostnaden. (Wallentin, Ekonomernas uppslagsbok, 1999).  

3.6.4 Applikation av teorier på arbetet 
Många av de olika teorierna har modifierats för att passa arbetets syfte och mål. Till 
exempel så är standardisering ofta beskrivet för att passa själva monteringen av 
produkterna. Här används standardiseringen i slutet av produktkedjan och det är inte 
själva produkterna som ska modifieras utan emballagen som produkterna packas i.  
 
Standardiseringen som beskrivits vid inköp går att applicera på detta arbete med lite 
modifikationer. I detta arbete gäller inte inköpet direkt produkterna, men med ett 
standardiserat emballage kommer fördelarna som beskrivits att även verka på 
lösningarna i rapporten. Sortimentsbegränsingsformlen visar även den att en 
standardisering av emballaget är att föredra och viktigt att företaget genomför. 
 
I ABC-kalkylen klassificeras produkterna efter andra kriterier än just antal, vilket är ett 
måste i denna rapport. Här är antalet lådor grunden till vilka emballage som ska 
behandlas i främsta hand. 
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4 Företagsbeskrivning 
Kapitlet beskriver Hägglunds Drives AB: s verksamhet och produkter. Detta kapitel 
beskriver även avdelningen där projektet pågick mer ingående.  

4.1 Företagspresentation 
Hägglunds Drives AB var från början en del av företaget Hägglunds & Söner som 
senare delades upp i tre individuella företag, Hägglunds Drives, BAE Systems och 
McGregor. Hägglunds & Söner startade sin verksamhet år 1899 och cirka 60 år senare 
tillverkades den första hydraulmotorprototypen. Företaget Hägglunds Drives bröt sig ut 
ur Hägglunds & Söner i samband med att den första hydraulmotorn Viking tillverkades 
under 60-talet. Under 70-talet byggdes en stor fabrik med hydraullaboratorier och 
kontor för det administrativa arbetet i Mellansel, Värmland där tillverkningen 
fortfarande är beläget. 1993 fick företaget sitt nuvarande namn och under 2005 köptes 
Hägglunds Drives upp av koncernen Ratos. 
 
Första motormodellen som tillverkades fick som tidigare nämnt namnet Viking och är 
fortfarande i produktion. Utbudet av varianter på motorn har dock utvecklats under 
årens gång. Den första applikationen användes för skeppskranar, men idag används 
motorerna inom flera olika branscher, bland annat inom socker-, gummi-, och 
massaindustrin. Idag finns det fem standardmotortyper med flera olika modeller inom 
varje grupp. Marathonmotorn kom under 1983 och är världens största hydrauliska motor 
och används till gruvdrift, massaindustrin, kemikalie- och gummiföretag. Compact är 
företagets minsta motor som introducerades under 1994. Sedan kom motorserien 
Compact CB som introducerades under 2002. Det senaste tillskottet är motorn Compact 
CBP och introducerades under 2005. Nuförtiden kan kunderna köpa hela drivsystem 
med Power Units och kontroller till motorerna. 
 
Hägglunds Drives levererar intelligenta hydrauliska drivsystem till ledande industrier 
och maskintillverkare över hela världen. Företaget har över 650 anställda och omsätter 
1,2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Mellansel utanför Örnsköldsvik. 
Tillverkning av motorer och Power Units tillverkas i Sverige, men företaget har även en 
fabrik i USA som tillverkar Power Units. (www.hagglunds.com) 

4.1.1 Företagsidé och strategi 
Vision 
Hägglunds Drives shall be the leading supplier of drive systems that gives the customer 
increased productivity, by using the performance in our hydraulic drive systems. 
(Annual report 2005). 
 
Koncept 
Hägglunds Drives ska globalt tillhandahålla kompletta hydrauldrivna system, separata 
hydraulmotorer och kundsupport relaterat till system och motorer levererade av 
Hägglunds Drives och andra hydraulleverantörer. Fokusen ska ligga på industri-, marina 
och transportabla applikationer, där företaget har djup kunskap och kan tillhandahålla 
ökad produktivitet och den bästa ekonomiska livslängden för användaren.  
 
Hörnstenar 
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Verksamheten är baserad på följande hörnstenar: 
Tillämpa expertis – företaget ska tillhandahålla kompletta system och separata 
produkter, kundanpassade till specifika applikationer. 
Fokusera på kompletta system – företaget ska täcka hela värdekedjan, från konstruktion 
till installation och fortgående operativ support. 
Global inriktning – företaget ska tillfredställa kunder över hela världen inom valda 
applikationsområden. 
Eftermarknad – företaget ska tillhandahålla kunder med tillförlitliga driftsystem genom 
väl utvecklad support. (Annual report 2005). 
 
Strategi 
För att kunna uppfylla sina mål och finansiella mål ska företaget använda sig av 
följande strategi: 

• Förstärka och utöka företagets applikations expertis 
• Öka fokusen på den kompletta drivsystem försäljningen 
• Utöka produktsortimentet genom att inkludera nya applikationer och nya 

marknadssegment genom produktutveckling och förvärv 
• Stärka företagets nuvarande prioriterade geografiska marknader och nya 

marknadssegment genom företagets egna resurser och förvärv 
• Stärka eftermarknaden genom nya servicetjänster 
• Erbjuda servicetjänster för andra företags produkter  
• Behålla och stärka konkurrenskraften genom ständig utveckling 
• Fokusera på det etablerade varumärket. (Annual report 2005). 

4.1.2 Marknadssituation 
En av Hägglunds Drives fördelar är att företaget har en jämn fördelning av försäljningen 
över kontinenterna. Företaget är inte beroende av en marknad utan försäljningen är 
spridd över hela världen.  I figur 4:1 nedan ses fördelningen av de olika 
marknadssegmenten. 90 procent av den totala tillverkningen exporteras utomlands, 
vilket kan anses som en väldigt hög siffra. Under 2006 fick företaget ett utnämnande 
som årets exportföretag i Sverige. Företaget har säljkontor över stora delar av världen 
och stor del av all export går genom dessa säljbolag. 
 

Asien, 
Australien

30%

Europa exkl. 
Norden
24%

Norden
20%

Nord Amerika
19%

Andra
7%

 
Figur 4:1 Marknadsuppdelning med avseende på världsdelar 

 
Fördelningen över olika marknader är även den väldigt jämn. Hägglunds har kunder 
inom många olika industrier. Detta är en fördel då marknader kan svänga, men genom 
att finnas på flera marknader så minskar de risken att tappa försäljning genom att inte 
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bara vara beroende av ett marknadssegment. Man kan se att gruvindustrin, den marina 
industrin samt massaindustrin dock fortfarande är väldigt viktiga för företaget och står 
tillsammans för cirka 50 procent av den totala försäljningen. 
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Figur 4:2 Marknadsuppdelning med avseende på olika marknadssegment 

4.1.3 Organisationsstruktur 

 
4:2 Organisationsstruktur över hela företaget 
 
Denna bild ger en överblick över företaget samt i vilka länder de försäljningskontor som 
finns befinner sig. Produktionsenheten i USA är inte med i figuren. 
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Figur 4:2 Struktur över produktionsavdelningen 
 
Strukturen för produktionsavdelningen har under arbetets gång ändrats och delats upp i 
fyra delar med en annan fördelning av underdivisionerna. Dock är inte riktigt arbetet 
klart då denna rapport skrevs så figuren ovan visar den gamla uppdelningen. 
Underdivisionerna är dock desamma, vilket motiverar att visa denna figur. 

4.1.4 Produktsortiment 
Företaget tillverkar för tillfället fem olika motortyper varav en lanserades under 2005 
och är under utveckling. De fem standardmotorerna är Compact CA, Compact CB, 
Compact CBP, som är under utveckling, Marathon och Viking. Motorerna har olika 
vridmoment och hastighetsområden. Hägglunds kan erbjuda sina kunder hela system 
med motor, Power Units, Spider control systems, momentarmars system, ventiler samt 
tillbehör som bromsar.  
 

 
Fig. 4.5 Bild över de fyra vanligaste motormodellerna. Från vänster; Compact CA, 
Compact CB, Marathon och Viking 

4.2 Avdelningsbeskrivning – packningen 
På avdelningen jobbar 7 stycken heltidsanställda och 2 stycken tillsvidareanställda. 
Deras arbetsuppgifter är främst att paketera produkter som ska levereras vidare ut till 
kunderna. I övrigt finns transport och truckförare som hjälper till på avdelningen. Även 
personal som jobbar på reservdelslagret finns tillgängligt för att underlätta arbetet för 
packningen. Deras uppgift är främst att hjälpa till om reservdelssatser saknas och andra 
uppgifter som berör reservdelar. 
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När arbetet med detta projekt startade hade orderingången ökat markant vilket ökade 
trycket på produktionen att tillverka fler motorer, vilket i sin tur även påverkade 
packningsavdelningen. Personalen utökades på avdelningen med två stycken 
tillsvidareanställda under tiden för att förhoppningsvis undvika att behöva gå skiftgång. 
Trycket ökade även på leverantören av trälådorna, Edvardsons Trävaru AB, vilka har 
svårt att hinna tillverka tillräckligt med emballage till Hägglunds för att tillgodose deras 
behov i dagsläget.  
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5 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel redovisas hur dagsläget såg ut på packningsavdelningen vid projektets 
start. Företagets produkter och emballage förklaras närmare. Nulägesanalysen ska 
kartlägga och beskriva hur situationen ser ut vid den tidpunkt då underökningen 
genomförs. 

5.1 Packningsavdelningen 
Packningsavdelningen befinner sig mittemellan tvättningen och färdiglagret för 
motorerna. I färdiglagret är det även en lageryta för beställda lådor. På lagerytan för 
lådorna ställs även mycket av det färdiga emballaget som ska transporteras vidare ut till 
kunderna. Övrigt gods som väntar på transport ställs under taket utanför lagret. 
Mittemot där hanteringen av packning sker är lagret för reservdelssatser. Lådorna för 
momentarmarna är placerade inne i lokalen på övervåningen ovanför fikarummet för 
personalen. I bilaga A kan en överskådlig layout över packningsavdelningen skådas. 
Där är lageryta respektive arbetsyta markerat för att ge en överskådlig bild av 
avdelningen.  
 
Under hösten byggdes lagerlokalen ut för färdiga motorer som väntar på att paketeras. 
Ett till pallställ för färdiga motorer skulle få plats i lokalen. Utbyggnaden har även 
medfört att lagerutrymmet för lådor ändrats och personalen upplever nu att den 
lagerytan minskat något. De lådor som inte ryms på lagerutrymmet måste stå ute och 
riskerar att bli våta av regn och snö. Leveranser kan försenas på grund av att lådor som 
stått ute i regn eller snö behöver torka upp innan de används, vilket kan ta väldigt lång 
tid. Produkterna som ska packas är korrisionsömtåliga och det är viktigt att emballaget 
är torrt för att förhindra onödig exponering av fukt. 

5.2 Orderhantering på packningsavdelningen 
Personalen på avdelningen hämtar packsedlarna som är placerade i dagordning mån-fre 
med speciella fack för flyggods. Om facket för måndag är slut så fortsätter man med 
tisdag och så vidare. Många av orderna är försenade när de kommer till 
packningsavdelningen och det är därför av stor vikt att orderna kommer iväg från 
packningen så snabbt som möjligt för att undvika ytterligare förseningar. Det är då 
viktigt att både motorer och emballage finns tillgängliga vid packningstidpunkten.  
 
Personalen använder sig av programvaran Axapta vid all orderhantering där både order 
och följesedlar skrivs ut. I detta program för även personalen in att varan levererats i 
huvudsystemet. Personalen på avdelningen har uppskattat att dom lägger ner cirka 40 
procent av arbetsdagen åt administrativa uppgifter och resterande tid till packningen av 
artiklarna. 
 
Idag finns ingen orderhantering av beställning av emballage. Trälådorna beställs 
eftersom att de behövs och har i dagsläget inget specifikt artikelnummer per låda. Det är 
en från personalen på avdelningen som har huvudansvaret för beställningarna och har 
daglig kontakt med leverantören. Vid inventering så sammanställs 
emballagekostnaderna i en klumpsumma vilket gör det svårt att se hur föregående års 
beställningar. EU-pallarna beställs från ett företag i södra Sverige medan lådorna med 
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tillbehör beställs från ett lokalt företag. Övrigt emballage beställs från andra 
leverantörer belägna i Sverige.   

5.3 Packning - hur momenten genomförs 
När motorerna fraktas på pall ska en påbyggnad med ett eller två kors spikas fast vilket 
tar tid då brädorna ska som spikas fast runtom korsen ska kapas och sedan spikas fast. 
När motorerna är på plats spänns de fast och plastas sedan över. Ifall det är en motor 
som ska fraktas i en låda är det en enklare procedur. Motorn lyfts ner i lådan med det 
redan färdigspikade korset i. Två bräder spikas sedan fast ovanpå motorn för att hålla 
den på plats. I många av lådmodellerna medföljer redan färdigkapade brädor.  Sedan är 
det bara att sätta på locket och spika fast detta.   
 
De allra största modellerna packas inte på samma avdelning som övriga motorer. Det 
finns inte utrymme att paketera dessa på packningsavdelningen. Även PEC-skåpen 
paketeras på den andra avdelningen, även detta på grund av utrymmesskäl. Ibland 
används en inplastningsmaskin på packningsavdelningen, så skåpen förflyttas dit för 
inplastning. Det är dock mer sällan förekommande. 
 
När reservdelarna, momentarmarna och kamringarna packas går det åt både mycket spik 
och brädor då det är viktigt att ingenting flyttas runt under transporten. Antingen packas 
det i en speciell låda om det är större artiklar. I annat fall använder sig personalen av en 
EU-pall med krage som de sedan plastar över. Packningssatser och övriga reservdelar 
packas i mindre wellpappförpackningar samt plastpåsar. Kolvar packas i speciella 
plaströr för att skyddas mot stötar. Ytterligare en fördel är att de blir lättare att hitta åt 
när lådan packas upp och minskar risken att smådelarna kommer bort under hantering 
och frakt.  
 
Ofta behöver personalen spraya in artiklarna med olja innan de packas för att skydda 
mot rostangrepp under transporten. Detta gäller alla typer av artiklar som skickas. 
Slutligen vägs och mäts många av emballagen då fraktkostnaden beräknas antingen 
efter vikt eller efter volym. För vissa motorer och momentarmar finns en mall med 
brutto- och nettovikt samt dimensioner på pall eller låda. Även en lathund för pris på 
emballagen finns tillgänglig. Dock har det framförts klagomål från speditionskedjorna 
att vikterna ibland misstämmer.  
 
Ofta är det flera kollin som skickas gemensamt till samma kund. 
 
Exempel på hur packning av motor sker 
Motorerna hämtas från färdiglagret som ligger i anknytning till avdelningen. 
Traverskranar som finns på två ställen på avdelningen används för att lyfta motorerna 
från pallen som motorn är placerad på från lagret. Sedan lyfts ner på en ny EU-pall med 
kors eller ner i lådan där locket är borttaget. I många fall måste även motorerna 
rostskyddas innan de kan lyftas ner. Lådan har då tidigare hämtats från lagret och EU-
pallarna finns i anslutning till packningsstället. I båda fallen kilar man sedan fast 
motorn. Antingen med spännband runtom ifall den packas på pall eller med brädor om 
den packas i låda. Pallen plastas sedan in och en fraktsedel samt adresslapp placeras 
ovanpå. Lådan spikas igen och sedan målar man på adress och sätter fast packsedeln. De 
färdigpackade motorerna flyttas sedan tillbaka till färdiglagret för motorerna där de 
sedan hämtas upp av lastbil för vidare transport till kunderna. 
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Exempel på hur packning för reservdelar, kamringar och momentarmar sker 
De olika delarna hämtas antingen från reservdelslagret som ligger mittemot 
packningsytan eller från färdigvarulagret där vissa momentarmar och kamringar är 
placerade. Antingen så görs en pall med EU-krage färdig eller så hämtas en färdig låda 
från lagret. De små detaljer som behöver packas i mindre förpackning gör det innan de 
packas ner i lådan. De artiklar som behöver oljas in gör det också innan de lyfts ner i 
lådan/pallen. Resterande moment är gäller även här som i exemplet med motorerna. 
Slutligen ställs reservdelar som blev över tillbaka i pallstället.  

5.4 Emballage 
I både trälådorna och på pallarna finns så kallade ”kors” vilka motorerna ställs på. 
Dessa beställs från Edvardssons och finns i flera olika utföranden tillverkade för 
respektive motortyp. De två vanligaste dimensionerna används till Compact CA 50-140 
och Compact CA 210. De ser till att motorn står stabilt under transporten och skyddar 
underredet på motorn. 

5.4.1 Trälådor 
Från leverantören av lådor, Edvardssons Trävaru AB, beställs cirka 160 stycken olika 
artiklar. Av dessa är de flesta olika modeller på lådor. Till motorerna och 
momentarmarna som behandlats främst i denna rapport finns cirka 35 olika varianter av 
lådor. Till Compact-motorerna finns två storlekar på lådorna CA-50 för motorer upp till 
CA-140 och låda CA-210 förde större modellerna. Det som skiljer dessa två lådor åt är 
höjden på lådorna, samt att korsen i lådorna är olika stora. Se bilaga B över hur en del 
beställningsmaterialet såg ut innan förslagen lades fram. 
 
Vissa av artiklarna paketeras alltid i låda då de är för stora för att fraktas på pall eller 
anses vara mer säkra mot stötar om de packas i låda. Detta gäller dock inte de modeller 
som använts i denna rapport då beräkningarna skett på de mindre modellerna. Det finns 
även vissa länder där alla detaljer måste fraktas i låda för att bli godkända att komma in 
i landet.  
 
En ny typ av motor är på väg att lanseras, CBP, i olika storlekar som kommer eftersom. 
Den senaste versionen är CB-840 och en speciell låda fick beställas med måtten 
1065x1065x1200mm. Dessa lådor kommer säkerligen att bli en standardmodell 
framöver när motorerna kommer att börja serietillverkas. Dock finns idag inga färdiga 
modeller över lådorna som kan vara med i denna rapport. 

5.4.2 Europapallar och övriga pallar 
De flesta motorerna packas idag på speciella pallar för att EU-pallarna är för små och 
risken för skador på godset blir för stor. De motorer som idag packas på EU-pall är 
Compact CA- motorerna samt de mindre modellerna av Vikingmotorerna (21-serien och 
44-serien).  Från Edvardssons Trävaru får företaget en EU-pall med påspikade kors som 
rymmer två Compact CA 50-140 motorer. Detta ger tidsbesparingar för företaget. Dock 
finns inte färdiga halvpallar för dessa motorer då de packas separat utan dessa tillverkas 
fortfarande på packningsavdelningen. Det finns inte heller färdiga EU-pallar för 
Compact CA 210 som antingen packas enskilt på en helpall eller två och två på en 
helpall. Vikingmotorerna packas utan kors direkt på EU-pallen. 
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I övrigt beställs speciella pallar från Edvardssons i olika storlekar för respektive 
motormodell. Dessa är liknande de lådor som finns, men har inga väggar.   

5.5  Problemsammanställning 
En stor uppfinningsrikhet är ofta nödvändigt vid packningen och det speciellt när det 
gäller packningen av reservdelssatser. De anställda har alla sitt eget speciella sätt att 
packa godset på. Detta har ibland skapat missförstånd och komplikationer då 
nyanställda och sommarjobbare inte har kännedom över vad som gäller och följden kan 
leda till förseningar och i värsta fall att produkten paketerats i fel emballage så varan 
skadas eller inte kommer genom tullen.  På avdelningen har de nu införskaffat fyra 
stycken pärmar med bilder och text för att visa hur olika produkter ska packas. Det finns 
dock flera olika sätt att paketera detaljerna på.  
 
Eftersom att packningsavdelningen är slutstationen för de olika produkterna är det här 
som det visar sig om något är fel. Det händer att delar saknas i reservdelssatserna och 
personalen på avdelningen får avsätta mycket tid till att reda ut problemen som uppstått. 
Ibland kan stor del av arbetsdagen gå åt till att söka rätt på delar och rätta till andra fel 
som uppkommer. Sådana exempel kan vara att det är motornumret på motorn inte 
överensstämmer med numret på packningssedeln. 
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6 Beräkningsunderlag och framtagning av statistik 
I detta kapitel redovisas de variabler som sedan påverkar beräkningarna i senare 
kapitel. Det ges förklaringar varför/varför inte vissa faktorer använts. I första delen 
redovisas de delar som har speciellt med tidstudien att göra.  

6.1 Tidstudien som ger underlag för beräkning  
En studie över packningstid gjordes på avdelningen för att senare kunna användas i 
studien där kostnaden att skicka motorerna på pall jämfördes med att skicka motorerna i 
låda. Ett antal mätningar gjordes genom att följa med en från personalen och klocka de 
olika momenten. En sammanställning gjordes på de olika momenten och ett medelvärde 
för olika scenarier räknades ut. Timlönen som sedan multiplicerades med tidsåtgången 
var 120 kr/tim för de anställda. Detta var ett genomsnitt för personalen på avdelningen. I 
detta var även övertidsersättning och andra ersättningar inräknat. 
 
Personalkostnaderna har inte berörts i standardiseringen. Det tar inte längre tid att packa 
en motor i en större låda jämfört med en mindre och därför kan denna kostnad uteslutas. 
Ibland kan dock vissa modifikationer på lådorna behövas göras vilket kan ta längre tid. 
För tillfället är det dock omöjligt att se vilka lådor det gäller samt hur lång tid detta tar. 
 
Mätningarna skedde på ett antal motorer under en veckas tid på avdelningen. Sedan 
gjordes en sammanställning av tiderna för tre olika packningssätt i Excel. Dessa var 
packa i låda, packa på pall och packa på färdig pall från leverantör. De tre 
packningssätten mättes även när det var två motorer som skulle packades samtidigt. Det 
gjordes inga mätningar på kamringar, momentarmar eller reservdelssatser. Anledningen 
till detta är främst för att emballeringen av dessa sker ungefär likadant oberoende på om 
det paketeras i låda eller på pall. Vilket medför att dessa två bedöms ha lika stora 
kostnader. En annan anledning är att det finns så många olika packningssätt beroende på 
vad som skickas och en sådan mätning skulle kräva en betydligt större utredning än vad 
som anses möjligt för detta arbete.  
 
Det som även bör tas i anspråk är all övrig hantering så som beställning, kassering av 
vissa lådor och även all hantering som sker när lådor och pallar kommer till 
packningsavdelningen. Denna tid är dock inte inräknad i beräkningarna utan anses ta för 
lång tid att genomföra och har mindre betydelse i detta sammanhang. Dock kan det vara 
av värde att ta upp att hanteringen av lådorna tar längre tid än pallarna och betydligt 
större lagerutrymme. 

6.2 Logistikkostnader 
I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till logistikkostnaderna. Anledningen har bland 
annat varit att det ansetts omöjligt att transportera lådorna ovanpå varandra när de 
packas i låda jämfört med på pall och ger därför inga fördelar och kostnaden blir 
detsamma för båda packningssätten. När det gäller standardiseringen av lådorna så har 
det visat sig att det vanligaste beräkningssättet är att gå efter vikt när transportkostnaden 
beräknas. En större låda ger marginellt högre vikt och försummas därför.  
 
Det har varit problem vid transport av gods till vissa länder ibland då detaljerna packats 
på pall. Vissa länder har väldigt stora krav på KD-märkning av emballagen och inte 
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tyckt att den märkning som förekommit på pallarna varit tillfredställande, även om de 
ska vara tillräckligt märkta. Detta har medfört att kollin blivit stående i tullen och inte 
kunnat levereras ut till kunderna och skickats tillbaka till Hägglunds. 

6.3 Kartläggning av motorer och momentarmar 
Stor del av det som packas är andra produkter än motorer och är av väldigt skiftande 
karaktär beroende på vad kunderna beställt. Personalen har uppskattat att cirka 40 
procent av alla produkter som packas är motorer och de övriga 60 procenten är övriga 
artiklar så som reservdelar, momentarmar och andra tillbehör. Många gånger är det 
olika många produkter och i skiftande kvantitet som ska skickas till kunderna. Det finns 
även många olika kombinationer av reservdelar som paketeras.  
 
En sammanställning på prognoser för juli- 06 till juni -07 över motorer fanns tillgänglig 
vid projektets början och har senare främst använts i standardiseringen men även i 
”jämförelsen”. Prognoserna visar en klar trend där försäljningen av Marathon och 
Vikingmotorerna minkar till fördel för den nya motorn Compact CB. Marathon 
motorerna är på nergång och det kommer att säljas fler och fler av de nya CB-
motorerna. 

6.4 Kartläggning av lådor och pall 
En sammanställning gjordes på det beställningsunderlag som erhölls från Edvardssons 
Trävaru AB. De artiklar som används i denna rapport fördes in i ett Excel-ark vilka 
sedan sorterades upp i olika tabeller.  
 
Det är företagets kunder som betalar emballaget som motorerna skickas i/på. Hägglunds 
lägger på 25 procent på inköpspriset på emballagets inköpspris. Detta påslag ska ersätta 
de övriga utgifter på emballagen så som spik, plast med mera som främst används vid 
packning på pall för att skydda artiklarna. Men påslaget på inköpspriset från 
leverantören görs både på pallarnas och på lådornas inköpspris. Detta är det pris som i 
rapporten benämns som Försäljningspris. Inköpspriset är alltså det pris Hägglunds 
betalar för emballaget hos leverantörerna och försäljningspriset är det pris Hägglunds 
Drives tar för emballaget till sina kunder. 

6.4.1 Behov av lådor  
Behovet av lådor har ökat under året som gått då försäljningen av motorer har ökat 
under senaste året och förväntas fortsätta öka i fortsättningen. Det kan vara svårt att 
beräkna det exakta behovet av lådor men en uppskattning av antalet går att genomföra. 
Produktionstakten på motorer har ökat och förväntas fortsätta öka under nästkommande 
år. Detta ger då även ett ökat behov av lådor. Främst är det lådorna som kan tänkas bli 
blivande flaskhalsar på avdelningen, då pallarna är lätta att beställa från leverantören 
och kräver betydligt mindre lagerutrymme. 
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7 Kalkylunderlag för beräkning av standardisering av 
låda 
I detta kapitel redogörs de tankegångar och visas det underlag som använts vid senare 
beräkningar.    

7.1 Upprättande av kalkyl 
En procentuell uppdelning av motorerna gjordes från prognosen för 2006/2007. De 
motorer med större procentsats än 3,0 % är de motorer som sedan kommer att beräknas 
för att jämföra kostnader för packning i låda respektive pall. Dessa utgör tillsammans 
hela 90 % av alla motorer. Alla modeller av Compact CA-motorerna är med och innehar 
även topp fem av antalet sålda motorer. I beräkningarna är det dessa 90 procent som i 
första hand har använts i beräkningarna. Om det däremot har varit en motor som inte 
finns i tabellen men som packas i en låda med liknande dimensioner som någon av 
motorerna nedan har den motormodellens låda fått ingå i beräkningarna.   
 
Tabell 7:1 Motorer för vidare beräkningar med respektive låda, pall som de idag 
packas i. 

Typ Modell 
Procent -
06/07 

Tillhörande 
låda 

Dimension på 
låda 

Compact CA 50 23,5 % CA 50-140 75x75x80
Compact CA 100 10,8 % CA 50-140 75x75x80
Compact CA 210 10,8 % CA -210 75x75x90
Compact CA 70 9,0 % CA 50-140 75x75x80
Compact CA 140 9,0 % CA 50-140 75x75x80
Viking 64-SER 6,3 % Låda 64-ser 94x94x63
Compact CB 280 5,3 % CB 400 100x100x95
Viking 84-SER 4,2 % Låda 84-ser 120x120x85
Viking 44-SER 3,9 % Låda 44-ser 85x85x61
Compact CB 400 3,8 % CB 400 100x100x95
Compact CB 560 3,2 % CB 840 114x114x112
Totalt  90,0 %     

 
Ett Excel-ark upprättades för att visa vilka lådor som kan ersättas av andra. Även nya 
lådor med nya dimensioner upprättades för att kunna packa liknande produkter i en och 
samma låda. De priser som använts i modellen är de försäljningspriser som företaget tar 
för emballaget. Det är ej inköpspriset som är beräknat. Det hade lika gärna vara 
inköpspriset då det viktigaste med denna beräkning var att se skillnaderna mellan olika 
alternativ. 
 
Först och främst kommer det att utredas om standardisering kan ske inom motortyperna, 
men det är även tänkt att se mellan motortyperna om gemensam låda kan tillverkas. Där 
är det främst mellan Compact CB och Marathon motorerna som det är möjligt då 
modellerna liknar varandra i utformningen. Kostnadsskillnaderna mellan CA-lådor och 
CB-lådor är så pass stor att det kan vara svårt att räkna hem denna standardisering. Den 
större lådan för CA-motorer kostar 1035 kronor jämfört med de 2190 kronor som den 
större lådan för CB-motorer packas i. Den största anledningen varför den här 
kombinationen inte kommer att beräknas är dock för att utformningen på motorerna 
skiljer sig så pass att det är svårt att hitta ett kors som passar båda typerna. 
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En bilaga med alla lådor som ska standardiseras finns på sidan Bilaga D.  

7.2 Modell för Compact CA-motorer 
I denna grupp med motorer finns det för tillfället två typer av lådor som motorerna 
packas i. I den ena lådan packas alla motorer i storlekarna 50-140 vilket är 3 olika 
motorer och i den större modellen packas 210-motorerna. Beräkningen har skett så att 
kostnaden för att packa alla motorer i den större lådan har skett.  

7.3 Modell för Marathonmotorer och Compact CB-motorer 
Det första förslaget som utreddes var om Compact CB- och Marathonmotorer skulle 
packas gemensamt i en låda. Förslaget byggde på att lämpliga mindre motormodeller 
antingen packas i en CB-840 låda eller i en MA-400 låda. Då dessa båda är tillräckligt 
stora för att rymma alla mindre modeller ifall men ser till ytterdimensionerna på 
lådorna. Dock ser de annorlunda ut inuti lådan vilket kan försvåra arbetet för en 
standardisering mellan Marathon- och CB-lådorna.  
 
Ett annat förslag är att packa Marathonmotorerna MA 141 och MA 200 i lådan för 
Marathonmotorerna MB 283 och MB 400. Ett annat alternativ är att packa MA 141 och 
MA 200 i Compactlådan CB 400. Båda dessa förslag bidrar till att lådantalet kan 
minskas med en låda i respektive förslag. Dessutom tittade man på att börja packa 
motorerna som tillhör lådan MB 400 i en CB 840-låda. 
 
Ett tredje förslag är att packa Compactmotorerna CB 280 och CB 400 i CB 840-lådan. 
De yttre dimensionerna för dessa är väldigt lika varandra men korsen inuti är skilda då 
korset i CB 840-lådan är större. Förslaget leder till att det blir en version mindre av 
lådorna för CB. 
 
Det kan vara en idé att titta i bilaga D för att få en överblick vilka motorer som idag 
packas i respektive låda. Där kan man utläsa att det redan idag ofta packas två olika 
motormodeller i en och samma låda.  

7.4 Modell för Vikingmotorer 
Här är det de två minsta modellerna som undersökts vad det skulle bli för 
kostnadsökning om dessa packas i 64-seriens låda. Vikingmotorerna har en speciell 
karaktär på lådorna för att passa till respektive motor. Korsen till dessa är anpassade till 
varje motormodell. Motorerna har ett utseende som skiljer sig mycket från de övriga 
motortyperna, vilket gör dessa omöjliga att packa i samma slags låda som övriga 
motortyper. Modellen liknar ett tefat och skillnaden diameter/höjd är betydligt större än 
övriga motorer.  

7.5 Modell för momentarmar, kamringar och reservdelssatser 
Bland alla dessa artiklar är redan sortimentet på lådor ganska litet och det är stor 
skillnad mellan storlekarna på lådorna. I modellen för övriga artiklar är det de fyra 
minsta lådorna för momentarmar som försökts minskas ner i antal. Det ska utredas om 
det är möjligt att minska dagens fyra lådor till två. Övriga emballage för momentarmar 
är svåra att standardisera då dimensionerna spänner över ett väldigt stort område, det 
skiljer nästan en meter mellan de övriga dimensionerna. 
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Kamringarna och reservdelssatserna har inte behövt beräknas då dessa packas i fyra 
olika modeller på lådor som benämns repsatslåda. Både kamringarna och 
reservdelssatserna packas i olika lådor varje gång de packas och de redan existerande 
lådorna behövs i de dimensioner som finns. Eftersom det är så få modeller redan 
behöver dessa ej utredas.  
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8 Utförande av kalkyl för beräkning av kostnader på EU-
pall vs låda 
I detta kapitel redogörs de modeller som använts vid beräkningar för jämförelsen när 
motorerna packas i låda eller på pall. Även de variabler som påverkat beräkningarna 
redovisas här. 

8.1 Modell för beräkning av kostnad 
Olika scenarier byggdes upp för att visa kostnadsskillnaden mellan de olika 
packningsalternativen. De olika scenarierna presenteras här nedan var för sig. Sedan 
gjordes en summering för att visa skillnaderna mellan alternativen tydligare. I de 
scenarier då alla motorer packas på pall är dock inte möjligt i verkligheten då det finns 
krav från vissa kunder och länder att motorerna skickas i låda. Även när artiklarna 
fraktas via sjö finns krav att kollit ska skickas i låda. Men beräkningar gjordes för att 
lättare kunna jämföra kostnader. Modellen som använts är skapad för att lätt kunna visa 
den totala kostnaden för de olika scenarierna. Idén för modellen har kommit från de 
kalkylmodeller som finns i teoriavsnittet. I modellerna beräknades den totala kostnaden 
både på inköpspris och försäljningspris samt försäljningssiffror från 2005 och 
prognosen för 2006/2007. De motorer som använts vid alla beräkningar är de som finns 
representerade i bilaga G-1. Priserna för pall respektive låda finns angivna i bilaga G-1 
samt G-2. 

8.1.1 Scenario 1; Alla motorer packas i låda 
I första scenariot så räknades kostnaden ut när alla motorer i bilaga G-1 packades i 
lådor. Både beräkningar gällande för tidsperioden 2005 då samtliga siffror fanns givna, 
men även för prognosen 06/07. Detta bland annat för att kunna se hur stor den egentliga 
prisskillnaden kommer att bli för detta alternativ.  

8.1.2 Scenario 2; Alla motorer packas på pall 
I scenario två antogs det att alla lådor packades separat på pallar. I de fall som där 
motorerna kunde packas på en halvpall görs detta. Detta innebär att pallar måste byggas 
upp åt vissa modeller från start. De modeller detta gäller är för motorerna CA 50- 140 
och Viking 44-ser. I de fall då det finns speciella pallar beställda från leverantören, 
används dessa. Detta gäller främst de större modellerna av motorer i tabellen. 

8.1.3 Scenario 3; Alla motorer packas i låda och 
packningskostnaden tas med 
Detta scenario ser i grunden likadant ut som i första sceneriet. Det som lagts till är 
kostnaden för packningsstiden. Detta scenario ska användas främst för att kunna 
jämföra skillnaderna mellan att packa i låda och på pall när packningskostnaden tas 
med.  

8.1.4 Scenario 4; Alla motorer packas på pall och 
packningskostnaden tas med 
Detta scenario ser i grunden likadant ut som i andra sceneriet. Det som lagts till är 
kostnaden för packningstiden. Detta scenario ska användas främst för att kunna jämföra 
skillnaderna mellan att packa i låda och på pall när packningskostnaden tas med. 
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8.1.5 Scenario 5; Motorerna antas att de skickas två och två i skilda 
lådor 
I detta scenario är det bara att dubblera kostnaderna från första scenariot för att få fram 
den totala kostnaden att skicka två stycken motorer samtidigt istället för en enskild. 
Detta har främst gjort för att sedan kunna jämföra med scenario 6. Här har även siffror 
med packningskostnaden beräknats vilket gett ett litet annat resultat än tidigare. Detta 
på grund av att det går snabbare att packa två likadana lådor samtidigt än att göra det 
separat.  
 
Beräkningarna kommer att ske på två stycken och sedan divideras på två för att även 
kunna jämföra ytterligare med de första fyra scenarierna också. Så siffrorna i tabellen i 
resultatdelen visar kostnaden för en motor då de packas två och två. 

8.1.6 Scenario 6; Motorerna packas 2 och 2 på pall 
I detta sjätte scenario antas att motorerna packas två och två. Compact modellerna CA 
50-140 packas två och två på en EU-pall som finns färdig från Edvardssons. Även den 
sista modellen CA 210 packas på en pall som görs av personalen på avdelningen. En 
tidsbesparing görs när de packas två och två på en pall tillsammans jämfört med en 
enskild motor på pall. Övriga motorer packas som vanligt på var sin pall då dessa är för 
stora för att rymmas tillsammans på en pall. 
 
Beräkningarna kommer att ske på två stycken och sedan divideras på två för att även 
kunna jämföra ytterligare med de första fyra scenarierna också. Så siffrorna i tabellen i 
resultatdelen visar kostnaden för en motor då de packas två och två. 

8.2 Sammanställning av de olika scenarierna 
Här görs en sammanställning på de tidigare resultaten och skillnaderna dessa emellan 
redovisas i en tabell. Här redovisas de olika kostnaderna och det är dessa siffror som 
ligger som beslutsgrund för det slutgiltiga förslaget. 
 
Det sker ganska ofta att det är flera likadana motorer ska till samma kund. Detta är en 
anledning varför scenario 5 och 6 finns med i beräkningarna och ansågs därför viktigt 
att ta med. Ytterligare besparingar i tidsåtgång görs ju fler motorer som kan packas 
samtidigt. 
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9 Resultat  
I detta kapitel redovisas de resultatet för de två olika scenarierna som beskrivits i 
tidigare kapitel. I inledningen redovisas resultatet för tidstudien som sedan används vid 
standardiseringen. 

9.1 Tidstudie 
Resultatet för tidstudien visas nedan i tabellen. Detta är sedan de siffror som använts i 
de sex olika scenarierna. Siffrorna visar att det är billigast att packa motorerna i en låda 
än på en pall. Om man däremot tittar på kostnaden när de packas två och två kan man se 
att det är billigare att packa två motorer på en färdig pall. Skillnaden mellan dessa är 
dock inte så stor. Däremot kan man se att det alltid är billigare att packa motorerna två 
och två än enskilt. 
 
Tabell 9:1 Tid för färdigställande av emballage 
  Låda Färdig pall Ny pall Låda Färdig pall Ny pall 
  2st     1st     
Tid 19.3 min 17.8 min 21.3 min 12.6 min 15.0 min 17.4 min
Tidstillägg 20.0 min 20.0 min 20.0 min 15.0 min 15.0 min 15.0 min
Total tid 39.3 min 37.8 min 41.3 min 27.6 min 30.0 min 32.4 min
Total 
kostnad 78.6 kr/par 75.60 kr/par 82.60 kr/par 55.20 kr/st 60 kr/st 64.8 kr/st

 
Denna tabell visar hur de moment som har olika betydelse för tiden att packa en låda 
påverkas av vilken typ av emballage som används. Den första tiden i tabellen är de 
moment som skiljer sig mellan grupperna, men även vissa moment som är likadana men 
tar olika lång tid när motorerna packas i låda eller på pall. Den totala tiden 
multiplicerades sedan med 2 kr/min (120 kr/min). Se bilaga C för utförligare tabell över 
hur tiden i första raden beräknats.  
 
Tidstudien som använts som underlag kan inte användas helt utan modifikationer. Det 
är för få mätningar för att kunna tyda ett helt korrekt mönster. Ofta sker speciella 
händelser vilket antingen förlänger eller förkortar tiden betydligt. Uppfattningen är att 
det tar ca 15 min att packa de olika alternativen utöver de beräknade tiderna i bilaga C. 
Till exempel ger detta då en tid för packning i låda på 15 + 12,6 min= 27,6 minuter. 
Packning med två motorer tar ca 20 min utöver de tider som redovisats sedan tidigare. 
Detta ger en tid på 20+19,3= 39,3 minuter för att packa två motorer i låda. Det som 
räknats in då är bland annat orderhantering, inoljning av motorer och annat som är 
likadant för alla typer av packningssätt. 

9.2 Standardisering av lådor 
Resultatet visar på ökade kostnader i alla fall förutom ett då det gäller 
emballagekostnaderna. Detta beror främst på att de mindre motorerna kommer att 
packas i en större låda som är dyrare än den mindre lådan som motorn packades i 
tidigare.. 

9.2.1 Resultat för standardisering av Compact CA 
Ska de större CA-210 lådorna användas till Compact CA 50-140 motorerna behöver ett 
invändigt löst kors sättas in i lådorna för att de mindre motorerna ska sitta fast 
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ordentligt. Anläggningsytan på motorerna CA 50-140 är för liten om de packas på de 
större korsen. Inför man detta förslag kommer det att ge en kostnadsökning på cirka 55 
000 kronor per år beräknat på antalet lådor som användes under 2005. Antalet sålda 
motorer väntas öka vilket i sin tur leder till en större kostnad för nästkommande år för 
lådorna. 
  
Se bilaga F-1 för utförligare beräkningar. 

9.2.2 Resultat för standardisering av Compact CB och Marathon 
Kostnaden om alla motorer packas i CB-lådan 840 skulle öka med cirka 86 000 kronor 
per år beräknat på 2005 års siffror. Skulle alla motorer packas i MA-lådan 400 skulle 
det bli en minskning med ca 24 000 kronor på ett år. Varför detta alternativ blev 
billigare beror på att Marathonlådorna är billigare att köpa in och detta leder till att även 
försäljningspriset lägre. Se bilaga F-1 för närmare beskrivning. 
 
Compact CB 
Minskar man antalet lådor med ett genom att ta bort lådan CB 400 och ersätta den med 
CB 840 ökar kostnaden med cirka 11 000 kronor per år. Se bilaga F-2 för utförligare 
beräkningar. 
 
Marathon 
Om de motorer som idag packas i den mindre modellen (MA 141-200) packas i den 
större modellen (MB 400) kommer kostnadsskillnaden vara 20 900 kronor. Detta är 
beräknat på det antal lådor som totalt beställdes under 2005 och försäljningspris. Med 
tanke på att det är än färre motorer prognostiserat för 06/07 så kommer 
kostnadsskillnaden att minska.  
 
Resultatet om lådan MA 141-200 ersätts av CB 400-lådan blir en kostnadsökning med 
41 300 kronor. Dimensionerna på dessa lådor är likadana och det är bara korset inne i 
lådan som skiljer sig. Ersätts även MB 400-lådan av CB 840-lådan ger detta en 
kostnadsökning på cirka 22 000 kr. Se bilaga F-2 för utförligare beräkningar. 

9.2.3 Resultat för standardisering av Viking 
Resultatet från standardiseringen är att om man börjar packa både 21-seriens och 44-
seriens motorer i 64-seriens låda kommer det ske en kostnadsökning på 13 400 kr/år 
beräknat på antalet beställda lådor 2005. Bestämmer man sig för att bara packa 44-
seriens motor i 64-seriens låda blir ökningen bara 4 800 kr/år. Att kostnaden för detta 
förslag inte blir så stort beror först och främst på att antalet lådor som används är så pass 
få. Se bilaga F-3 för utförligare beräkningar. 

9.2.4 Resultat för standardiseringen av momentarmar, kamringar 
och reservdelssatser 
TCA 5-lådan för momentarmssatser och TMA 20-lådan för en annan momentarmssats 
bör slås ihop till en ny låda med dimensionerna från de båda tidigare lådorna. Den nya 
lådan har längd/bredd-måttet från TMA 20 lådan, den behöver bara göras 50 mm högre 
för att momentarmarna som tidigare packats i TCA 5 lådan ska rymmas. I TMA 20 
ingår även modellerna TCA 10 och TCA 14 som har samma dimension alla tre. 
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TMA 20 TCA 5 Ny dimension 
mmxxxxxx 25068011802506609202006801180 ⇒+  

 
När beräkningarna på lådan skett har ett fiktivt pris satts som är något högre än den 
tidigare TMA 20-lådan. Priset är satt till 710 kr jämfört med 690 kr för TMA 20-lådan. 
Inför Hägglunds detta förslag ger det en merkostnad på 7300 kr beräknat på 2005 års 
antal lådor. Här kan dock priset antingen bli större eller mindre beroende vilket pris på 
lådan som sätts. 
 
Även beräkningar om TMA 40/TCA 40 ska tas bort och ersättas av TMA 60/TCA 84 
har gjorts. Resultatet för antalet lådor 2005 skulle ge en kostnadsökning på cirka 18 000 
kr. Se bilaga F-3 för utförligare beräkningar av de två scenarierna. 

9.2.5 Rekommendationer för standardisering 
Förslaget som läggs fram är att minska antalet lådor i Compact CA- serien från två 
stycken till en låda och det innebär att Compact CA 50-140 packas i 210-lådan.  
 
När det gäller Marathon och Compact CB har det varit svårt att komma fram till ett 
slutgiltigt alternativ. Vissa av förslagen är lättare att utföra i praktiken men då kan inte 
antalet lådor minskas i den grad som är önskvärt. Rekommendationen är att i framtiden 
försöka ta bort Marathonlådorna helt ur sortimentet och packa alla Marathonmotorer i 
Compact CB:s motsvarande låda. Varför inte rekommendationen är att packa alla CB- 
och Marathonmotorer i den största Marathonlådan (som gav den enda 
kostnadsminskningen) är för att det i praktiken inte är genomförbart på grund av 
utrymmesskäl. CB-motorerna är svåra att rymma i en Marathonlåda. Den 
rekommendation när det gäller dessa lådor blir slutligen att ersätta följande lådor; MA 
141-200 lådan med CB 400-lådan samt MB 400-lådan med CA 840-lådan. Inga 
ändringar inom gruppen CB-lådor kommer att göras. 
 
I Vikingserien är rekommendationerna att packa både 21-seriens och 44-seriens motorer 
i 64-serien låda. Det kan vara svårt praktiskt att lösa problemet att packa 21-serien 
motor i lådan och anses detta för svårt kan 21-seriens låda vara kvar. 
 
Utöver detta så är rekommendationen att modulera om befintlig TMA 20 låda och ta 
bort TCA 5 ur sortimentet samt ersätta TCA 40 med TCA 84-lådan. Höjdskillnaden är 
bara 50 mm mellan alla momentarmslådor och dessa bör kunna modifieras så att alla ha 
samma höjd, nämligen 400 mm. Personalen har berättat att det idag kan vara knappt 
med utrymme på höjden och detta är ytterligare ett skäl till att ha en gemensam höjd på 
momentarmslådorna. 
 
Genomförs dessa förslag kommer företaget att kunna minska sortimentet med lådor med 
sju stycken. Se bilaga E för en sammanställning över vilka lådor som ska användas till 
respektive motor/momentarm efter standardiseringen.  

9.3 Resultat när motorerna packas i låda respektive på pall 
I alla tabeller i detta kapitel kan man utläsa att det är väldigt stor skillnad i pris att packa 
i låda och på pall. De olika scenarierna redovisas separat under respektive rubrik för att 
sedan sammanställas och kommenteras i sista kapitlet. 
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9.3.1 Scenario 1; Alla motorer packas i låda 
Om man räknar med prognosen för 06/07 och försäljningspriset blir summan cirka 
5 760 000 kr/år om alla motorer packas i låda. Räknas summan för 2005 blir den 
4 440 000 kr/år. Som man då kan se blir skillnaden mellan dessa 1 320 000 kr/år. Tittar 
man istället på inköpssiffrorna 4 760 000 kr för 06/07 och 3 670 000 kr för 2005 skiljer 
det 1 090 000 kr. Detta innebär konkret att inköpskostnaden ökar med cirka en miljon 
kronor om försäljningen av motorer infrias och alla motorer packas i låda. Däremot 
skulle även intäkterna öka med 230 000 kr (skillnaden mellan 1 320 000 och 1 090 
000). Se bilaga H för uträkningar. 
 
Tabell 9:2 Sammanställning av kostnaden när alla motorer packas i låda 
  Inköp Inköp Försäljning Försäljning 
Typ Modell Totalt 06/07 Totalt 05/05 Totalt 06/07 Totalt 05/05 
Compact CA 50 1 012 700 815 613 1 267 500 1 020 825
Compact CA 100 467 400 322 506 585 000 403 650
Compact CA 210 495 600 506 338 621 000 634 455
Compact CA 70 389 500 276 545 487 500 346 125
Compact CA 140 389 500 360 677 487 500 451 425
Viking 64-SER 325 026 275 022 361 530 305 910
Compact CB 280 510 384 246 512 607 110 293 230
Viking 84-SER 267 930 187 780 297 180 208 280
Viking 44-SER 191 350 152 190 212 850 169 290
Compact CB 400 366 296 303 800 435 715 361 375
Compact CB 560 347 072 218 892 385 440 243 090
Totalt   4 762 758 3 665 875 5 748 325 4 437 655

 
I tabellen kan man även se att mellan olika motormodeller skiljer det ibland inte så 
mycket mellan 2005 och 06/07. Detta beror främst då på att antalet sålda motorer 
förväntas ligga kvar på samma nivå. Vissa siffror kan även sjunka eller öka drastiskt 
och det beror då på att antingen försäljningen ökar eller minskar. 

9.3.2 Scenario 2; Alla motorer packas på pall 
Om man räknar försäljningsintäkterna för prognosen 06/07 blir den totala kostnaden 
1 660 000 kr/år. Beräknas kostnaden på 2005 blir kostnaden 1 240 000 kr/år. Skillnaden 
mellan dessa förslag blir 420 000 kr/år. Tittar man istället på inköpssiffrorna 1 440 000 
kr för 06/07 och 1 070 000kr för 2005. Detta innebär konkret att inköpskostnaden ökar 
med cirka 370 000 kr/år om försäljningen av motorer infrias i prognosen och alla 
motorer packas på pall. Se bilaga I för framtagning av siffrorna som redovisas nedan. 
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Tabell 9:3 Sammanställning av kostnaden när alla motorer packas på pall 
  Inköp Inköp Försäljning Försäljning 
Typ Modell Totalt 06/07 Totalt 05/05 Totalt 06/07 Totalt 05/05 
Compact CA 50 219 700 176 943 260 000 209 400
Compact CA 100 101 400 69 966 120 000 82 800
Compact CA 210 132 600 135 473 165 000 168 575
Compact CA 70 84 500 59 995 100 000 71 000
Compact CA 140 84 500 78 247 100 000 92 600
Viking 64-SER 128 466 108 702 143 910 121 770
Compact CB 280 219 912 106 216 244 020 117 860
Viking 84-SER 90 558 63 468 100 620 70 520
Viking 44-SER 17 200 13 680 25 800 20 520
Compact CB 400 157 828 130 900 175 130 145 250
Compact CB 560 203 280 128 205 226 160 142 635
Totalt   1 439 944 1 071 795 1 660 640 1 242 930

 

9.3.3 Scenario 3; Alla motorer packas i låda och packningstid tas 
med 
Detta scenario ser i grunden likadant ut som i första sceneriet. Ett påslag med 
packningskostnaden har gjorts och generellt ger detta ökade kostnader för alla 
beräkningar. Skillnaden mellan 2005 och prognosens siffror är fortfarande stora. Se 
bilaga J för närmare beräkningar. 
 
Tabell 9:4 Sammanställning av kostnaden när alla motorer packas i låda med 
personalkostnaderna inräknat 
  Inköp Inköp Försäljning Försäljning 

Typ Modell
Tot 06/07 
personalkostn.

Tot 05/05 
personalkostn.

Tot 06/07 
personalkostn. 

Tot 05/05 
personalkostn.

Compact CA 50 1 084 460 873407 1 339 260 1 078 619
Compact CA 100 500 520 345 359 618 120 426 503
Compact CA 210 528 720 540 176 654 120 668 293
Compact CA 70 417 100 296 141 515 100 365 721
Compact CA 140 417 100 386 235 515 100 476 983
Viking 64-SER 344 401 291 416 380 905 322 304
Compact CB 280 526 613 254 350 623 339 301 068
Viking 84-SER 280 847 196 833 310 097 217 333
Viking 44-SER 203 218 161 629 224 718 178 729
Compact CB 400 377 943 313 460 447 362 371 035
Compact CB 560 356 787 225 019 395 155 249 217
Totalt   5 037 709 3 884 025 6 023 276 4 655 805

 

9.3.4 Scenario 4; Alla motorer packas på pall och 
packningskostnaden tas med 
Alla fyra spalter får en högre summa än i scenario 2 vilket är naturligt eftersom 
packningskostnaden är inräknat. Se bilaga K för beräkningar. 
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Tabell 9:5 Sammanställning av kostnaden när alla motorer packas på pall med 
personalkostnaderna inräknat 
  Inköp Inköp Försäljning Försäljning 

Typ Modell
Tot 06/07 
personalkostn.

Tot 05/05 
personalkostn.

Tot 06/07 
personalkostn. 

Tot 05/05 
personalkostn.

Compact CA 50 303 940 244 789 344 240 277 246
Compact CA 100 140 280 96 793 158 880 109 627
Compact CA 210 171 480 175 195 203 880 208 297
Compact CA 70 116 900 82 999 132 400 94 004
Compact CA 140 116 900 108 249 132 400 122 602
Viking 64-SER 149 526 126 522 164 970 139 590
Compact CB 280 237 552 114 736 261 660 126 380
Viking 84-SER 104 598 73 308 114 660 80 360
Viking 44-SER 3 1132 24 761 39 732 31 601
Compact CB 400 170 488 141 400 187 790 155 750
Compact CB 560 213 840 134 865 236 720 149 295
Totalt   1 756 636 1 323 617 1 977 332 1 494 752

 

9.3.5 Scenario 5; Alla motorer packas tillsammans två och två i lådor 
I detta femte scenario antas att motorerna packas två och två. Siffrorna i tabellen är dock 
dividerat med två för att kunna jämföra med de första fyra scenarierna i 
sammanställningen. Det man direkt ser är att de två första kolumnerna för både 06/07 
och 05/05 har samma siffror som de fyra kolumnerna i scenario 1. Så ska det även vara 
eftersom beräkningarna inte skiljer sig åt när det bara är kostnaden för lådorna som 
beräknas. Det är först när man jämför de två övriga kolumnerna som man kan se att 
summan här är något mindre än i scenario 1. Detta beror på att det går snabbare att 
packa två lådor samtidigt. Se bilaga L-1 samt L-2 för beräkningar. 
 
Tabell 9:6 Sammanställning av kostnaden för en motor när de packas två och två i 
lådor för 06/07 
      + personalkostn. + personalkostn.

Typ Modell Totalt inköp 
Totalt 
försäljning Totalt inköp 

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 1 012 700 1 267 500 1 059 890 1 314 690
Compact CA 100 467 400 585 000 489 180 606 780
Compact CA 210 495 600 621 000 517 380 642 780
Compact CA 70 389 500 487 500 407 650 505 650
Compact CA 140 389 500 487 500 407 650 505 650
Viking 64-SER 325 026 361 530 337 767 374 271
Compact CB 280 510 384 607 110 521 056 617 782
Viking 84-SER 267 930 297 180 142 693 305 674
Viking 44-SER 191 350 212 850 199 155 220 655
Compact CB 400 366 296 435 715 373 955 443 374
Compact CB 560 347 072 385 440 353 461 391 829
Totalt   4 762 758 5 748 325 4 809 837 5 929 135
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Tabell 9:7 Sammanställning av kostnaden för en motor när de packas två och två i 
lådor för 2005 
      + personalkostn. + personalkostn.

Typ Modell Totalt inköp 
Totalt 
försäljning Totalt inköp 

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 815 613 1 020 825 853 619 1 058 831
Compact CA 100 322 506 403 650 337 534 418 678
Compact CA 210 506 338 634 455 528 590 656 707
Compact CA 70 276 545 346 125 289 432 359 012
Compact CA 140 360 677 451 425 377 484 468 232
Viking 64-SER 275 022 305 910 285 803 316 691
Compact CB 280 246 512 293 230 251 667 298 385
Viking 84-SER 187 780 208 280 100 007 214 233
Viking 44-SER 152 190 169 290 158 397 175 497
Compact CB 400 303 800 361 375 310 153 367 728
Compact CB 560 218 892 243 090 222 921 247 119
Totalt   3 665 875 4 437 655 3 715 607 4 581 113

9.3.6 Scenario 6; Motorerna packas 2 och 2 på färdiga pallar från 
Edvardssons 
I detta sjätte scenario antas att motorerna packas två och två. Siffrorna i tabellen är dock 
dividerat med två för att kunna jämföra med de första fyra scenarierna. Här skiljer det 
ganska mycket åt både om man jämför med scenario 2 och 4. Scenario 2 blir det 
billigare om man packar motorerna två och två både gällande inköps- och 
försäljningspriser. Däremot blir den totala summan för försäljningspriset betydligt högre 
om man packar motorerna som i scenario 6. Orsaken till denna ökning kan ses om man 
jämför siffrorna för Compact CA-motorerna. Där blir pallpriset 650kr/2 dvs 325 kr per 
motor. När dessa motorer packas enskilt blir priset per pall 200kr. Eftersom dessa står 
för en stor del av antalet motorer ger detta utslag i slutsumman. Detta gäller förstås även 
om man jämför försäljningspriset med personalkostnader som finns i tabeller i scenario 
4 och jämför dessa med försäljningspris med personalkostnader i scenario 6. Se bilaga 
M-1 och M-2 för beräkningsunderlag. 
 
Tabell 9:8 Sammanställning av kostnaden för en motor när de packas två och två på 
pall för 06/07 
      + personalkostn. + personalkostn.

Typ Modell Totalt inköp 
Totalt 
försäljning Totalt inköp 

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 213 200 422 500 262 340 471 640
Compact CA 100 98 400 195 000 121 080 217 680
Compact CA 210 108 600 129 000 133 380 153 780
Compact CA 70 82 000 162 500 100 900 181 400
Compact CA 140 82 000 162 500 100 900 181 400
Viking 64-SER 128 466 143 910 142 962 157 178
Compact CB 280 219 912 244 020 232 054 255 133
Viking 84-SER 90 558 100 620 100 222 109 465
Viking 44-SER 17 200 25 800 26 080 34 680
Compact CB 400 157 828 175 130 166 542 183 106
Compact CB 560 203 280 226 160 210 549 232 813
Totalt   1 401 444 1 987 140 1 597 009 2 178 274
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Tabell 9:9 Sammanställning av kostnaden för en motor när de packas två och två på 
pall för 2005 
      + personalkostn. + personalkostn.

Typ Modell Totalt inköp 
Totalt 
försäljning Totalt inköp 

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 171 708 340 275 211 285 379 852
Compact CA 100 67 896 134 550 83 545 150 199
Compact CA 210 110 953 131 795 136 270 157 112
Compact CA 70 58 220 115 375 71 639 128 794
Compact CA 140 75 932 150 475 93 433 167 976
Viking 64-SER 108 702 121 770 120 968 132 997
Compact CB 280 106 216 117 860 112 081 123 228
Viking 84-SER 63 468 70 520 70 241 76 719
Viking 44-SER 13 680 20 520 20 742 27 582
Compact CB 400 130 900 145 250 138 128 151 865
Compact CB 560 128 205 142 635 132 789 146 831
Totalt   1 035 880 1 491 025 1 191 121 1 643 155

 

9.3.7 Sammanställning av de olika scenarierna 
Resultatet och skillnaderna i de olika scenerierna kan ses nedan i tabellerna 9:10 och 
9:11. Udda nummer på scenarierna är beräkningar på lådor och jämna nummer är 
beräkningar på pall. Räknar man med de kostnadsökningar som sker ifall 
standardiseringen införs blir skillnaden att packa motorerna ännu dyrare jämfört med att 
packa på pall vilket bör begrundas. Detta då priserna för lådorna kommer att öka för 
modeller då lådorna blir större vid standardiseringen. 
 
Tabell 9:10 Sammanställning av scenarierna beräknat på prognosen för 06/07 
   Personalkostn. Personalkostn. 

  
Scenario 1 
Låda 

Scenario 2 
Pall 

Scenario 3 
Låda 

Scenario 4 
Pall 

Totalt inköpspris 4 762 758 1 439 944 5 037 709 1 756 636
Totalt försäljnings-
pris 5 748 325 1 660 640 6 023 276 1 977 332
     
   Personalkostn. Personalkostn. 

  
Scenario 5 
Låda 2 st 

Scenario 6 
Pall 2 st 

Scenario 5 
Låda 2 st 

Scenario 6 
Pall 2 st 

Totalt inköpspris 4 762 758 1 401 444 4 809 837 1 597 009
Totalt försäljnings-
pris 5 748 325 1 987 140 5 929 135 2 178 274
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Tabell 9:11 Sammanställning av scenarierna beräknat på data från 2005 
   personalkostn. personalkostn. 

  
Scenario 1 
Låda 

Scenario 2 
Pall 

Scenario 3 
Låda 

Scenario 4 
Pall 

Totalt inköpspris 3 665 875 1 071 795 3 884 025 1 323 617
Totalt försäljnings-
pris 4 437 655 1 242 930 4 655 805 1 494 752
     
   personalkostn. personalkostn. 

  
Scenario 5 
Låda 2 st 

Scenario 6 
Pall 2 st 

Scenario 5 
Låda 2 st 

Scenario 6 
Pall 2 st 

Totalt inköpspris 3 665 875 1 035 880 3 715 607 1 191 121
Totalt försäljnings-
pris 4 437 655 1 491 025 4 581 113 1 643 155
 
Jämför man scenario 1 och 2, 3 och 4 beräknat på inköpspriset för prognosen 06/07 blir 
skillnaden; 
 

kr332200014400004762000 =−  för scenario 1 och 2 
kr328100017570005038000 =−  för scenario 3 och 4 

 
Först och främst visar detta att skillnaden mellan dessa packningssätt är väldigt stor och 
att det blir cirka 3 miljoner dyrare årligen att packa motorerna i låda jämfört med på 
pall. Dessa siffror visar även att personalkostnaden inte spelar så stor roll i 
sammanhanget eftersom att skillnaden mellan dessa två uträkningar bara är 41 000 kr.  
 
Jämför man scenario 5 och 6 beräknat på inköpspriset för prognosen 06/07 får man 
följande siffror; 
 

kr332200014400004762000 =−  för scenario 5 och 6 
kr321300015970004810000 =−  för scenario 5 och 6 med personalkostnader 

 
Här blir skillnaden om man jämför de två resultaten med varandra 109 000 kr. Detta är 
då en större skillnad jämfört med 41 000 kr/år som det blev för 2005. Eftersom det är 
lite billigare att packa på pall blir och det är fler motorer så kommer skillnaden att öka 
för 06/07. 

9.3.8 Rekommendationer för fortsatt packning 
Rekommendationerna är att fortsätta packa på pall även i fortsättningen. Detta för att det 
inte heller finns så många andra direkta fördelar med att packa i låda än på pall. Det går 
dock lite snabbare att packa artiklarna i låda jämfört med på pall. Dock en klar fördel 
som inte går att prissätta är att personalen själva tycker att arbetet underlättas betydligt 
om artiklarna packas i låda utan att för den skull minska packningstiden alltför mycket. 
Prisökningen som kunderna får betala om artiklarna packas i låda kan dock inte vägas 
upp av fördelarna med det packningssättet. 
 
Redan idag tycker kunderna att emballagen är nog dyra och detta ger en klar fördel att 
de ska packas på pall. Skillnaden i pris för emballagen är väldigt stor, försäljningspriset 
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på lådorna ligger mellan 650 och 7925 kronor jämfört med ett försäljningspris på cirka 
200-1785 kronor för en pall med tillbehör beroende på storlek. 
 
I dagsläget är det omöjligt ur lagersynpunkt att bara packa artiklarna i lådor. Det finns 
inte nog med utrymme på avdelningen för detta. Lagernivån på lådorna måste vara 
ganska stor för att packningsavdelningen inte ska bli en flaskhals under hela 
produktionsprocessen och samtidigt kunna täcka behovet som uppstår. 
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10 Analys 
I detta kapitel analyseras och diskuteras de förslag som denna rapport resulterat i. 
 
Det finns många olika förslag som denna rapport resulterat i, det finns många olika 
vägar att gå och olika kombinationer som går att genomföra. Den standardisering som 
kommer att göras bör dock tänkas igenom ordentligt innan det tillämpas. Beslutsfattarna 
på företaget bör sätta sig och fundera på om man vill följa författarens förslag eller 
använda sig av en annan kombination än den rekommenderade. 
 
I alla förslag måste alla nackdelar vägas mot de fördelarna. Det kan ibland vara svårt att 
motivera vissa beslut då de är av "mjuk" karaktär och ger fördelar som kan vara svåra 
att visa ekonomiskt. Detta visas bland annat i standardisering då förslagen ger en 
kostnadsökning genom lådpriset, men de ”mjuka” fördelarna väger över. Det är dock 
svårt att beräkna hur stora besparingarna blir i form av minskat sortiment av lådor. Ett 
exempel är det minskade administrationsarbete som en standardisering bör resultera i. 
Det är svårt att förutse sådana kostnadsminskningar och dessutom svåra att mäta. 
 
Förhoppningen från företaget har varit att kunna visa att det är möjligt att bara börja 
packa alla produkter i låda. Detta tycker jag dock att jag inte kunnat finna tillräckligt 
med underlag för att stödja den förhoppningen. Prisskillnaden är för stor och den 
tidsbesparing som görs genom att packa i låda är inte tillräckligt stor. Ytterligare anser 
jag att det i dagsläget varken finns tillräckligt med lagerutrymme och att pressen blir för 
stor på leverantören att hinna med att producera tillräckligt för att fylla behovet av lådor 
som då skulle krävas. 
 
Generellt för alla typer av lådor har det varit svårigheter att standardisera de största 
modellerna. Dimensionerna skiljer sig väldigt mycket åt och kostnadsmässigt går det 
inte att räkna hem detta. Den större lådan är betydligt dyrare än en mindre i dessa 
dimensioner då det ofta skiljer en meter mellan två modeller i höjd eller bredd. Detta 
innebär även att lagerutrymmet måste ökas för att rymma samma antal lådor. 
 
Ett önskemål har varit att ha samma ytterdiameter med olika kors inuti för att det är 
olika dimension på anläggningsytan på motorerna och detta kräver olika stora kors. Det 
önskvärda hade varit att ha samma väggar och lock på lådorna men olika innehåll. Ett 
förslag som varit uppe är att ha det större korset i lådorna och sedan sätta in en inre del 
för att passa till de mindre motorerna. En tidigare tanke har varit att ha cirka tre olika 
typer av låda för de olika motorerna. Detta ansåg jag dock inte vara omöjligt att utföra. 
Däremot kommer då priset ytterligare höjas på lådorna. En annan lösning borde vara att 
kunna tillverka mindre kors som kan sättas inuti de större korsen som sedan sätta fast av 
personalen på avdelningen. 
 
Minskar man antalet pallar och ökar antalet motorer som packas i låda bör man kunna 
sänka priset på lådorna till kunderna eftersom det blir minskade kostnader på spik, plast 
mm som används vid packning på pall. 
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11 Ytterligare förbättringsförslag 
I detta kapitel redovisas övriga förbättringar som kan ske på avdelningen. Dessa 
förslag är av skiftande karaktär, både små och lite större förbättringsförslag. Förslagen 
gäller hela avdelningen och inte bara när det gäller standardisering och de andra 
delarna som redovisats tidigare i rapporten. 
 
Den lista som finns över tillgängliga emballage bör uppdateras i och med de 
förändringar som sker. Då bör även alla emballage vägas och kontrolleras. Det har varit 
klagomål att dessa ej stämmer när de sedan vägs innan de fraktas vidare. Det är 
generellt mycket viktigt att med jämna mellanrum uppdatera listan. 
 
De brädor som används vid packningen bör kunna komma kapade i vissa vanliga 
standard dimensioner som används flitigt. Ett exempel är en längd som ryms precis in i 
en EU-pall med krage. Detta bör kunna ge tidsbesparingar både vid packningen och när 
lagret inomhus ska fyllas på. Dagens bräder är väldigt långa och krångliga att packa in. I 
annat fall kan personalen under dagens början kapa och fylla på lagret med vissa 
dimensioner som får speciella platser bredvid dagens lager av brädor. 
 
Det bör vara möjligt att under dagarna då det är lugnare på avdelningen för personalen 
att tillverka halvpallar med kors och göra ett litet lager så personalen slipper tillverka en 
sådan pall varje gång en motor ska skickas iväg på en pall som de tillverkar själva. 
Detta gäller även de helpallar som tillverkas på avdelningen. Detta bör kunna ge 
tidsbesparingar då det tar kortare tid att tillverka flera i följd.  
 
När det gäller den nya motortypen Compact CBP är det viktigt att vid konstruktionen av 
lådorna till dessa att se om de inte går att kombinera med det redan existerande 
sortimentet för att undvika fler modeller på lådorna. Detta gäller generellt även i 
framtiden om nya produkter kommer ut på marknaden. Det är viktigt att gå igenom 
sortimentet regelbundet och se om det finns förbättringar som kan göras. 
 
Det bör gå att placera färdiga motorer och momentarmar på bättre sätt och skapa ett 
visst system för lagerplatserna innan packning. Idag ställs motorerna in på första lediga 
pallplats. Ett förslag kan vara att placera motorerna efter typ och sedan modell. Till 
exempel ha alla Compact CA i ett ställ och sedan placera dessa i storleksordningen med 
största modellen längst ner och sedan modellen mindre ovan för osv. Detta bör kunna ge 
tidsbesparingar då ibland stor del av tiden för personalen går ut på att hitta rätt motor 
eller momentarm. Hela lagret kan behöva genomsökas innan de hittar rätt 
motornummer. Detta bör vara än viktigare nu då lagret byggts ut under hösten.  
 
Det bör kunna finnas ytterligare tid att tjäna in om man kan sammanföra olika 
beställningar från kunderna. Även ifall personalen är medveten om att det är flera 
motorer som ska skickas på likadana pallar (sådana pallar som personalen själva 
tillverkar) under dagen bör ett litet lager kunna tillverkas på morgonen för att sedan 
användas under dagen. 
 
Företaget skulle kunna bygga ut taket utanför motorlagret betydligt mycket mer. På så 
sätt behöver de order som är klara stå ute i regn och snö i onödan innan de hämtas eller 
ta upp plats från lådornas lager. Fler lådor och pallar ryms då under taket och det 
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extrajobb som görs för att få lådorna torra efter att stått ute i regnet kan uteslutas. Som 
det ser ut idag står alla klara order kvar inne på avdelningen och det blir väldigt fullt 
där. 
 
Ett klagomål från lastbilschaufförerna är att fraktsedlarna är klara, men inte ordern, och 
detta kan även innebära problem vid transporten om det fraktsedeln råkar följa med vid 
lastningen men inte emballaget. Detta bör kunna åtgärdas genom att rutinerna för 
färdiga order ändras. Till exempel så kan man bara införa en ny rutin så att fraktsedlarna 
inte får läggas i facket tills de blivit flyttade ut på lagret. 
 
Motorerna packas idag inte ovanpå varandra oavsett om de är i låda eller på pall, men 
har alla lådor samma slags höjd så kan man tänkas lägga en skiva ovanpå och fördela 
vikten och sedan sätta ett till lager ovanpå det undre. En klar fördel är det för lådorna 
vid transport i lastbil är att lådorna kan staplas ovanpå varandra vilket innebär att fler 
kollin kan skickas i en och samma lastbil. Detta är genomförbart om lådorna har samma 
höjd och en skiva kan läggas ovanpå det undre lagret för att fördela vikten. Detta 
innebär konkret att logistikkostnaderna minskar. Det visade sig dock att detta kan vara 
svårt att genomföra på grund av motorernas stora vikt jämfört med storlek och lådorna 
inte håller för så stort tryck. 
 
För att lättare kunna kontrollera emballagenivåerna och för att få rätt förpackningar 
beställda bör ett artikelnummersystem upprättas för de olika emballagen. 
Uppbyggnaden bör vara sådan att nya emballageprodukter kan föras in och genom 
artikelnumret kan man få en fingervisning vad det är för typ av emballage. Leverantören 
av trälådorna Edvardssons har egna artikelnummer, men det bör inte vara omöjliga att 
byta ut så dessa överensstämmer med Hägglunds. Systemet för lådor och övrigt 
emballage bör vara uppbyggt i sifferkombinationer så att man av numret ska få en 
fingervisning vilket typ av emballage det är.  
 
Eftersom att många av lådorna idag används av många olika modeller av motorer, 
momentarmar, kamringar och reservdelssatser bör artikelnumret vara rätt "neutralt". Det 
bör inte vara med bokstäver som refererar till en viss typ av motormodell etc. De 
nummer och siffror som lådans artikelnummer är uppbyggt av bör referera till lådans 
storlek och vilket kors som eventuellt finns inuti.  
 
En lista bör sättas upp på kontoret med de nya beteckningarna där gamla namnet samt 
nya beteckningen finns med. I kolumnen bredvid ska det listas vilka produkter som kan 
packas i den lådan med den mest förekommande längst upp.  
 
Finns hela listan i Excel är det lätt att flytta om kolumnerna och lägga upp det efter sina 
egna önskemål. Bland annat så kan man då ha motornamnet i första kolumnen och dela 
upp detta efter det önskemålet för att få en lättare överblick över detta.  
 
Till en början bör man köra det gamla sättet parallellt med det nya för att underlätta för 
personalen. Den gamla listan är lättöverskådlig och bör kanske även i efterhand 
andvändas när man se aktuella priser och vikter. Den nya listan bör främst användas vid 
beställning av lådor samt de andra beställningsartiklarna.  
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12 Diskussion och slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån resultaten i 
analysen. 
 
Ett problem har varit att få ihop alla olika viljor med detta arbete. De olika handledarna, 
personalen på golvet ville alla ha ut olika resultat från det givna materialet. Vissa var 
mer intresserade av den ekonomiska delen medan andra var mer inriktade på att få ner 
antalet lådor och underlätta arbetet med packningen. Förhoppningsvis har arbetet 
resulterat i ett förslag som gör alla parter nöjda.  
 
De mål som sattes upp i början av projektet har uppfyllts till sådan grad att det känns 
tillfredsställande och jag är nöjd med de resultat som visats. Tipsen från teoridelen har 
varit av betydelse främst gällande att komma ihåg att ta med alla typer av kostnader och 
se det mer ur ett totalt kostnadssätt. Dock har inte målet med en kostnadsreducering 
uppfyllts om man ser till priset på lådorna vid en standardisering. Däremot kan 
förhoppningsvis standardiseringen leda till andra fördelar som redovisats tidigare. Dessa 
fördelar har dock varit svåra att bevisa och svåra att sätta pris på.  
 
Förhoppningen från företaget har varit att kunna visa att det är möjligt att bara börja 
packa alla produkter i låda. Detta tycker jag dock att jag inte kunnat finna tillräckligt 
med underlag för att stödja den förhoppningen. Prisskillnaden är för stor och den 
tidsbesparing som görs genom att packa i låda är inte tillräckligt stor. Ytterligare anser 
jag att det i dagsläget varken finns tillräckligt med lagerutrymme och att pressen blir för 
stor på leverantören att hinna med att producera tillräckligt för att fylla behovet av lådor 
som då skulle krävas. 
 
Ett önskemål har varit att ha samma ytterdiameter med olika kors inuti för att det är 
olika dimension på anläggningsytan på motorerna och detta kräver olika stora kors. Det 
önskvärda hade varit att ha samma väggar och lock på lådorna men olika innehåll. Ett 
förslag som varit uppe är att ha det större korset i lådorna och sedan sätta in en inre del 
för att passa till de mindre motorerna. En tidigare tanke har varit att ha cirka tre olika 
typer av låda för de olika motorerna. Detta ansåg jag dock inte vara omöjligt att utföra. 
Däremot kommer då priset ytterligare höjas på lådorna. En annan lösning tycker jag 
borde vara att kunna tillverka mindre kors som kan sättas inuti de större korsen som 
sedan sätta fast av personalen på avdelningen.  
 
Resultaten i tidstudien som visades var inte det förväntade resultatet, författaren antog 
innan mätningen att det skulle skilja mer att packa på pall än i låda. Dock bör inte bara 
de ekonomiska aspekterna vara med som beslutsunderlag utan även höra vad personalen 
anser vara det bästa packningssättet angående andra aspekter. De har uppfattningen att 
det tar kortare tid att paketera i låda och är även av åsikten att det är smidigare och 
lättare vilket bör tas med som en ”mjuk” faktor vid rekommendationerna. 
 
Det försök att optimera packningsstationen har inte genomförts i denna rapport som det 
ursprungligen var tänkt. Däremot så kommer en standardisering i sig innebära att 
packningen optimeras, dock inte i den grad som det var tänkt från start. 
Förhoppningsvis så har detta arbete inneburit en start för företaget och leder till fortsatt 
förbättringsarbete på packningsavdelningen.
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Intervju och observationstillfällen 
2006-08-29 tom 2006-09-01 Förmiddagsskift 7-16  
2006-10-02 tom 2006-10-04 Förmiddagsskift 7-16 (tidstudie) 
2006-10-09 tom 2006-10-10 Förmiddagsskift 7-16 (tidstudie) 
2006-10-12 Möte med personalen på avdelningen 11.00-11.30 
2006-10-12 Besök och möte med Mikael Bergqvist på Edvardssons 14.00-15.00 
2006-11-02 Möte med personalen på packningsavdelningen 13.00-13.30 
2006-11-10 Möte med Jan Sundqvist på packningsavdelningen 14.00-14.30 
2006-12-14 Möte med Jan Sundqvist på packningsavdelningen 14.00-14.30 
2006-12-21 Möte med personalen på packningsavdelningen 11.00-11.45 
2006-12-21 Möte med personal  på Logistikavdelningen 14.00-14.30 
2007-01-23 Möte med personal på packningsavdelningen 11.00-11.45 
 
Internet 
www.hagglunds.com 

 
 

 



  

 1

Bilaga A – Layout över packningsavdelningen 

 
 

1. Lageryta för färdiga motorer 
2. Lageryta för lådor 
3. Arbetsyta för reservdelslagret 
4. Lageryta för färdiga pallar på övervåningen 
5. Fikarum för personalen på undervåningen 
6. Kontor för packningen 
7. Arbetsyta för små leveranser 
8. Arbetsyta för emballagering 
9. Yta som använda av andra avdelningar 
10. Lageryta för reservdelssatser 
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Bilaga B – Beställningar från leverantör 
 
Beskrivning från 
leverantör 

Beteckning/dim 
från leverantör 

Antal 
2005 

Antal tom 
sept 2006 Längd Bredd Höjd

20 serien 660x660x380 40 15 660 660 380
40 serien 680x680x480 120 130 680 680 480

40-ser HPE 
780x780x480 HPE 
EDV 1 2 780 780 480

60 serien 870x870x480 140 100 870 870 480
60 serien repsats 900x900x225 15 30 900 900 225
80-ser med lagerbock 1650x850x1250 4 20 1650 850 1250
80-serien 1115x1115x700 45 40 1115 1115 700
80-serien repsats 1160x1160x350 80 85 1160 1160 350
bromsb.sats 64-ser 1050x600x100 165 120 1050 600 100
bromsbandsats 1300x600x240 14 32 1300 600 240
CB 400 920x920x810 CB 89 95 920 920 810
CB 840 1065x1065x950 A 75 75 1065 1065 950
Compact CA 50 700x700x650 922 683 700 700 650
Compact CA 50 HPE 700x700x650 HPE 1 0 700 700 650
Compact CA 210 700x700x750 226 184 700 700 750
MA 200 920x920x810 95 25 920 920 810
MA 2400 HPE 1665x1615x1450 HPE 2 0 1665 1615 1450
MA 400 1065x1065x830 65 27 1065 1065 830
MA 800 1320x1320x920 25 10 1320 1320 920
MA 800 repsats 1300x1300x500 60 50 1300 1300 500
MB 1600 1490x1490x1250 66 130 1490 1490 1250
MB 1600 HPE 1490x1490x1250 HPE 2 2 1490 1490 1250
MB 2400 1665x1615x1450 28 30 1665 1615 1450
MB 3200 2030x1605x1450 1 2 2030 1605 1450
MB 4000 2305x1605x1450 17 18 2305 1605 1450
MB 566 med 
momentarm 2000x1475x1400 HPE 4 0 2000 1475 1400
Pall 60 serien 920x1200 70 60 920 1200   
Pall 80 ser   120 80       
Pall CB 840   50 35 111 111 100
Pall MA 400   145 130       
Pall MA 800   30 10       
Pall MB 2400 med 
moment 3000   11 13       
SJ-pall med 2 
underlägg CA 50   0 130       
TCA 5 920x660x250 60 65 920 660 250
TMA 100 3900x1650x260 21 47 3900 1650 260
TMA 20  1180x680x200 95 95 1180 680 200
TMA 40 1750x850x200 107 95 1750 850 200
TMA 60 2110x1110x200 40 61 2110 1110 200
TMA 60 HPE 2110x1110x200 HPE  2 0 2110 1110 200
TMA 80 2900x1620x200 24 62 2900 1620 200
TMA 80 HPE 2900x1620x200 HPE 1 2 2900 1620 200
Kors CA 210   310 310       
Kors CA 50   960 600       
Kors MA 400   20 0       
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Bilaga C - Tidstudie 
 

Låda   
Färdig 
pall   Ny pall     

2st 1st 2st 1st 2st 1st   
25 25      Kolla om lådor finns 
78 78 185 185 176 176 Hämtat motorer 

120 120 159 159 49 49 Hämta lådor/pallar 
       70 70 Hämta "pallkors" och underlägg 
       112 112 Kapat bräder till pall 
       99 99 Spikat fast bräder på pall 

55 28      
Drar loss spik från lock och tar 
bort dessa 

       144 72 Byter pall 
72 72 108 108 85 85 Lyfter i första motorn 
72   108  85  Lyfter i andra motorn 

155 77      Spikar fast bräder i båda lådor 
66 33      Spikar fast locken 
69 69 56 56 80 80 Bandar 1:a 
69   56  80  Bandar 2:a 

    73 73 70 70 Kapat bräder 
    45 45 55 55 Spikat fast bräder 
    149 149 87 87 Plastat in 

244 121      Målar 
         Orderhantering 

135 135 127 127 86 86 Sätter fast fraktsedeln 
1160 758 1066 902 1278 1041 sek 
19,3 12,6 17,8 15,0 21,3 17,4 min 
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Bilaga D – Motorer med tillhörande låda innan 
standardisering 
 
Typ Modell Beteckning tillhörande låda 
Compact CA 50 CA 50-140 
Compact CA 70 CA 50-140 
Compact CA 100 CA 50-140 
Compact CA 140 CA 50-140 
Compact CA 210 CA 210 
      
Marathon MA 141 MA 141-200 
Marathon MB 200 MA 141-200 
Marathon MB 283 MB 283-400 
Marathon MB 400 MB 283-400 
Marathon MB 566 MB 800 
Marathon MB 800 MB 800 
Marathon MB 1150 Låda MB 1150/1600 
Marathon MB 1600 Låda MB 1150/1600 
Marathon MB 2400 Låda MB 2400 
Marathon MB 3200 Låda MB 3200 
Marathon MB 4000 Låda MB 4000 
      
Viking 21-ser Låda 21-ser 
Viking 44-SER Låda 44-ser 
Viking 64-SER Låda 64-ser 
Viking 84-SER Låda 84-ser 
      
Compact CB 280 CB 400 
Compact CB 400 CB 400 
Compact CB 560 CB 840 
Compact CB 800 CB 840 
      
Momentarm TCA 5&7 TCA 5&7 
Momentarm TMA 20 TMA 20 
Momentarm TCA 40 TCA 40 
Momentarm TCA 84 TCA 84 
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Bilaga E – Motorer med tillhörande låda efter 
standardisering 
Typ Modell Beteckning ny låda 
Compact CA 50 CA 210 
Compact CA 70 CA 210 
Compact CA 100 CA 210 
Compact CA 140 CA 210 
Compact CA 210 CA 210 
      
Marathon MA 141 CB 400 
Marathon MB 200 CB 400 
Marathon MB 283 CB 840 
Marathon MB 400 CB 840 
Marathon MB 566 Låda MB 800 
Marathon MB 800 Låda MB 800 
Marathon MB 1150 Låda MB 1150/1600 
Marathon MB 1600 Låda MB 1150/1600 
Marathon MB 2400 Låda MB 2400 
Marathon MB 3200 Låda MB 3200 
Marathon MB 4000 Låda MB 4000 
      
Viking 21-ser Låda 64-ser 
Viking 44-SER Låda 64-ser 
Viking 64-SER Låda 64-ser 
Viking 84-SER Låda 84-ser 
      
Compact CB 280 CB 400 
Compact CB 400 CB 400 
Compact CB 560 CB 840 
Compact CB 800 CB 840 
      
Momentarm TCA 5&7 Ny låda liknande TMA 20
Momentarm TMA 20 Ny låda liknande TMA 20
Momentarm TCA 40 TCA 84 
Momentarm TCA 84 TCA 84 
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Bilaga F-1 - Standardisering av låda 
 
Compact CA 

  CA 50 CA 70 CA 100 CA 140 
 
 CA 210   

Packas idag i låda 
 CA 50-140 CA 50-140 CA 50-140 CA 50-140   CA 210   
Antal motorer/år 
(06/07) 1300 500 600 500 2900 600 3500
Antal motorer/år 
(05/05) 1047 355 414 463 2279 613   
Antal lådor/år 
(05/05)       922   226 1148
Kostnad per låda 
       975   1035   
Nuvarande Total 
kostnad/år       898 950   233 910 1 132 860
Om alla packas i 
CA210             1 188 180
Skillnad 
             55 320

 
CB och Marathon i CB-840 och MB-400 låda 

  CB 280 CB 400 MA 141 MA 200 
 
 CB 560 CB 840 MB 283 MB 400 

  

Packas 
idag i 
låda 

MA 141-
200 

MA 141-
200 

MA 141-
200 

MA 141-
200             

Antal 
motorer/
år 
(06/07) 294 211 2 17 524 176 119 41 30 366
Antal 
motorer/
år 
(05/05) 142 175 10 34 361 111 66 51 39

267

Antal 
lådor/år 
(05/05)   89   95 184   75   65 140
Kostnad 
per låda   2065   1630     2190   1850

  

Nuvaran
de Total 
kostnad/
år   183 785   154 850     164 250   120 250

 

Om alla 
packas i 
CB 840             709 560   599 400

  

Skillnad             86 425   -23 735   
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Bilaga F-2 – Standardisering av låda 
Compact CB 

  CB 280 CB 400 
 
 CB 560 CB 840 

Packas idag i låda MA 141-200 MA 141-200       
Antal motorer/år (06/07) 294 211 505 176 119 
Antal motorer/år (05/05) 142 175 317 111 66 
Antal lådor/år (05/05)   89 89   75 
Kostnad per låda   2065     2190 
Nuvarande Total kostnad/år   183 785     164 250 
Om alla packas i CB 840         359 160 
Skillnad         11 125 

 
Marathon 

  MA 141 MA 200 
 
 MB 283 MB 400 

  

Packas idag i låda 
MA 141-
200 

MA 141-
200         

Antal motorer/år (06/07) 2 17 19 41 30 71 
Antal motorer/år (05/05) 10 34 44 51 39 90 
Antal lådor/år (05/05)   95 95   65 65 
Kostnad per låda   1630     1850   
Nuvarande Total kostnad/år   154 850     120 250   
Om alla packas i CB 840         296 000   
Skillnad         20 900   

 

  MA 141 MA 200 
 
 CB 280 CB 400 

Packas idag i låda 
MA 141-
200 

MA 141-
200   

MA 141-
200 

MA 141-
200 

Antal motorer/år (06/07) 2 17   294 211 
Antal motorer/år (05/05) 10 34   142 175 
Antal lådor/år (05/05)   95     89 
Kostnad per låda   1630     2065 
Nuvarande Total 
kostnad/år   154 850     183 785 
Om alla packas i CB 400         379 960 
Skillnad         41 325 

 

  MB 283 MB 400 
 
 CB 560 CB 840 

Packas idag i låda           
Antal motorer/år (06/07) 41 30   176 119 
Antal motorer/år (05/05) 51 39   111 66 
Antal lådor/år (05/05)   65     75 
Kostnad per låda   1850     2190 
Nuvarande Total 
kostnad/år   120 250     164 250 
Om alla packas i CB 840         306 600 
Skillnad         22 100 
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Bilaga F-3 - Standardisering av låda 
 
Viking 

  44-ser 
 
 64-ser 

Packas idag i låda Låda 44-ser   Låda 64-ser 
Antal motorer/år (06/07) 17   30
Antal motorer/år (05/05) 34   39
Antal lådor/år (05/05) 120   140
Kostnad per låda 990   1030
Nuvarande Total kostnad/år 118 800   144 200
Om alla packas i 64-ser     267 800
Skillnad     4 800

 

  21-ser 44-ser 
 
 64-ser 

Packas idag i låda Låda 21-ser Låda 44-ser   Låda 64-ser 
Antal motorer/år (06/07)   17   30 
Antal motorer/år (05/05)   34   39 
Antal lådor/år (05/05) 40 120   140 
Kostnad per låda 815 990   1030 
Nuvarande Total kostnad/år 32 600 118 800   144 200 
Om alla packas i 64-ser       309 000 
Skillnad       13 400 

 
Momentarmar 

  TMA 20 TCA 5&7 
 
 Ny låda 

Antal lådor/år (05/05) 95 60   155 
Kostnad per låda 690 620   710 
Nuvarande Total kostnad/år 65550 37200 102 750   
Om alla packas i Ny låda       110 050 
Skillnad       7 300 

 

  TMA 40 TCA 40 
 
 TMA 60 TCA 84 

Antal lådor/år (05/05)  107    40 
Kostnad per låda   825     995 
Nuvarande Total kostnad/år   88 275     39 800 
Om alla packas i Ny låda         146 265 
Skillnad         18 190 
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Bilaga G-1 - Jämförelse att packa i låda eller på pall 
 
En lista över vilka motorer som användes vid beräkningarna 

Typ Modell 
Procent -
06/07 

Tillhörande 
låda Dim på låda 

Antal 
06/07 

Antal 
05/05 

Compact CA 50 23,5% CA-50 75x75x80 1300 1047 
Compact CA 100 10,8% CA-50 75x75x80 600 414 
Compact CA 210 10,8% CA-210 75x75x90 600 613 
Compact CA 70 9,0% CA-50 75x75x80 500 355 
Compact CA 140 9,0% CA-50 75x75x80 500 463 
Viking 64-SER 6,3% Låda 64-ser 94x94x63 351 297 
Compact CB 280 5,3% CB 280 100x100x95 294 142 
Viking 84-SER 4,2% Låda 84-ser 120x120x85 234 164 
Viking 44-SER 3,9% Låda 44-ser 85x85x61 215 171 
Compact CB 400 3,8% CB 280 100x100x95 211 175 
Compact CB 560 3,2% CB 560 114x114x112 176 111 
Totalt    90,0 %     4981 3952 

 
Låda 
 
Lådornas pris 

Typ Modell 
Inköps 
pris 

Försäljn. 
pris 

Inköpspris
2 st 

Försäljn. 
pris 2st 

Compact CA 50 779 975 1558 1950 
Compact CA 100 779 975 1558 1950 
Compact CA 210 826 1035 1652 2070 
Compact CA 70 779 975 1558 1950 
Compact CA 140 779 975 1558 1950 
Viking 64-SER 926 1030 1852 2060 
Compact CB 280 1736 2065 3472 4130 
Viking 84-SER 1145 1270 1147 2540 
Viking 44-SER 890 990 1780 1980 
Compact CB 400 1736 2065 3472 4130 
Compact CB 560 1972 2190 3944 4380 

 
Lådornas pris med ett pålägg för personalkostnaderna 

Typ Modell 
Inköps 
pris 

Försäljn. 
pris 

Inköpspris
2 st 

Försäljn. 
pris 2st 

Compact CA 50 834,2 1 030,2 1 630,6 2 022,6 
Compact CA 100 834,2 1 030,2 1 630,6 2 022,6 
Compact CA 210 881,2 1 090,2 1 724,6 2 142,6 
Compact CA 70 834,2 1 030,2 1 630,6 2 022,6 
Compact CA 140 834,2 1 030,2 1 630,6 2 022,6 
Viking 64-SER 981,2 1 085,2 1 924,6 2 132,6 
Compact CB 280 1 791,2 2 120,2 3 544,6 4 202,6 
Viking 84-SER 1 200,2 1 325,2 1 219,6 2 612,6 
Viking 44-SER 945,2 1 045,2 1 852,6 2 052,6 
Compact CB 400 1 791,2 2 120,2 3 544,6 4 202,6 
Compact CB 560 2 027,2 2 245,2 4 016,6 4 452,6 
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Bilaga G-2 - Jämförelse att packa i låda eller på pall 
 
Pall 
Pallarnas pris 

Typ Modell 
Inköps 
pris 

Försäljn. 
pris 

Inköpspris
2 st 

Försäljn. 
pris 2 st 

Compact CA 50 169 200 328 650 
Compact CA 100 169 200 328 650 
Compact CA 210 221 275 362 430 
Compact CA 70 169 200 328 650 
Compact CA 140 169 200 328 650 
Viking 64-SER 366 410 732 820 
Compact CB 280 748 830 1496 1660 
Viking 84-SER 387 430 774 860 
Viking 44-SER 80 120 160 240 
Compact CB 400 748 830 1496 1660 
Compact CB 560 1155 1285 2310 2570 
            

 
Pallarnas pris med ett pålägg för personalkostnaderna 

Typ Modell 
Inköps 
pris 

Försäljn. 
pris 

Inköpspris
2 st 

Försäljn. 
pris 2st 

Compact CA 50 233,8 264,8 403,6 725,6 
Compact CA 100 233,8 264,8 403,6 725,6 
Compact CA 210 285,8 339,8 444,6 512,6 
Compact CA 70 233,8 264,8 403,6 725,6 
Compact CA 140 233,8 264,8 403,6 725,6 
Viking 64-SER 426 470 814,6 895,6 
Compact CB 280 808 890 1 578,6 1 735,6 
Viking 84-SER 447 490 856,6 935,6 
Viking 44-SER 144,8 184,8 242,6 322,6 
Compact CB 400 808 890 1 578,6 1 735,6 
Compact CB 560 1215 1345 2 392,6 2 645,6 
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Bilaga H - Scenario 1 
 
Inköpspris 
Antal 
06/07 Inköpspris Totalt 06/07 Antal 05/05 Inköpspris Totalt 05/05 

1300 779 1 012 700 1047 779 815 613 
600 779 467 400 414 779 322 506 
600 826 495 600 613 826 506 338 
500 779 389 500 355 779 276 545 
500 779 389 500 463 779 360 677 
351 926 325 026 297 926 275 022 
294 1736 510 384 142 1736 246 512 
234 1145 267 930 164 1145 187 780 
215 890 191 350 171 890 152 190 
211 1736 366 296 175 1736 303 800 
176 1972 347 072 111 1972 218 892 

4981   4 762 758 3952   3 665 875 
 
Försäljningspris 
Antal 
06/07 

Försäljn. 
pris Totalt 06/07 Antal 05/05 

Försäljn. 
pris Totalt 05/05 

1300 975 1 267 500 1047 975 1 020 825 
600 975 585 000 414 975 403 650 
600 1035 621 000 613 1035 634 455 
500 975 487 500 355 975 346 125 
500 975 487 500 463 975 451 425 
351 1030 361 530 297 1030 305 910 
294 2065 607 110 142 2065 293 230 
234 1270 297 180 164 1270 208 280 
215 990 212 850 171 990 169 290 
211 2065 435 715 175 2065 361 375 
176 2190 385 440 111 2190 243 090 

4981   5 748 325 3952   4 437 655 
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Bilaga I - Scenario 2 
 
Inköpspris 

Typ Modell 
Antal 
06/07 Inköpspris

Totalt 
inköp 

Antal 
05/05 Inköpspris 

Totalt 
inköp 

Compact CA 50 1300 169 219 700 1047 169 176 943 
Compact CA 100 600 169 101 400 414 169 69 966 
Compact CA 210 600 221 132 600 613 221 135 473 
Compact CA 70 500 169 84 500 355 169 59 995 
Compact CA 140 500 169 84 500 463 169 78 247 
Viking 64-SER 351 366 128 466 297 366 108 702 
Compact CB 280 294 748 219 912 142 748 106 216 
Viking 84-SER 234 387 90 558 164 387 63 468 
Viking 44-SER 215 80 17 200 171 80 13 680 
Compact CB 400 211 748 157 828 175 748 130 900 
Compact CB 560 176 1155 203 280 111 1155 128 205 
Totalt   4981   1 439 944 3952   1 071 795 

 
Försäljningspris 

Typ Modell 
Antal 
06/07 

Försäljnings
pris 

Totalt 
försäljning

Antal 
05/05 

Försäljnings 
pris 

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 1300 200 260 000 1047 200 209 400 
Compact CA 100 600 200 120 000 414 200 82 800 
Compact CA 210 600 275 165 000 613 275 168 575 
Compact CA 70 500 200 100 000 355 200 71 000 
Compact CA 140 500 200 100 000 463 200 92 600 
Viking 64-SER 351 410 143 910 297 410 121 770 
Compact CB 280 294 830 244 020 142 830 117 860 
Viking 84-SER 234 430 100 620 164 430 70520 
Viking 44-SER 215 120 25 800 171 120 20520 
Compact CB 400 211 830 175 130 175 830 145 250 
Compact CB 560 176 1285 226 160 111 1285 142 635 
Totalt   4981  1 660 640 3952  1 242 930
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Bilaga J - Scenario 3 
 
Inköpspris 
Antal 
06/07 Inköpspris 

Tot 06/07 
pers.kostn. 

Antal 
05/05 Inköpspris 

Tot 05/05 
pers.kostn. 

1300 834,2 1 084 460 1047 834,2 873 407 
600 834,2 500 520 414 834,2 345 359 
600 881,2 528 720 613 881,2 540 176 
500 834,2 417 100 355 834,2 296 141 
500 834,2 417 100 463 834,2 386 235 
351 981,2 344 401 297 981,2 291 416 
294 1 791,2 526 613 142 1 791,2 254 350 
234 1 200,2 280 847 164 1 200,2 196 833 
215 945,2 203 218 171 945,2 161 629 
211 1 791,2 377 943 175 1 791,2 313 460 
176 2 027,2 356 787 111 2 027,2 225 019 

4981   5 037 709 3952   3 884 025 
 
Försäljningspris 
Antal 
06/07 

Försäljn. 
pris 

Tot 06/07 
pers.kostn. 

Antal 
05/05 Försäljn.pris

Tot 05/05 
pers.kostn. 

1300 1 030,2 1 339 260 1047 1 030,2 1 078 619 
600 1 030,2 618 120 414 1 030,2 426 503 
600 1 090,2 654 120 613 1 090,2 668 293 
500 1 030,2 515 100 355 1 030,2 365 721 
500 1 030,2 515 100 463 1 030,2 476 983 
351 1 085,2 380 905 297 1 085,2 322 304 
294 2 120,2 623 339 142 2 120,2 301 068 
234 1 325,2 310 097 164 1 325,2 217 333 
215 1 045,2 224 718 171 1 045,2 178 729 
211 2 120,2 447 362 175 2 120,2 371 035 
176 2 245,2 395 155 111 2 245,2 249 217 

4981   6 023 276 3952   4 655 805 
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Bilaga K - Scenario 4 
 
Inköpspris 

Typ Modell 
Antal 
06/07 Inköpspris

Tot 06/07 
pers.kostn.

Antal 
05/05 Inköpspris 

Tot 05/05 
pers.kostn. 

Compact CA 50 1300 233,8 303 940 1047 233,8 244 789 
Compact CA 100 600 233,8 140 280 414 233,8 96 793 
Compact CA 210 600 285,8 171 480 613 285,8 175 195 
Compact CA 70 500 233,8 116 900 355 233,8 82 999 
Compact CA 140 500 233,8 116 900 463 233,8 108 249 
Viking 64-SER 351 426 149 526 297 426 126 522 
Compact CB 280 294 808 237 552 142 808 114 736 
Viking 84-SER 234 447 104 598 164 447 73 308 
Viking 44-SER 215 144,8 31 132 171 144,8 24 761 
Compact CB 400 211 808 170 488 175 808 141 400 
Compact CB 560 176 1215 213 840 111 1215 134 865 
Totalt   4981   1 756 636 3952   1 323 617 

 
Försäljningspris 

Typ Modell 
Antal 
06/07 

Försäljnings
pris 

Tot 06/07 
pers.kostn.

Antal 
05/05

Försäljnings 
pris 

Tot 05/05 
pers.kostn.

Compact CA 50 1300 264,8 344 240 1047 264,8 277 246
Compact CA 100 600 264,8 158 880 414 264,8 109 627
Compact CA 210 600 339,8 203 880 613 339,8 208 297
Compact CA 70 500 264,8 132 400 355 264,8 94 004
Compact CA 140 500 264,8 132 400 463 264,8 122 602
Viking 64-SER 351 470 164 970 297 470 139 590
Compact CB 280 294 890 261 660 142 890 126 380
Viking 84-SER 234 490 114 660 164 490 80 360
Viking 44-SER 215 184,8 39 732 171 184,8 31 601
Compact CB 400 211 890 187 790 175 890 155 750
Compact CB 560 176 1345 236 720 111 1345 149 295
Totalt   4981   1 977 332 3952   1 494 752
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Bilaga L-1 - Scenario 5 
 
06/07 

Typ Modell 
Antal 
06/07 

Inköpspris  
2 st 

Försäljnings-
pris 2st Totalt inköp

Totalt  
försäljning 

Compact CA 50 1300 1558 1950 1 012 700 1 267 500
Compact CA 100 600 1558 1950 467 400 585 000
Compact CA 210 600 1652 2070 495 600 621 000
Compact CA 70 500 1558 1950 389 500 487 500
Compact CA 140 500 1558 1950 389 500 487 500
Viking 64-SER 351 1852 2060 325 026 361 530
Compact CB 280 294 3472 4130 510 384 607 110
Viking 84-SER 234 2290 2540 267 930 297 180
Viking 44-SER 215 1780 1980 191 350 212 850
Compact CB 400 211 3472 4130 366 296 435 715
Compact CB 560 176 3944 4380 347 072 385 440
Totalt   4981     4 762 758 5 748 325

 
06/07 med personalkostnader 

Typ Modell 
Antal 
06/07 

Inköpspris 2 
st 

Försäljnings-
pris 2st Totalt inköp

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 1300 1 630,6 2 022,6 1 059 890 1 314 690
Compact CA 100 600 1 630,6 2 022,6 489 180 606 780
Compact CA 210 600 1 724,6 2 142,6 517 380 642 780
Compact CA 70 500 1 630,6 2 022,6 407 650 505 650
Compact CA 140 500 1 630,6 2 022,6 407 650 505 650
Viking 64-SER 351 1 924,6 2 132,6 337 767 374 271
Compact CB 280 294 3 544,6 4 202,6 521 056 617 782
Viking 84-SER 234 1 219,6 2 612,6 142 693 305 674
Viking 44-SER 215 1 852,6 2 052,6 199 155 220 655
Compact CB 400 211 3 544,6 4 202,6 373 955 443 374
Compact CB 560 176 4 016,6 4 452,6 353 461 391 829
Totalt   4981     4 809 837 5 929 135
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Bilaga L-2 - Scenario 5 
 
05/05 

Typ Modell 
Antal 
05/05 

Inköpspris 
2 st 

Försäljnings-
pris 2st Totalt inköp

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 1047 1558 1950 815 613 1 020 825
Compact CA 100 414 1558 1950 322 506 403 650
Compact CA 210 613 1652 2070 506 338 634 455
Compact CA 70 355 1558 1950 276 545 346 125
Compact CA 140 463 1558 1950 360 677 451 425
Viking 64-SER 297 1852 2060 275 022 305 910
Compact CB 280 142 3472 4130 246 512 293 230
Viking 84-SER 164 2290 2540 187 780 208 280
Viking 44-SER 171 1780 1980 152 190 169 290
Compact CB 400 175 3472 4130 303 800 361 375
Compact CB 560 111 3944 4380 218 892 243 090
Totalt   3952     3 665 875 4 437 655

 
05/05 med personalkostnader 

Typ Modell 
Antal 
05/05 

Inköpspris  
2 st 

Försäljnings-
pris 2st Totalt inköp

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 1047 1 630,6 2 022,6 853 619 1 058 831
Compact CA 100 414 1 630,6 2 022,6 337 534 418 678
Compact CA 210 613 1 724,6 2 142,6 528 590 656 707
Compact CA 70 355 1 630,6 2 022,6 289 432 359 012
Compact CA 140 463 1 630,6 2 022,6 377 484 468 232
Viking 64-SER 297 1 924,6 2 132,6 285 803 316 691
Compact CB 280 142 3 544,6 4 202,6 251 667 298 385
Viking 84-SER 164 1 219,6 2 612,6 100 007 214 233
Viking 44-SER 171 1 852,6 2 052,6 158 397 175 497
Compact CB 400 175 3 544,6 4 202,6 310 153 367 728
Compact CB 560 111 4 016,6 4 452,6 222 921 247 119
Totalt   3952     3 715 607 4 581 113
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Bilaga M-1 - Scenario 6 
 
06/07 

Typ Modell 
Antal 
06/07 

Inköpspris  
2 st 

Totalt 
inköp 

Försäljnings-
pris 2 st 

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 1300 328 213 200 650 422 500
Compact CA 100 600 328 98 400 650 195 000
Compact CA 210 600 362 108 600 430 129 000
Compact CA 70 500 328 82 000 650 162 500
Compact CA 140 500 328 82 000 650 162 500
Viking 64-SER 351 732 128 466 820 143 910
Compact CB 280 294 1496 219 912 1660 244 020
Viking 84-SER 234 774 90 558 860 100 620
Viking 44-SER 215 160 17 200 240 25 800
Compact CB 400 211 1496 157 828 1660 175 130
Compact CB 560 176 2310 203 280 2570 226 160
Totalt   4981   1 401 444   1 987 140

 
06/07 personalkostnader 

Typ Modell 
Antal 
06/07 

Inköpspris  
2 st 

Totalt 
inköp 

Försäljnings-
pris 2st 

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 1300 403,6 262 340 725,6 471 640
Compact CA 100 600 403,6 121 080 725,6 217 680
Compact CA 210 600 444,6 133 380 512,6 153 780
Compact CA 70 500 403,6 100 900 725,6 181 400
Compact CA 140 500 403,6 100 900 725,6 181 400
Viking 64-SER 351 814,6 142 962 895,6 157 178
Compact CB 280 294 1 578,6 232 054 1 735,6 255 133
Viking 84-SER 234 856,6 100 222 935,6 109 465
Viking 44-SER 215 242,6 26 080 322,6 34 680
Compact CB 400 211 1 578,6 166 542 1 735,6 183 106
Compact CB 560 176 2 392,6 210 549 2 645,6 232 813
Totalt   4981   1 597 009   2 178 274
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Bilaga M-2 - Scenario 6 
 
05/05 

Typ Modell 
Antal 
05/05 

Inköpspris  
2 st 

Totalt 
inköp 

Försäljnings-
pris 2 st 

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 1047 328 171 708 650 340 275
Compact CA 100 414 328 67 896 650 134 550
Compact CA 210 613 362 110 953 430 131 795
Compact CA 70 355 328 58 220 650 115 375
Compact CA 140 463 328 75 932 650 150 475
Viking 64-SER 297 732 108 702 820 121 770
Compact CB 280 142 1496 106 216 1660 117 860
Viking 84-SER 164 774 63 468 860 70 520
Viking 44-SER 171 160 13 680 240 20 520
Compact CB 400 175 1496 130 900 1660 145 250
Compact CB 560 111 2310 128 205 2570 142 635
Totalt   3952   1 035 880   1 491 025

 
05/05 med personalkostnader 

Typ Modell 
Antal 
05/05 

Inköpspris  
2 st 

Totalt 
inköp 

Försäljnings-
pris 2st 

Totalt 
försäljning 

Compact CA 50 1047 403,6 211 285 725,6 379 852
Compact CA 100 414 403,6 83 545 725,6 150 199
Compact CA 210 613 444,6 136 270 512,6 157 112
Compact CA 70 355 403,6 7 1639 725,6 128 794
Compact CA 140 463 403,6 93 433 725,6 167 976
Viking 64-SER 297 814,6 120 968 895,6 132 997
Compact CB 280 142 1 578,6 112 081 1 735,6 123 228
Viking 84-SER 164 856,6 70 241 935,6 76 719
Viking 44-SER 171 242,6 20 742 322,6 27 582
Compact CB 400 175 1 578,6 138 128 1 735,6 151 865
Compact CB 560 111 2 392,6 132 789 2 645,6 146 831
Totalt   3952   1 191 121   1 643 155
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