
EXAMENSARBETE

2003:283 CIV

JENNY JANSSON
CAROLINE KÅRE

Leveransstyrda lager på
Volvo Cars Torslanda

En fallstudie om möjligheterna till en implementering
och dess effekter

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

Institutionen för  Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Industriell logistik

2003:283 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 03/283 - - SE



Göteborg 2003-10-13 
Förord        
 
Detta examensarbete har skrivits vid Luleå tekniska universitet på avdelningen 
för Industriell logistik. Arbetet är ett avslutande moment i 
civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi och genomfördes under 
sommaren och hösten 2003.   
 
Arbetet har utförts på Volvo Cars Torslanda på logistikavdelning teknik och 
utveckling. Examensarbetet har förbättrat våra kunskaper i material- och 
lagerstyrning och insikten i vikten av goda leverantörsrelationer.  
 
Den support och det engagemang som personalen vid Volvo Cars har givit oss 
har varit mycket värdefullt. Vi skulle speciellt vilja tacka Mikael Olsson, vår 
handledare vid Volvo Cars, för hans brinnande intresse för arbetet. Även ett 
tack till Henrik Bryntzer, Maria Wannebo samt Thomas Hellberg för all den tid 
de har ägnat till vårt arbete. Slutligen vill vi ge ett stort tack till Pär Brander, 
vår handledare vid Luleå tekniska universitet för hans stora arbetsinsats.  
 
 
 
 
 
 
 
    Jenny Jansson            Caroline Kåre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är utfört på Volvo Cars i Torslanda, hädanefter refererat 
till VCT. På Torslandaverket tillverkas bilmodellerna S80, V70, V70XC och 
XC90. Varje bil skräddarsys för kunden och är näst intill unik. Detta medför att 
antal artiklar ökar och det i sin tur leder till ökade lagernivåer. Idag har VCT 
problem med att det inte finns tillräckligt med lageryta och de måste finna 
lösningar för att reducera lagernivåer. En möjlig lösning är att leverantören får 
bättre information från VCT om bland annat aktuella lagernivåer och 
förbrukning. Med hjälp av den informationen kan leverantören sedan styra 
VCT:s lager och leverera in mer lämpliga kvantiteter. Metoden kallas för 
leverantörsstyrda lager. Syftet med examensarbetet är att undersöka 
möjligheterna till en implementering av leverantörsstyrda lager på VCT och 
dess effekter. 
 
För att få mer fakta om leverantörsstyrda lager och vad det konkret innebär 
studerades en mängd teorier från litteratur och Internet. Studiebesök och 
intervjuer har genomförts med företag som idag använder leverantörsstyrda 
lager. Med denna bakgrundsfakta kunde sedan en studie på VCT påbörjas. 
Problemet studerades mer djupgående och beslut togs om att undersöka både 
manuellt och internetbaserade leverantörsstyrda lager. För den manuella delen 
valdes att studera fästelement, oberoende av leverantör och för den 
internetbaserade delen valdes katalysatorer, med leverantör Faurecia Exhaust 
Systems AB.  
 
Om VCT väljer att införa manuellt och internetbaserade leverantörsstyrda lager 
kommer de i framtiden att kunna frigöra lageryta. Reducering av lageryta är 
enbart en av många effekter. Andra effekter är till exempel bättre samarbete 
med leverantör och högre leveransservice. Implementeringen av den manuella 
delen bör göras i två steg. Det första steget är att visualisera och reducera 
lagernivåerna av fästelement och i det andra steget bör lagret av fästelement 
helt elimineras. Den internetbaserade delen kan med fördel införas direkt, där 
leverantören får transparent information. Med transparent information menas 
att flera parter kan använda sig av samma information i realtid. 



Abstract 
 
This master thesis work is done at Volvo Cars at Torslanda, from now on 
referred to VCT. At the Torslanda plant the car models S80, V70, V70XC and 
XC90 are manufactured. Each car is customer designed and almost unique. The 
result of this is that the number of articles increases which in turns leads to 
higher stock levels. A problem at VCT today is that they do not have enough 
storage and they have to find a solution to reduce stock levels. One possibility 
is that the supplier receives better information from VCT for example about 
current stock levels and demands. The supplier can use this information to 
manage the storage at VCT and supply more optimal quantities. This method is 
called Vendor Managed Inventory. The purpose of this master thesis is to 
examine the possibilities of an implementation of Vendor Managed Inventory 
at VCT and the effects. 
 
Theories have been studied through literature and Internet to receive better 
facts about Vendor Managed Inventory and what it concrete means. Today 
there are some companies that have implemented Vendor Managed Inventory. 
Visits and interviews have been done to receive a better understanding about 
the possibilities and effects that these companies have seen. With this 
background a study at VCT could begin. The problem was studied more deeply 
and decision was taken to investigate both manual and webbased Vendor 
Managed Inventory. Fasteners were chosen for the manual part independent of 
supplier and catalysts were chosen for the webbased part with the supplier 
Faurecia Exhaust Systems Ltd. 
 
VCT will be able to reduce storage if they decide to implement manual and 
webbased Vendor Managed Inventory in the future. A reduction of storage is 
one of many effects. Other effects are for example better collaboration with 
suppliers and higher delivery precision. The effect will be proportional to the 
number of products that are being implemented. The implementation of the 
manual part should be done in two steps. The first step is to visualize and 
reduce stock levels and in the second step, the whole storage is eliminated. The 
webbased part can with advantage be fully implemented from the beginning 
were the supplier receives transparency information. Transparency information 
means that same information can be used at the same time by different users.  



Terminologi 
 
Batchmaterial   Artiklar som levereras i bestämda enhetslaster. 
 
Blåback  Plastlåda som används som lastbärare. 
 
Call-off Kortsiktigt materialavrop. Sker vanligen med Odette-

meddelande. 
 
Flagga  Innehåller information om adress, artikel och 

enhetslast. 
 
Frysdag Dag då VCT inte får göra ändringar i call-off för en 

specifik dag. 
 
Fästelement  Fästelement är ett samlingsnamn för artiklar som till 

exempel skruv, mutter, clips och slangklämma. 
 
Förrådsnorm Teoretiskt säkerhetslager uttryckt i antal timmar 

arbetstid. 
 
Kund Beställare av slutprodukt. 
 
Köpare Tillverkare av slutprodukt. 
 
Leverantör Tillverkare av ingående delar till slutprodukt och 

levererar till köpare.  
 
L-pall Pall med dimensionerna 820 x 1225 mm. 
 
Odette Organisation for Data Exchange by Tele 

Transmission in Europe. En europeisk 
samarbetsorganisation bestående av biltillverkare och 
deras leverantörer. Standard för godsflaggor och 
meddelanden utväxlas. 

 
Odette-meddelande Elektroniskt fördefinierat meddelande mellan 

biltillverkare och leverantör. 
 



Racks En plattform där tunga artiklar placeras. Vid banan 
finns det verktyg som lyfter på racksen med artikeln 
på bilen.  

 
 
Rekvisitionsavbokning Innebär att avbokning sker genom rapportering av 

förbrukning och detta uppdateras varje natt.  
 
Sekvens Den ordning karosserna går i på banan för produktion  

av bil. 
 
Sekvensmaterial  Artiklar som levereras in i sekvens. 
 
Spacebil En lastbil med speciellt konstruerat släp för av- och    

pålastning av material. 
 
Strukturavbokning   Beskriver avräkning av artiklar mot gällande 

struktur. När bilen är byggd (=satt på banan) avbokas 
alla i bilen ingående artiklar enligt gällande struktur.  

 
Transparent information Innebär att flera parter kan använda sig av samma 

information i realtid. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund och därefter kommer en 
problemdiskussion som beskriver problemet kring examensarbetet. Sedan 
preciseras syftet och de ramar som är uppsatta för examensarbetet 
redovisas. Kapitlet avslutas med en företagspresentation.  
 

1.1  Bakgrund 
Startskedet för bilindustrin har sin början på 1880-talet när bilar 
tillverkades efter kundens önskemål och väntetiden var lång. 
Genombrottet för bilindustrin skedde under 1900-talets början när Ford 
införde begreppet massproduktion. Koncentrationen lades på att 
producera ett stort antal bilar på kort tid till lågt pris. Begreppet 
valmöjlighet föll i glömska och som Ford sa ”Any color you want as long 
it is black”. 
 
Idag är situationen en annan, fler aktörer finns på marknaden och kampen 
om kunderna hårdnar. Konkurrensen på bilmarknaden är tuffare och det 
gäller att erbjuda kunden skräddarsydda produkter till ett lågt pris 
samtidigt som företagen måste producera i snabb takt. Detta innebär 
enorma kostnader och för att överleva på marknaden måste företagen bli 
mer effektiva. Företagen i försörjningskedjan måste tillsammans fokusera 
på slutkund och arbeta för att reducera kostnader. I dagsläget fokuserar 
många företag på den egna processen trots att det för flera företag är mer 
lönsamt med ett mer djupgående samarbete mellan leverantör och köpare. 
Mycket arbete läggs på att förbättra den interna materialhanteringen även  
om det ofta finns stora vinster att hämta i informationsledtiden mellan 
företag i ett nätverk. Informationstransparens gör det möjligt för köpare 
och leverantör att ta del av samma information i realtid. Det gäller att 
skapa ett vinna-vinna förhållande.  
 
Ett sätt att skapa vinna-vinna förhållande kan vara att införa 
leverantörsstyrda lager vilket enligt Mattsson (1999) innebär att 
leverantören tar över arbetsuppgifter från köparen vad beträffar 
administration av köparens lager. Att låta leverantören styra köparens 
lager möjliggör för köparen att reducera lagernivåer och effektivisera 
administrativa rutiner. Med ett ökat informationsflöde kan leverantören 
optimera sin produktion.  
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1.2  Problemdiskussion 
På Volvo Cars Torslanda, hädanefter refererat till VCT, tillverkas idag 
fyra olika bilmodeller S80, V70, V70XC och XC90 längs en enda 
monteringsbana, hädanefter kallat bana. Tillverkningen är kundorderstyrd 
och sker i sekvens. Den höga variantfloran har medfört en ökning av 
artikelnummer vilket kräver allt fler artiklar på lager.    
 
Just nu byggs banan ut för att öka produktionskapaciteten för framtida 
bilmodeller. Detta kräver utrymme och eftersom VCT redan idag har 
platsbrist måste något göras åt ytproblemet. Stora lager innebär även hög 
kapitalbindning, ökad materialhantering, risk för inkurans och minskad 
visualisering. Istället för att bygga ut lagerutrymmen görs nu försök att 
minimera lagernivåerna. Dock får inte allt för låga lager hållas eftersom 
detta kan orsaka materialbrist och stopp i produktion.  
 
Med leverantörsstyrda lager kan det vara möjligt för VCT att reducera 
lager. För att detta skall genomförbart måste leverantören få ökad tillgång 
till bland annat information som visar VCT:s aktuella lagersaldon och 
produktionstakt samt eventuellt tillträde till fabriken. För att ett sådant 
samarbeta skall vara tillfredsställande är det väsentligt att 
kommunikationen fungerar och förtroende finns. Eftersom leverantören 
knyts närmare VCT kan svårigheter uppstå om önskan finns att byta 
leverantör i framtiden.   
 

1.3  Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna till en 
implementering av leverantörsstyrda lager på VCT och dess effekter.  
 

1.4  Avgränsning 
Examensarbetet kommer att utföras under 20 veckor och motsvara 20 
poäng universitetsstudier. Studien syftar till att undersöka hur VCT skulle 
påverkas vid ett eventuellt införande av leverantörsstyrda lager. Eftersom 
leverantörsstyrda lager är en samarbetsform kommer undersökningen 
även att studera möjligheter och effekter för leverantör dock inte 
djupgående. Studien kommer endast att innefatta första ledsleverantörer. 
Vidare kommer endast monteringsfabriken (TC) att behandlas, de andra 
fabriksområdena diskuteras inte mer än i företagsbeskrivningen. Material 
delas in i batchmaterial1 och sekvensmaterial2. På grund av ytbristen för 

                                                 
1 Batchmaterial är artiklar som levereras i bestämda enhetslaster. 
2 Sekvensmaterial är artiklar som levereras i sekvens. 
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batchmaterial skall endast denna typ av material tas i beaktning. För 
fästelement3 har hänsyn inte tagits till kapitalbindningen eftersom de är 
icke kapitalkrävande produkter.  
 
För den manuella delen av leverantörsstyrt lager kommer ingen specifik 
leverantör att undersökas eftersom att valet av huvudleverantör ligger 
utanför ramarna för detta examensarbete. Ingen generell 
nulägesbeskrivning av leverantörens arbetssätt kan göras då alla 
leverantörer av fästelement har olika arbetssätt.  
 

1.5   Volvo Cars 
Volvo grundades 1924 av Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson. Den 
första bilen, en ÖV4 (öppen vagn, 4 cylindrar), stod klar ett halvår senare. 
Produktionen ökade i snabb takt och 1964 flyttade Volvo tillverkningen 
till Torslandafabriken. Året därpå började personbilar tillverkas i Gent 
och lastbilar i Alsemberg. 1980 blev Volvo Personvagnar dotterbolag till 
Volvo och två år senare bildades även Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar, 
Volvo Komponenter, Volvo Bil, Volvo Penta och Volvo Data. Volvo 
Transport blev bolag med Autocarrier System. (Moberg & Olsson, 1995)    
 
Ford Motor Company övertog i mars 1999 Volvo Personvagnar och bytte 
namn till Volvo Cars Corporation, hädanefter refererat till VCC. VCC 
ingår tillsammans med Jaguar, Land Rover och Aston Martin i Ford 
Motor Company och har därmed tillgång till Fords resurser inom teknik, 
inköp, marknadsföring, distribution och finansiering. VCC:s vision är 
”Att vara världens mest efterfrågade och framgångsrika högklassiga 
bilmärke”. (Volvo Personvagnar AB, datum okänt) 
 
Antalet anställda på VCC uppgår till 27 990 personer och i Torslanda 
arbetar 5 115 personer. Volvobilar säljs i drygt 100 länder och 
försäljningen för 2002 var 405 695 bilar. Modellprogramet omfattar 
sedaner, herrgårdsvagnar, cross country och carbrioleter. 
Produktionsstrategin bygger på att utifrån ett antal gemensamma tekniska 
lösningar erbjuda ett brett modellprogram som är anpassat till olika 
kundgrupper. Produktionen är till stor del kundorderstyrd. Detta ger 
kunden stor valmöjlighet att kombinera motor, exteriörfärg, klädsel och 
tillval efter egna önskemål. (Volvo Personvagnar AB, 2003) 
 
Fabriken är uppdelad i tre produktionsområden karossfabriken TA, 
måleriet TB och monteringsfabriken TC. Montering av modellerna sker i 
                                                 
3 Fästelement är ett samlingsnamn för artiklar som till exempel skruv, mutter, clips 
och slangklämma. 
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TC längs en enda bana. VCT tillverkar cirka 25 procent av bilens 
materialvärde bland annat motorer, manuella växellådor och 
karosskomponenter. Resterande del som till exempel inredning, 
instrumentpanel och elsystem köps från 345 externa leverantörer från ett 
tjugotal länder. Leverantörerna involveras redan under konstruktionsfasen 
för att korta utveckling- och produktionstider. Ett effektivt samarbete är 
därför ett viktigt konkurrensmedel och allt fler leverantörer väljer att 
etablera sig nära VCC:s fabriker för att minska transporttider och 
lagerhållning. VCC gjorde under år 2002 inköp för drygt 7 miljarder 
USD. (ibid.) 
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2 Metod 
Här presenteras val av undersökningsansats, tillvägagångssätt samt de 
datainsamlingsmetoder som används. I slutet av kapitlet kritiseras och 
diskuteras metoderna. 
 

2.1  Undersökningsansats och metodval 
Zikmund (2000) presenterar tre former av vetenskaplig studie, 
undersökande, beskrivande samt förklarande. En undersökande studie 
syftar till att utreda och skapa djupare förståelse för ett befintligt problem. 
Om syftet istället är att karaktärisera en viss population eller ett fenomen 
görs en beskrivande studie. Den sistnämnda formen av vetenskaplig 
studie används för att identifiera orsak- och verkansamband. Denna form 
av studie lämpar sig bäst då undersökningsproblemet är väl definierat. 
(ibid.) Vår studie är en kombination av dessa tre former.  
 
Vidare säger Zikmund (2000) att val av teknik vid studien kan variera 
beroende på syftet. Om önskan är att få tag i information från en eller 
flera liknande situationer är fallstudie lämpligt att använda. Tekniken 
möjliggör för undersökaren att noggrant identifiera förhållanden mellan 
funktioner, individer eller ting. En survey genomförs om det finns vikt av 
att samla in information från ett flertal personer med kunskap inom det 
aktuella problemområdet. Slutligen kan en pilostudie göras om avsikten 
är att i en liten skala ta fram primärdata, se kapitel 2.3, genom en 
stickprovsundersökning. (ibid.) Detta examensarbete är en fallstudie då 
det syftar till att undersöka vilka möjligheter VCT har att införa 
leverantörsstyrda lager. Möjligheterna för införandet har studerats ur ett 
flertal synvinklar bland annat vilka effekterna blir för VCT samt hur vald 
leverantör påverkas. Wiedersheim-Paul & Eriksson (1999) säger att en 
fallstudie kan används vid förändringsarbete. Ett eventuellt införande av 
leverantörsstyrda lager hos VCT skulle innebära förändringar i 
orderhanteringsprocessen vilket styrker valet av att använda en fallstudie 
som undersökningsansats. 
 
Undersökningsansatsen kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Med 
kvalitativ ansats har resonemang och diskussion resulterat i beslut medan 
i en kvantitativ ansats uttrycks resultatet i sifferform. Vår undersökning 
har därför varit en fallstudie med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 
Detta eftersom resultatets ”mjuka delar” presenteras i form av diskussion 
och dess ”hårda delar” kalkylerats. 
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2.2   Tillvägagångssätt 
I inledningsskedet av examensarbetet preciserades syftet för att klart och 
tydligt framhäva uppgiften. För att få djupare förståelse för 
leverantörsstyrda lager samlades litteratur in om ämnet. Då en del företag 
använder sig av leverantörsstyrda lager i olika bemärkelser undersöktes 
de två huvudgrenarna inom leverantörsstyrda lager, manuella och 
internetbaserade lager i studien. Inom var och en av dessa områden valdes 
en produktgrupp. För den manuella delen valdes fästelement och valet 
gjordes i samråd med personal på VCT. Vid examensarbetets början var 
det tänkt att vi skulle välja en leverantör för fästelement och dess 
tillhörande artiklar för att undersöka om de hade de rätta förutsättningarna 
för att införa leverantörsstyrda lager. Efter arbetets gång har tankesättet 
förändrats och valet blev istället att studera fästelement oberoende av 
leverantör. För den internetbaserade delen diskuterade vi med 
produktionstekniker om lämpliga produkter att undersöka och där ett av 
kraven var hög volym. Tre produkter studerades och valet föll på 
katalysatorer levererade av Faurecia Exhaust Systems AB, hädanefter 
refererat till Faurecia. Bakgrunden till valet diskuteras vidare i kapitel 6. 
Intervjuer genomfördes för att få en klarare bild av VCT:s nuvarande 
situation och en nulägesbeskrivning fastställdes. Två försörjningskedjor 
som använder sig av leverantörsstyrda lager har studerats genom 
studiebesök i de fall detta var möjligt. I annat fall har telefonintervjuer 
genomförts. Detta har gjorts för att ta reda på deras förutsättningar och 
effekter av ett samarbete. Studiebesök har även gjorts hos Faurecia. Det 
insamlade materialet analyserades och ett lösningsförslag presenterades. 
Detta tillvägagångssätt beskrivs visuellt i figur 2.1.  
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Figur 2.1 Tillvägagångssättet för examensarbetet 
 

2.3   Datainsamlingsmetod 
Data samlades in hos VCT och Faurecia för att kunna bedöma 
leverantörsstyrda lagers förutsättningar och effekter. Den data som 
hämtats har varit av olika karaktär, primär- och sekundärdata. Primärdata 
är enligt Zikmund (2000) data som har samlats in för att analysera den 
specifika uppgiften eller problemet. Data som inhämtats i annat syfte men 
som används i undersökningen är sekundärdata (ibid.). Primärdata är den 
information vi fått från litteratur, intervjuer och studiebesök. Den 
sekundärdata som använts är produktionsresultat och lager- och 
förbrukningsnivåer av de valda produktgrupperna. 
 

2.3.1 Litteraturstudie 
För att få kunskap i ämnet leverantörsstyrda lager och liknande forskning 
inom området har vi använt oss av en litteraturstudie. Material har sökts 
från databaser som Libris och Lucia. Material har även kommit från AB 
Volvos bibliotek, VCT:s interna sidor samt från Internet. De sökord som 
använts var leverantörsstyrda lager, leverantörsstyrda förråd, 
leverantörspåfyllda lager, Vendor Managed Inventory och Supply Chain 
Management.     
 

Syfte med 
examensarbetet

Litteratur- 
studier 

Nuläge Intervjuer 

Studiebesök Studier av  
referensföretag 

Analys 

Slutsatser 
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2.3.2 Intervjuer 
Innan intervjuerna genomfördes utformades en frågemall för att vi skulle 
vara pålästa och förberedda inför intervjuerna. Frågemallarna har först 
utformats av oss och därefter diskuterats igenom med vår handledare, se 
bilaga 1. Innan intervjuerna genomfördes har respondenterna fått 
frågemallen via e-mail för att ha möjlighet att gå igenom dessa i lugn och 
ro. Vid intervjuerna fördes noggranna anteckningar.   
 

2.3.3 Studiebesök 
Valet att göra studiebesök hos både köpare och leverantör är att 
leverantörsstyrda lager är ett vinna-vinna system och vi anser det därför 
viktigt att undersöka förutsättningarna och effekterna hos båda. För att få 
kunskap om hur manuellt leverantörsstyrda lager fungerar i praktiken har 
vi gjort ett besök hos Nedschroef i Billdal och en intervju med Scania. 
Denna intervju gjordes via telefon då vi inte hade möjlighet att åka till 
dem.  Studiebesök har även gjorts på Volvo Powertrain i Skövde för att få 
kunskap om internetbaserade leverantörsstyrda lager. Syftet med detta 
besök var att studera deras arbetsmetod och lösning med 
leverantörsstyrda lager för att få idéer och inspiration om hur konceptet 
skulle kunna införas på VCT. För att få en leverantörs synvinkel på 
samarbetet med Volvo Powertrain intervjuades en materialstyrare vid 
Ljunghäll AB. 
 
Ett besök gjordes hos Faurecia i Torsås för att undersöka det nuvarande 
samarbetet mellan dem och VCT. Avsikten var även att studera 
möjligheterna för ett eventuellt införande av leverantörsstyrda lager och 
vilka effekter det skulle kunna medföra.  
 

2.4   Metodkritik  
Zikmund (2000) menar att det är viktigt att författarna i en vetenskaplig 
rapport kritiskt granskar allt insamlat material. Det är viktigt att inte 
personliga åsikter och förutfattade meningar styr urvalet av information. 
Hög validitet och reliabilitet är av stor vikt för examensarbetets resultat. 
(ibid.)  
 
Wiedersheim-Paul & Eriksson (1999) definierar validitet som ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta. Validitet 
beskriver bland annat hur väl en undersökning kan appliceras på 
resterande element i en målgrupp, till exempel om en fullskalig 
implementering av leverantörsstyrda lager skulle göras. Eftersom vårt 
syfte är att undersöka möjligheter och effekter av att införa 
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leverantörsstyrda lager faller en implementering utanför våra ramar. För 
att uppnå hög validitet har insamlad information kontinuerligt stämts av 
med handledare och annan berörd personal på VCT. Rapporten har även 
diskuteras igenom med handledare vid Luleå tekniska universitet.  
 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument skall ge tillförlitliga och stabila 
utslag säger Wiedersheim-Paul & Eriksson (1999). Hög reliabilitet 
innebär således att om samma undersökning skulle genomföras en gång 
till så skulle resultatet inte skilja nämnvärt från det nuvarande. För att 
uppnå hög reliabilitet har en intervjumall utarbetats innan intervjuerna 
genomfördes. Denna skickades till respondenten innan intervjuen för att 
ge personen god tid för förberedelse. Vid de personliga intervjuerna har 
vi båda fört anteckningar för att förstärka reliabiliteten. När 
telefonintervjuerna genomförts användes högtalartelefon för att vi båda 
skulle ha möjlighet att ställa frågor och göra anteckningar. Även  
möjlighet att ställa följdfrågor vid tvetydiga svar har funnits vilket borde 
ge högre reliabilitet. Ingen bandspelare har används under intervjuerna 
vilket kan ha gjort att vi har missat information eller uppfattat fel. Vi 
deltog båda två vid varje intervjutillfälle och efteråt diskuterades svaren. 
Om ett svar hade uppfattats olika kontaktade vi respondenten i efterhand 
för att klargöra svaret. En risk med de referensstudier som gjorts är att 
personerna som intervjuats kan ha färgat svaren med personliga 
värderingar. Detta har vi har försökt att minimera genom att få olika svar 
bekräftade från olika personer i försörjningskedjan.  
 

2.5 Metoddiskussion  
Examensarbetet gjordes i form av en fallstudie eftersom information om 
leverantörsstyrda lager har hämtats från olika försörjningskedjor. Våran 
undersökningsansats är även lik en survey eftersom vi har samlat en del 
information från personer med kunskap om leverantörsstyrda lager. Vi 
anser att en fallstudie är mer lämplig eftersom olika situationer studeras 
och vilka förhållanden som finns mellan de olika situationerna. Att göra 
en pilotstudie skulle inte vara passande i vår undersökning då primärdata 
inte samlas in för analys.  
 
Valet att välja produktgrupperna fästelement och katalysatorer kan 
diskuteras. Dessa produkter utgör inget tvärsnitt för VCT:s totala 
produktsortiment men eftersom examensarbetet är tidsbegränsat fanns det 
inte tid att studera flera produkter ur VCT:s sortiment. Vi valde att inte 
undersöka en specifik leverantör till fästelement. Det medförde att vi 
heller inte kunde studera en leverantörs förutsättningar och effekter för 
manuellt leverantörsstyrda lager. Vi har istället gjort en generell studie på 
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leverantörer av fästelement. De förutsättningar vi har kommit fram till 
kan VCT använda som underlag vid val av leverantör till manuellt 
leverantörsstyrda lager. För internetbaserade leverantörsstyrda lager valde 
vi Faurecia som leverantör. De faktorer som avgjorde valet var bland 
annat att leverantören till den valda produktgruppen, katalysatorer, skulle 
ha hög servicenivå och ligga nära VCT. För att få ett bättre resultat om 
vilken leverantör som bäst lämpar sig för internetbaserade 
leverantörsstyrda lager hade vi kunnat undersöka och jämföra olika 
leverantörer. På grund av tidsbegränsningen har detta inte varit möjligt att 
genomföra. 
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3 Teori 
Nedan beskrivs den aktuella referensramen där teorier samt olika 
författares synsätt kring leverantörsstyrda lager diskuteras. Även andra 
relevanta teorier för analys och slutsats tas upp. 
 

3.1  Traditionell orderhantering 
Vid traditionell orderhantering skickar en köpare en order till leverantör 
när denne behöver komponenter till sin produktion enligt Taras (1995 a). 
Leverantören i sin tur planerar produktion, producerar och levererar till 
köparen efter överenskommelse, se figur 3.1. Köparen har kontroll över 
när ordern läggs, storleken på denna och bestämmer vilka lagernivåer 
som skall hållas. (ibid.) I det traditionella systemet finns det en hel del 
ineffektiva områden som kan förbättras menar Christopher (1998). Det 
första är att leverantören inte i förväg får någon varning om köparens 
behov och tvingas istället att göra prognoser. Detta resulterar i att de 
håller onödigt stora säkerhetslager. Den andra ineffektiva delen är att 
leverantören ofta får oväntade stora order vilket leder till att de mer 
frekvent får göra ändringar i produktionen och i transportupplägget vilket 
medför merkostnader. (ibid.) 
 

 

 

 

 
 

Figur 3.1 Traditionell orderhantering (fritt efter Aronsson et al. 2003) 

 

3.2  Leverantörsstyrda lager  
Det finns ett antal olika lagerstyrningssätt som frångår den traditionella 
orderhanteringsprocessen. Leverantörsstyrda lager, på engelska kallat 
Vendor Managed Inventory (VMI), bygger på att leverantören har ansvar 
för att kontrollera att rätt mängd material finns i lager för att uppfylla 
köparens behov skriver Aronsson, Ekdahl & Oskarsson (2003). 
Leverantörsstyrda lager definieras av Mattsson (1999) som: 
”Leverantören tar över arbetsuppgifter från köparen vad beträffar 
administration av köparens lager.” 

Produktion 

Leverantör Köpare 

Order  



Teori 

12 

 
Leverantörsstyrda lager är en vidareutveckling av Supply Chain 
Management som syftar till att knyta leverantörer och köpare närmare 
varandra i den egna försörjningskedjan anser Mentzer, DeWitt, Keebler, 
Soonhoong, Nix, Smith & Zacharia (2001). Tillsammans skapar 
företagen konkurrensfördelar genom att de har samma mål och fokus på 
slutkund. På grund av globaliseringen och ökad prestationskonkurrens 
kombinerad med snabba teknologiförändringar gäller det att effektivt 
koordinera materialflödet och ett närmare samarbete med leverantör är 
nyckeln till sådan koordinering. (ibid.) 
 
Aronsson et al. (2003) beskriver leverantörsstyrda lager med att 
leverantören får information från köparen om dennes aktuella lagernivåer 
och förväntat behov, se figur 3.2.  
 

 
Figur 3.2 Leverantörsstyrda lager (fritt efter Aronsson et al. 2003) 

 
Enligt Waller, Johnson & Davis (1999) innebär leverantörsstyrda lager att 
leverantören fattar beslut rörande påfyllning av köparens lager. 
Leverantören har tillgång till köparens lagersaldo, antingen genom fysisk 
inspektion eller via elektronisk överföring av information. Leverantören 
fattar beslut om orderkvantitet, transportupplägg och när i tiden påfyllnad 
skall ske baserat på tillgänglig information. Ansvaret för påfyllnadsbeslut 
flyttas därmed från köpare till leverantör och i vissa fall även ägandet av 
lagret. Leverantören är ansvarig för att bestämda servicemål uppnås. 
Servicenivån mäts vanligtvis i att rätt produkt finns på rätt plats i rätt tid 
hos köparen. (ibid.) 
 
Baserat på informationen levererar leverantören till köparen vid behov. 
Det finns två huvudsakliga metoder för leverantörsstyrda lager, manuell 
och internetbaserad, se vidare avsnitt 3.2.1 och 3.2.2. Figur 3.3 visar 
leverantörsstyrda lagers uppdelning.  
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Figur 3.3 Leverantörsstyrda lagers uppdelning 

 

3.2.1 Manuellt leverantörsstyrda lager 
Aronsson et al. (2003) säger att manuellt leverantörsstyrda lager är när 
leverantören får tillträde till köparens lagerlokaler. Leverantören 
inspekterar lagernivåerna med jämna mellanrum och fyller på med 
kvantiteter som motsvarar det aktuella behovet. Metoden kallas även för 
Breadman-principen enligt Mattson (1999) eftersom den ofta tillämpas 
när bageriföretag levererar bröd till livsmedelsbutiker. Vidare påstår 
Aronsson et al. (2003) att denna form av leverantörsstyrda lager lämpar 
sig för produkter med kontinuerlig åtgång och mindre värde. Modellen 
används till exempel inom livsmedel-, kontors-, och fästelementbranchen. 
En av nackdelarna med manuellt leverantörsstyrda lager är att det alltid 
finns ett grundlager på hyllan och därmed riskerar dessa artiklar att bli 
hyllvärmare vid kundorderstyrd tillverkning. (ibid.) Mattson (1999) 
skriver att lagret kan ägas antingen av köpare eller leverantör. Om lagret 
ägs av köpare måste denne tillsammans med leverantören komma överens 
om en maximal påfyllnadsnivå för att förhindra missbruk. När leverans 
skett får leverantören en kvittering på levererad kvantitet för fakturering. 
Om lagret istället ägs av leverantören ansvarar denne även för att 
inkuranta varor inte finns på lagret och för att inventera. Vid denna form 
av ägande sker betalning när varan är förbrukad. Detta för att förhindra 
missbruk, att leverantören levererar mer än nödvändigt. Ofta används 
streckkodsbaserade system för att förenkla inspektionen och 
påfyllnadshanteringen. (ibid.)  
 

3.2.2 Internetbaserade leverantörsstyrda lager 
Jensen (2001) lyfter fram två former av internetbaserade 
leverantörsstyrda lager där information görs tillgänglig eller överförs 
elektroniskt; Electronic Data Interchange (EDI) och on-line. Exempel på 
den tillgängliga informationen är köparens aktuella lagernivåer, 

Manuellt  Internetbaserat 

On-line EDI 

Leverantörsstyrda lager 
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förbrukningsstatistik och inkommande order enligt Aronsson et al. 
(2003). 
 
Med ett EDI-baserat leverantörsstyrt lager menar Jensen (2001) att 
köparens inköpssystem integreras med  leverantörens ordersystem. 
Köparen och leverantören kommer gemensamt överens om minimum och 
maximum nivåer på lagret samt beställningspunktsnivå. Leverantören får 
dagligen översänt en EDI-transaktion med aktuellt saldo från köparen. 
När saldot når beställningspunkt lägger leverantören en order och 
köparen får en inköpsorderbekräftelse via EDI. När leverantören skickar 
iväg materialet sänds en leveransavisering via EDI och när köparen 
mottar leveransen skickas en mottagningstransaktion. Denna form av 
leverantörsstyrda lagers begränsning är att den kräver omfattande 
datasynkronisering, systemanpassning och testning. (ibid.) Taras (1995 c) 
hävdar att det även är viktigt att valid information sänds för att den skall 
kunna användas på ett korrekt och tillfredsställande sätt. Skickar köparen 
fel information kan det få fatala konsekvenser om det inte upptäcks i tid. 
(ibid.) Fördelen med EDI-metoden är enligt Mattson (1999) att 
informationsöverföringen kan utföras i leverantörens egna system och 
denne behöver således inte lära sig köparens system. Alternativet är 
därmed möjligt att tillämpa på ett stort antal köpare. (ibid.) 
 
Mattson (1999) beskriver den andra formen av leverantörsstyrda lager, 
on-line, med att leverantören är uppkopplad mot köparens affärssystem i 
realtid över Internet. Detta ger leverantören större insyn och bättre 
kontroll över flödet, dock kräver detta att leverantören är mer aktiv. 
Leverantören kan utföra inköpet på i princip samma sätt som köparen 
skulle ha gjort. Påfyllningen och lagerstyrningen sköts av leverantören ut 
efter den information som erhålls från köparens system. Leverantören 
planerar och frisläpper order när det passar och kan själv välja 
orderkvantitet efter avtalade gränser som förhandlas fram med köparen. 
On-line användning integrerar lagerstyrningen bättre och 
orderhanteringsprocessen krymper. En begränsning för denna form av 
leverantörsstyrda lager är att leverantören kan tvingas att utbildas i 
köparens affärssystem. För leverantören blir det inte möjligt att tillämpa 
denna metod på flera köpare eftersom det krävs att leverantörens personal 
skall lära sig flera olika system om det antas att köparna använder olika 
affärssystem. En annan nackdel med att använda on-line metoden är att 
order kan behöva registreras två gånger, dels i form av en inköpsorder i 
köparens system och dels som en kundorder i det egna systemet. (ibid.) 
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3.2.3 Horisontell och vertikal integration 
Gettinger (2001) konstaterar att en leverantör kan erbjuda en köpare 
högre service genom att antingen välja horisontell eller vertikal 
integration av produkter. Med horisontell integration menas att 
leverantören involveras i helt nya produkter än de tidigare har 
tillhandahållit. Vertikal integration syftar till att leverantören expanderar 
produktsortimentet. Istället för att utöka sitt egna produktsortiment kan 
leverantören skapa samarbete med andra leverantörer för att bredda 
sortimentet. Detta innebär att den första leverantören tar rollen som 
”lagerfasad” för de andra leverantörerna, se figur 3.4. Denne tar hand om 
orderhanteringsprocessen, kommunikationen med köparen och 
fakturering i utbyte mot en andel av försäljningen. (ibid.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.4 Materialflödet vid vertikal integration med leverantörsstyrda lager 

 

3.2.4 Framtid 
Leverantörsstyrda lager är fortfarande i utvecklingsstadiet och många 
företag skapar egna lösningar längs vägen då det inte finns någon 
universiell lösning för framgång. Varje dag kommer det nya lösningar 
och tekniker för utveckling av leverantörsstyrda lager. (Gettinger, 2001) 
 

3.3  Totalkostnadsmodellen 
Enligt Lambert, Stock & Ellram (1998) är syftet med 
totalkostnadsmodellen att på ett effektivt sätt styra logistikprocessen. En 
av organisationers huvudsakliga målsättning borde vara att reducera de 
totala logistikkostnaderna och inte fokusera på varje enskild aktivitet. Att 
reducera kostnader på ett område kan leda till att andra kostnader på ett 
annat område ökar. (ibid.) Totalkostnadsmodellen, se figur 3.5, visar hur 

Köpare Leverantör 

Leverantör 
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kostnader påverkar varandra, vilket är viktigt att förstå vid 
beslutsfattande.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Totalkostnadsmodellen (fritt efter Lambert et al., 1998) 

 

3.4  Leverantörsstyrda lagers effekter på 
totalkostnadsmodellen 
Nedan beskrivs varje ingående del i totalkostnadsmodellen samt dess 
koppling till leverantörsstyrda lager.  
 

3.4.1 Servicenivå 
Waller et al. (1999) menar att mätetalen servicenivå och lagernivå ofta 
står i konflikt med varandra. Köpare fyller på lagret i början av månaden i 
syfte att få en hög servicenivå mot kund. Med tiden avtar lagret och är i 
slutet av månaden lågt för att uppnå målen med lagernivåerna oberoende 
av servicenivån. Detta resulterar i att leverantören får en klumporder 
varje månad. (ibid.) Leverantören måste ha stora lager för att kunna möta 
oväntade stora order från köpare, vilket är en dyr företeelse för att kunna 
tillhandahålla en hög kundservice enligt Christopher (1998). Författaren 
menar vidare att problem med att ha stora lager är att de binder mycket 
kapital om varorna har högt värde. Andra förenliga problem är att stora 
lager upptar yta och att inkurranta varor kan ligga på lager utan att de 
märks. Att tillhandahålla en hög servicenivå kan vara förenligt med höga 
kostnader se figur 3.6. Dessa kostnader kan vara lagerhållningskostnader 
och kostnader för att snabbt ta hem varor med exempelvis flyg. (ibid.)  
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Figur 3.6 Servicekostnad (fritt efter Christopher, 1998) 

 
Med leverantörsstyrda lager ökar vanligtvis påfyllnadsfrekvensen enligt 
Waller et al. (1999), vilket är fördelaktigt både för köpare och leverantör. 
Aronsson et al. (2003) säger att om leverantören får bättre insikt i 
köparens verkliga behov leder det till att det blir enklare för leverantören 
att planera sin egen verksamhet på ett effektivt sätt. Produktionen 
anpassas efter efterfrågans upp- och nedgångar och leverantören får inte 
längre en klumporder en gång per månad. Leverantören kan själv avgöra 
hur mycket som skall produceras och levereras av olika produkter. Utan 
leverantörsstyrda lager tvingas leverantören att arbeta på ett mindre 
optimalt sätt. Leveransservice och kostnader blir lidande av detta. Vidare 
kan lagernivåerna reduceras då oväntade stora order reduceras eller 
försvinner helt. (ibid.) Med den förbättrade informationshanteringen som 
är förenlig med leverantörsstyrda lager menar Christopher (1998) att 
företag kan öka servicenivån utan att servicekostnaderna ökar. Figur 3.7 
illustrerar hur kostnadskurvan skiftar till höger vid införande av 
leverantörsstyrda lager. (ibid.) Enligt Taras (1995 b) förbättras servicen 
genom att rätt produkt finns på rätt plats i rätt tid.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figur 3.7 Förändring av servicekostnaden (fritt efter Christopher, 1998) 
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3.4.2 Transportkostnader 
Traditionellt lägger köparen en order och leverantören levererar så att 
köparen får varorna vid önskad tid menar Waller et al. (1999). Detta 
innebär ofta att lastbilar åker iväg halvfulla för att uppfylla kraven från 
köpare. (ibid.) Lambert et al. (1998) menar att transportkostnader är de 
aktiviteter som behövs för att transportera varor. Kostnaderna varierar 
beroende på volym, vikt och distans. Även val av transportalternativ är en 
kostnad som varierar. (ibid.)  
 
Enligt Waller et al. (1999) kan transportkostnaderna reduceras med 
leverantörsstyrda lager genom att öka andelen billiga fullasttransporter 
och eliminera dyra transporter med lågt resursutnyttjande. Detta uppnås 
genom att låta leverantören koordinera och planera påfyllnadsprocessen 
istället för att transportera vid erhållen order från köpare. Leverantören 
bestämmer själv när leveransen skall ske och transporter kan på ett 
effektivt sätt samordnas till flera kunder. Resultatet blir att lastbilarna får 
en högre utnyttjandegrad. (ibid.) Hamne & Karlström (2001) menar 
däremot att med leverantörsstyrda lager ökar påfyllnadsfrekvensen av 
lagren vilket medför att mindre kvantiteter transporteras mer frekvent 
vilket ger en högre transportkostnad. 
 

3.4.3 Produktions- och inköpskostnader 
Mattsons (1999) definition på volymflexibilitet: ”Förmågan att 
producera och leverera i takt med efterfrågeförändringar”. Den 
tidsfördröjning som är förknippad med överföring av 
efterfrågeförändringar påverkar volymflexibiliteten. Ju längre 
informationsleden är i försörjningskedjan desto sämre blir möjligheterna 
att flexibelt anpassa sig till ändrade efterfrågevolymer. 
Volymflexibiliteten påverkas också negativt av att de externa 
administrativa ledtiderna oftast är längre än de interna. Även 
kapitalbindningen kan påverkas negativt av brist på flexibilitet. (ibid.) 
Enligt Waller et al. (1999) är den varierande efterfrågan av varor ett stort 
problem i försörjningskedjan. Leverantörer tvingas att ha 
överskottskapacitet och/eller stora lager av färdiga varor för att klara av 
detta problem. Denna lösning är kostsam då eventuell outnyttjad kapacitet 
är slöseri och binder kapital. (ibid.) Mattson (1999) menar också att 
köpare tenderar att öka sina lager om de försörjs av leverantörer med låg 
flexibilitet. Produktions- och inköpskostnaderna varierar med 
orderstorlek och frekvens (Lamber et al., 1998). Det är till exempel 
kostnader för ställtider, kapacitetsförlust, materialhantering och 
prisdifferenser. (ibid.) 
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Med leverantörsstyrda lager menar Waller et al. (1999) att 
informationsöverföringen i försörjningskedjan blir mer frekvent vilket 
medför att toppar och dalar i leverantörens produktion kan elimineras. 
Den jämnare produktionstakten resulterar i ett reducerat behov av buffert 
och tillgänglig kapacitet. (ibid.) 
 

3.4.4 Lagerförings- och lagerhållningskostnader 
Lagerkostnad kan delas upp i två olika typer av kostnader vilka enligt 
Krajewski & Ritzman (1999) är lagerförings- och 
lagerhållningskostnader. Lagerföringskostnader är kostnader som beror 
av hur mycket som lagerförs, den kapitalbindning som orsakas av lagret, 
försäkringar, inkurans och övriga rörliga lagringskostnader. 
Lagerhållningskostnader härrör till fasta kostnader och är oberoende av 
lagernivån så som kostnader för utrustning, byggnader och personal. 
(ibid.) 
 
I en normal köp- och säljorganisation anser Holmström (1998) att både 
köpare och leverantör strävar åt att optimera den egna verksamheten 
vilket leder till  suboptimering av försörjningskedjan. Om leverantören 
får information om lagret hos köpare finns det inget behov av dubbel 
lagring. Istället kan planering av produktion göras bättre. Vidare menar 
han att det finns potentiella fördelar vid planering och kontroll genom 
förbättrad visualisering av köparens lager och försäljning.(ibid.) Sänkning 
av lager är en konsekvens av att skiftningen av fokus går från beställning 
i tid till fokuseringen på att tillgängligt lager motsvarar behovet. Lagret 
minskas eftersom leverantörer snabbare kan reagera på kundens behov 
och därmed leverera i rätt tid. (Jensen, 2001) 
 
Även Mattson (1999) anser att kapitalbindningen kan minskas genom 
ökad informationsutbyte eftersom säkerhetslager reduceras. Taras (1995 
b) menar att eftersom alla parter fokuserar på att ge kunden bättre service 
så tjänar alla på att produkten endast finns på lager när behov uppstår. 
Holmström (1998) anser att för hela försörjningskedjan som helhet har 
detta nya samarbete resulterat i en mer effektiv affärsverksamhet, vilket 
direkt kan hänföras till köparen i form av ett lägre pris.  
 
Edlund, Högberg & Leonardz (1999) menar att hantering av lager kan 
påverka avkastningen för ett företag. Det gäller dels att hitta en lämplig 
nivå mellan påfyllningskvantiteter och säkerhetslager och dels minska 
bindning av kapital i lager. För aspekten kapitalrationalisering så ger en 
reducering av medellagret den bästa effekten.  
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3.4.5 Orderbehandling och information 
Varje gång en order läggs uppstår en orderkostnad och Krajewski & 
Ritzman (1999) menar att orderkostnaden är oberoende av orderstorleken 
vid beställning av samma produkt. Mycket tid läggs ner på pappersarbete, 
orderuppföljning samt ordermottagande. Utvecklingen av Internet och 
EDI har möjliggjort för  effektivisering av orderhanteringen och sänkning 
av orderkostnader. Tekniskt innebär det att kunden och leverantörens 
system måste kunna kommunicera med varandra. (ibid.) Enligt Lamber et 
al. (1998) är de aktiviteter som hör samman med orderkostnader bland 
annat orderframtagning, prognostisering och kommunikation med 
leverantör. Hamne & Karlström (2001) menar att de direkta 
inköpskostnaderna (bland annat inköpspriset) och de indirekta 
kostnaderna kan minskas med närmare samarbete. De effekter som kan 
erhållas är bland annat minskade administrativa kostnader för 
orderhantering och fakturering genom att det finns ett system för effektiv 
informationsöverföring. De minskade kostnader som kan erhållas bör 
vägas i förhållande till eventuella systemkostnader. (ibid.) Det krävs även 
enligt Aronsson et al. (2003) att köparen är villig att delge nödvändig 
information till leverantör.  
 
Mattsson (1999) anser att informationsflödet för en anskaffnings- eller 
orderprocess innehåller flera aktiviteter och kan vara enkla i vissa företag 
och allt mer komplex i andra. Processen innehåller mycket dubbelarbete 
då befattningshavare i de båda företagen utför liknande arbetsuppgifter 
för att informationsbehandla det som i grunden är en och samma order. 
Inköp- och kundorderbehandling kan i viss mån betraktas som 
spegelbilder av varandra. Med många funktioner och individer 
inblandade blir flexibiliteten och omplaneringsförmågan försämrad. 
(ibid.) De administrativa kostnaderna kan reduceras med 
leverantörsstyrda lager menar Hall (1997) eftersom köparen spenderar 
mindre tid för orderhantering och leverantören lägger ner mindre arbete 
på att följa upp dåliga order. Tack vare detta fås ett bättre och mer 
frekvent informationsflöde. (ibid.) 
 
Innan order anländer har leverantören i flera fall inte någon indikation på 
köparens verkliga användning. Till exempel kanske en köpare använder 
10 produkter per dag men eftersom denne lägger order periodvis får 
leverantören order på 100, ibland 150 och ibland 200 produkter beroende 
på förbrukningen. Om förbrukningen varierar mycket kommer även 
efterfrågan till leverantör variera, detta beskrivs vidare i kapitel 3.6, 
Bullwhipeffekten. Skulle leverantören istället få information om vad som 
konsumeras skulle denne kunna förutse köparens behov och enklare 
schemalägga sina egna logistiska aktiviteter. (ibid.)  
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När leverantören får tillgång till köparens lagernivåer anser Taras (1995 
b) att det  underlättar för leverantören att identifiera material som skall 
prioriteras. Med leverantörsstyrda lager kan leverantören se behovet av en 
artikel innan den har beställts. Det leder till en reducering av många 
oväntade order. Vidare menar författaren att planerings- och 
orderkostnaderna minskar på grund av att kostnaderna omfördelas. Dock 
säger han att allt som läggs eller tas bort från det normala 
orderhanteringsmönstret måste kommuniceras ut på rätt sätt för att lyckas 
med leverantörsstyrda lager. Även arbetet med prognostisering blir 
enklare att utföra för leverantören när köparens försäljningsdata blir 
synligt. (ibid.) Christopher (1998) menar att det verkliga utfallet kan 
skilja sig med över 50 procent från det prognostiserade värdet. 
Konsekvenser av detta leder till att lagersaldon hålls onödigt höga eller 
att brist uppstår. Vid osäkerhet inför framtiden behöver företag hålla lager 
för att klara av oväntande situationer vilket författaren beskriver som 
”Uncertainty is the mother of inventory”. Om istället information om 
köparens verkliga användning av en produkt skulle kunna länkas direkt 
till leverantörens logistiksystemet skulle behov av prognoser reduceras 
kraftigt. (ibid.)  
 
Information som mottas av en leverantör från en köpare representerar 
endast toppen på ett isberg, där endast en liten del av isberget är synligt 
över ytan (Christopher, 1998).  Till exempel kan prognoser vara synligt 
över ytan medan området under ytan på isberget representeras av den 
pågående konsumtionen, efterfrågan och användningen av produkten 
vilket döljs för leverantören, se figur 3.8 nedan. Det är endast när en order 
är utfärdad som efterfrågan blir transparent. (ibid.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.8 Isbergsmodellen (fritt efter Hamne & Karlström 2001) 

 

Prognoser 

Varuhantering 
Lagring 
Kapital 
Leverantörshantering 
Administration 
Utveckling 



Teori 

22 

Enligt Williams (1998) så uppnås den mest effektiva försörjningskedjan 
när alla involverade parter delar resurser med varandra. En förutsättning 
för att ett partnerskap skall fungera är att parterna kan kommunicera 
öppet med varandra. Känslig information som till exempel 
produktionsplaner, konstruktionsspecifikationer,  kostnads- och lager 
information måste kunna överföras. Om informationen, på grund av 
rädsla av att den hamnar i fel händer, inte kan tillhandahållas vid rätt 
tidpunkt eller inte ges på rätt sätt så finns det stor risk att samarbetet 
havererar. Ur effektivitetssynpunkt är det därför viktigt att den öppna 
kommunikationen inte är en begränsning. För att undvika detta skall det 
finnas en skriven överenskommelse kring hanteringen av känslig 
information. (ibid.) 
 
Allt fler företag upptäcker de ömsesidiga fördelarna med långsiktiga 
relationer till leverantörer menar Waller (1999). För leverantörens del 
innebär det ett sätt att knyta köparen närmare sig samtidigt som det blir 
svårare för konkurrenter att träda in på området. Långsiktiga relationer 
innebär för köparen att de känner förtroende för sin leverantör. Båda 
parter måste upptäcka och se tydliga fördelar annars är förhållandet dömt 
att misslyckas. (ibid.) 
 

3.5  Förändrat arbetssätt med  leverantörsstyrda lager 
Holmström (1998) menar att de tre huvudsteg som utgörs av 
implementeringen är idélösning och definering, pilotkörning och sist en 
fullständig implementering. Det är av hög vikt att det informationssystem 
som väljs för användning är allmängiltigt så att det vid en framgångsrik 
implementering kan användas på fler än en leverantör. (ibid.) 
 
Holmström (1998) skriver vidare att införandet av leverantörsstyrda lager 
medför en del förändrade arbetsuppgifter för försörjningskedjan. För 
orderavdelningen hos leverantören skapas nya arbetsuppgifter. De nya 
arbetsuppgifterna blir att kontrollera köparens lager och ta hand om 
praktiska detaljer rörande buffert, påfyllnadskvantiteter samt service mot 
partnern. Ansvaret att justera köparens lager innan en 
försäljningskampanj och att bygga upp lager inför en produktlansering 
ligger även på dennes bord. Författaren menar att de sistnämnda 
uppgifterna är de största potentiella fördelarna med leverantörsstyrda 
lager. Att direkt få information vid förändringar i försäljningsefterfrågan 
är mycket värdefullt. Även key account managers arbetsuppgifter 
förändras, istället för att diskutera problem i gränssnittet mellan köparen 
och leverantören med en inköpsansvarig kan de tillsammans koncentrera 
sig på att förbättra försäljningsprestationen. Logistikansvariges roll 
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förändras för både leverantör och köpare som nu kan hålla regelbunden 
kontakt för att diskutera lagernivåer, leveransvolymer, transporter samt 
hanteringskostnader. (ibid.) 
 
Alla involverade parter måste förstå att implementeringen av 
leverantörsstyrda lager är en lärande process, fel kommer att uppstå. Det 
gäller att inte bara ha förankrat stöd hos ledningen utan det skall vara 
förankrat tvärgående genom hela organisationen. (Taras, 1995 c) 
 

3.5.1 Nödvändig information vid implementering  
Mattsson (1998) menar att den information som är nödvändig för att 
leverantörsstyrda lager skall bli framgångsrikt är bland annat aktuella 
lagersaldon, inneliggande reservationer, prognoser och 
förbrukningsstatistik, information om minsta tillåtna lagersaldo samt 
störst och minst orderkvantitet. Den information som Hamne & 
Karlström (2001) identifierat finns i figur 3.9 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.9 Informationsbehov (fritt efter Hamne & Karlström, 2001) 

 
För att sprida information kan e-mail, EDI, ett integrerat affärssystem 
eller Internet användas. Vidare menar Hamne & Karlström (2001) att 
tillgången på försäljningsstatistik gör att leverantörerna enklare kan 
”svara” på markandsefterfrågan. Leverantörens prognostiseringsarbete 
underlättas eftersom prognostiseringen kan baseras på verklig försäljning 
istället för prognostiserad och förvrängd information. Den reducerade 
osäkerheten leder till att hela kedjan kan eliminera redundanta lager och 
försäljningskostnader eftersom påfyllnad av leverantörens lager baseras 
på slutefterfrågan. Försäljningsstatistik innehåller information om aktuell 
förbrukning eller försäljning av en produkt, se figur 3.10 (ibid.) 
 
 
 
 

Viktig information 
• Försäljningsstatistik 
• Lagerstatus 
• Påfyllnadsplaner 
• Transportinformation 
• Prognoser/Marknadsföringsprojekt 
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Figur 3.10 Försäljningsstatistik (fritt efter Hamne & Karlström, 2001) 

 

3.6  Bullwhipeffekten 
Närmare samarbete mellan parter i en försörjningskedja blir enligt 
McCullen & Towill (2002) allt viktigare för att ha möjlighet att leverera 
till kund snabbare. Marknaden blir allt mer osäker på grund av den 
globaliserade handeln, hårda konkurrensen, ökad teknologiförändring och 
de ekonomiska villkoren. Denna osäkerhet kräver allt större flexibilitet 
för partnerna i en försörjningskedja. Bullwhipeffekten innebär att en liten 
förändring i efterfrågan från slutkund resulterar i en stor efterfrågan för 
en leverantör långt bak i kedjan. (ibid.) Figur 3.11 nedan visar hur 
beställningskvantiteter till leverantör svänger trots att kundefterfrågan är 
relativt jämn.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.11 Informationsförvrängning 
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• Batchbeställning 
• Prisfluktationer 
• Spekulation och gardering mot brist 
 
McCullen & Towill (2002) menar att bullwhipeffekten skulle kunna 
minskas av transparent information4. Ett webbaserad informationssystem 
möjliggör tillgängligheten för data mellan parterna i kedjan i realtid. Alla 
parterna kan därmed bygga sina prognoser på efterfrågan från kund i 
kedjan och behöver inte spekulera och gardera lika mycket mot brist. 
(ibid.) Batchbeställning kan bero på att många företag väljer att inte 
beställa ofta eftersom det kan resultera i mycket administrativa- och höga 
transportkostnader. (ibid.) 
 

3.7  Kraljics matris 
Vid utformandet av inköpsstrategier är det viktigt att undersöka 
produkten/leverantörens vikt för företaget. Kraljics matris, se figur 3.12, 
som Van Weele (2000) presenterar delar in produkterna i fyra olika 
produktområden beroende på grad av finansiell- och leveransrisk. Vid 
inköp av en ny produkt är den finansiella risken förknippad med volymen 
och produktionen för produkten. Den finansiella risken är hög om 
produktens volym är hög. Leveransrisken står i samband med antal 
leverantörer som kan leverera den aktuella produkten, det vill säga om det 
enbart finns en leverantör att tillgå blir leveransrisken högre. (ibid.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 3.12 Kraljics inköpsmatris (fritt efter Van Weele, 2000) 
 
De olika produktområdena och respektive inköpsstrategi beskrivs nedan: 
 

                                                 
4 Transparent information innebär att flera parter kan använda sig av samma 
information i realtid. 

Hävstång Strategisk 

Normal Flaskhals 

Leveransrisk 

Finansiell risk 

Låg 

Låg 

Hög 

Hög 



Teori 

26 

• Hävstång. En standarddetalj som kan köpas fritt från olika 
leverantörer. Detaljerna köps in i stora volymer därav den höga 
finansiella risken. En liten prisförändring ger därför relativt stora 
utslag på den årliga inköpskostnaden. Vid inköp av dessa produkter 
används ett traditionellt inköpsarbete där marknadskonkurrens låter 
leverantörerna tävla mot varandra. Detaljer inom detta områden kan 
vara stål, aluminumprofil, råmaterial samt paketeringsmaterial.  

• Strategisk. Högvolymsprodukter som ofta är anpassat till speciella 
kundbehov. Endast en leverantör används och kan inte bytas ut utan 
omfattande konsekvenser.  Dessa produkter står vanligtvis för en stor 
del av kostnaden och det finns stor vikt av nära leverantörssamarbete. 
Leverantörssamarbetet kan innefatta exempelvis produktutveckling 
eller gemensamma rationaliseringsprogram. Exempel på produkter 
inom denna kategori är växellåder till bilindustrin och flaskor till 
bryggeribranschen.  

• Normal. Produkterna är billiga och kan köpas från ett flertal 
leverantörer. Dessa produkter har till syfte att reducera administrativa 
arbetsuppgifter. Det kan vara standardisering av produkter, minskning 
av antalet leverantörer eller beställning av produkter via Internet. Här 
ingår produkter som till exempel städartiklar och kontorsmaterial.  

• Flaskhals. De produkter som kategoriseras som flaskhals syftar främst 
till att säkerställa försörjningen. De har ofta en relativt liten 
ekonomisk betydelse men väldigt kritiska gällande tillgången. Oftast 
finns endast en leverantör att tillgå. Nya möjliga leverantörer söks för 
att gå ifrån flaskhalsprodukterna. Exempel på flaskhalsprodukter är 
pigment till färgindustrin och vitaminer till livsmedelsindustrin.  
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4 Referensstudier 
Nedan presenteras de genomförda referensstudierna av manuellt och 
internetbaserade leverantörsstyrda lager som två olika samarbetsformer 
mellan köpare och leverantör. De olika förutsättningarna och effekterna 
av införandet av de båda systemen beskrivs.   
 

4.1  Manuellt leverantörsstyrda lager 
Manuellt leverantörsstyrda lager har studerats i en försörjningskedja 
mellan Scania och en av deras leverantörer Nedschroef. 
 
Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar samt 
industri- och marinmotorer. Scania marknadsför och säljer även ett brett 
sortiment av serviceprodukter, tjänster och finansiering. Scania har drygt 
28 000 anställda världen över, varav ungefär 12 000 i Sverige. (Scania, 
2003) 
 
Nedschroef är ett holländskt företag som tillverkar och levererar 
fästelement till fordonsindustrin. Företaget är uppdelat i tre divisioner; 
maskiner, verktyg och fästelement. Antalet anställda i världen är 1650 
stycken och i Sverige arbetar 28 personer med försäljning och logistik.  
 
Den form av manuellt leverantörsstyrda lager som Nedschroef och Scania 
använder sig av kallas för line-feeding. Konceptet varierar mellan olika 
köpare beroende på respektive företags förutsättningar och kultur. 
Grundkonceptet är att Nedschroef tar över köparens samtliga leverantörer 
av fästelement och köparen har enbart kontakt med en leverantör det vill 
säga Nedschroef. Köparens tidigare leverantörer levererar nu istället 
direkt till Nedschroef som sedan säljer det vidare till köparen. De 
fungerar som en distributör och leverantörskontakten har flyttats från 
köparen till Nedschroef som därmed har tagit över allt administrativt 
arbete för köparen. De betonar vikten av att behålla de leverantörer som 
köparen tidigare har använt sig av för att inte få någon 
kvalitetsförändring. Vidare är det viktigt att den kunskap som finns hos 
dessa leverantörer bevaras i försörjningskedjan. Endast i de fall där 
leverantörer inte håller de krav som köparen och Nedschroef fastställt kan 
det bli tal om att byta leverantör. Det sker då alltid i samråd med köparen. 
Ungefär en fjärdedel av produktsortimentet är Nedschroefs egna 
tillverkade produkter och tre fjärdedelar är från andra leverantörer.  
 
En köpare som infört manuellt leverantörsstyrda lager på fästelement är 
Scania. Tidigare beställde Scania från ett antal leverantörer och har efter 
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införandet av line-feeding på fästelement endast kontakt med Nedschroef. 
Nedschroef levererar direkt in till Scanias bana och sköter kontroll av 
förbrukningsnivåerna. Påfyllnaden av material sker längs en slinga med 
403 leveransadresser. Vid varje leveransadress finns en hylla med den 
artikel som förbrukas och en maximal lagringsnivå är tydligt markerad. 
Den maximala lagernivån är bestämd av Scania och motsvarar tre 
dagsbehov. Dagligen kör en person från Nedschroef denna slinga hos 
Scania och fyller på materialet samtidigt som denne kontrollerar 
lagernivåerna för att fylla på nästkommande dag.   
 
När line-feeding implementerades mellan Nedschroef och Scania 
bildades en projektgrupp som tog fram en checklista med information om 
bland annat vad som skall göras och vem som var ansvarig. Därefter tog 
Scania fram en artikellista med information om förbrukningsnivåer med 
mera för de tiotal produkter som valdes att ingå i samarbetet från början. 
Det enda krav som ställdes på dessa artiklar var att de skulle få plats i 
små kartonger. Problemet som de ställdes inför vid implementeringen var 
att de till exempel hade 20 000 stycken av en artikel på lager med en 
dagsförbrukning på 10. Frågan blev då att ta reda på vad som skall göras 
med överskottet; skall det säljas eller skall leverantören ta över det. Efter 
erfarenheter har Scania kommit fram till att den bästa lösningen är att 
förbruka lagret genom att stoppa alla leveransplaner av den artikeln och 
därefter gå över till line-feeding. En layoutplanering skapades för att 
synliggöra slingan på Scania för påfyllnad. Layouten visade var på 
slingan de olika produkterna hörde hemma, dess artikelnummer, 
förbrukning/artikel samt maximum och minimum nivåer.  
 
De begränsningar som Scania ser med line-feeding är att få de anställda 
att acceptera det nya arbetssättet. Det var svårt i början men nu när de 
anställda har sett förbättringarna stödjer de arbetssättet fullt ut. En annan 
begränsning är den kostnad som line-feeding medför, den måste sättas i 
relation till de positiva effekterna. För Scania har de positiva effekterna 
varit störst. Antalet anställda hos Scania har inte förändrats efter 
införandet av line-feeding, dock har arbetsuppgifterna förändrats. I början 
hade de anställda en negativ inställning till förändringen men idag anser 
de att de har fått roligare arbetsuppgifter. Scania menar att de har frigjort 
tid för utveckling och ökat motivationen att komma med 
rationaliseringsförslag.  
 
Scania har efter implementeringen enligt Nedschroef kunnat reducera 
sina lagernivåer. Då Nedschroef lovar 100 procents leveransservice 
behöver köparen inte hålla lager. Hanteringen av fästelement är ett tungt 
arbete och Scania har uppgivit att de tycker det är skönt att slippa sköta 
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denna hantering. Inventering av lager hos Scania görs varje gång 
Nedschroefs kör slingan.  
 
Nedschroefs försäljningspris har inte förändrats. Servicekostnaden för 
materialhanteringen som de tagit över från köparen beräknas som 
X*omsättningen/månad. Anledningen till att de inte gör ett pålägg på 
försäljningspriset är att de vill särskilja priset på produkten och kostaden 
för servicen.  
 

4.1.1 Materialanskaffning 
Tidigare skickade Scania en call-off5 dagligen via EDI till Nedschroef. 
Call-off skickades dag 1 och visade behovet för dag 3. Dag 2 packade 
Nedschroef de produkter som beställts och dag 3 kunde levererans ske. 
Ledtiden var därmed tre dagar. Call-off grundade sig alltid på hela pallar. 
Det innebar att om dagsbehovet till exempel var 100 stycken var Scania 
ändå tvungna att beställa hem pallkvantiteten vilket kunde motsvara ett 
årsbehov. Med line-feeding har Nedschroef bättre kontroll på det verkliga 
behovet. Nedschroef skapar sina egna call-off när de kontrollerar Scanias 
lagernivåer. Ledtiden har reducerats till att ena dagen kontrollera 
lagernivåerna och påföljande dag leverera materialet. Idag skickas som 
tidigare prognoser två gånger per vecka till leverantör via EDI. 
Prognoserna grundar sig på det framtida dagsbehovet som räknas ut efter 
antalet produkter.  
 
Nedschroef menar att de har höjt sin servicenivå till Scania till 100 
procent vilket även bekräftas av Scania. Med det nya systemet mäts inte 
servicenivån direkt, utan en förändring av servicenivån sker endast om 
brist uppstår. Ansvaret har blivit mer tydligt, om Scania får brist är 
ansvaret helt Nedschroefs. Innan kunde det ibland vara svårt att avgöra 
vem som bar ansvaret till bristen vilket gjorde att köpare och leverantör 
skyllde på varandra. Nedschroef har placerat sitt lager fem minuters 
transportväg från Scania vilket gör att Nedschroef snabbt kan leverera en 
artikel om en akut brist uppstår. Line-feeding har gjort att Nedschroef har 
fått ett ökat flöde av gods och transporter eftersom de nu tagit över 
Scanias leverantörer. Scania har låtit Nedschroef ta över sina leverantörer 
så att de nu kan sköta allt inköpsarbete av fästelement. Däremot har 
Scania inte helt förlorat kontrollen på sina tidigare leverantörer.  

                                                 
5 Call-off är ett kortsiktigt materialavrop. 
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4.1.2 Produktion 
Nedschroefs produktionsplanering har inte förändrats, den är fortfarande 
kundorderstyrd. Vid implementeringen upptäckte Scania att deras 
teoretiska förbrukningsnivåer inte stämde överens med de verkliga. De 
informerade Nedschroef om sina teoretiska förbrukningsnivåer men 
Nedschroef fick ibland leverera mer eller mindre då dessa inte stämde 
med verkligheten. Efter införandet av line-feeding har Scania fått en 
bättre överblick av de verkliga förbrukningsnivåerna.  
 

4.1.3 Lagerhantering 
Material plockades tidigare från Nedschroefs lager utifrån de plocklistor 
som deras system skapat av de inkommande call-off från Scania. Nu sker 
plockningen utifrån egen hämtad information hos Scania som erhålls när 
de fyller på längs banan. Omsättningshastigheten och kapitalbindningen 
har inte påverkats hos Nedschroef. Inte heller har förrådsnormen6 
förändrats. Däremot har Scania märkt en markant höjning av 
omsättningshastigheten från att ha varit cirka 7-8 gånger per år till att 
idag vara 50 gånger per år. Lagernivåerna hos Scania har reducerats, de 
enda lagerplatserna av de artiklar som ingår i line-feeding konceptet finns 
runt banan. Nedschroef har två anställda som arbetar med line-feeding 
hos Scania. Scania tillhandahåller två truckar som behövs för försörjning 
av fästelement till banan. 
 
När Scania flyttar om bland leveransadresserna händer det ibland att 
Nedschroef inte får information om detta vilket gör det rörigt för 
Nedschroef att veta vart materialet skall placeras ut. För att underlätta 
informationsöverföringen har Scania och Nedschroef fördelat ut ansvaret 
bland de personer som hanterar materialet.   
 

4.1.4 Transporter 
I början av införandet av line-feeding använde Nedschroef en pick-up 
som de levererade sina produkter i till Scania. Efterhand när fler artiklar 
blev involverade så räckte den inte till. Idag använder Nedschroef sig av 
Scanias transportör som dagligen åker till Nedschroef och hämtar 
material och därefter levererar till Scania. Godset ställs på en speciell ruta 
på Scanias godsmottagning och dagen efter hämtar Nedschroef det och 
kör in det på banan. Det är Nedschroef som står för transportkostnaderna.  
 

                                                 
6 Förrådsnorm är ett teoretiskt säkerhetslager uttryckt i antal timmar arbetstid. 
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4.2 Internetbaserade leverantörsstyrda lager  
Försörjningskedjan som studerats inom internetbaserade 
leverantörsstyrda lager är länkad mellan Volvo Powertrain och dess 
leverantör Ljunghäll AB. 
 
Volvo Powertrain är en affärsverksamhet  inom Volvo Group. De säljer 
motorer, transmissioner och drivaxlar till kunder som Renault lastbilar, 
Macks lastbilar, Volvo lastbilar och Volvo bussar. Volvo Powertrain 
finns i Sverige, Frankrike och Nord- och Sydamerika och har över 7500 
personer anställda. I Sverige finns de bland annat i Skövde där de gjuter, 
bearbetar och monterar motorer till lastbilar. (Volvo Powertrain, 2003) 
 
En leverantör som ingick i pilotprojektet var Ljunghäll AB. Företaget är 
leverantör av ”tekniskt avancerat gjutgods”. De är ett av Europas ledande 
pressgjuteri med 640 stycken anställda. Företaget ligger i Södra Vi, en 
mil från Vimmerby. (Ljunghäll, datum okänt) 
 
Tankarna om att börja använda internetbaserad leverantörsstyrda lager 
växte fram i ett logistikprojekt hösten 1999 på Volvo Powertrain. 
Projektet arbetade vid den tidpunkt med att hitta alternativa metoder och 
modeller för att beställa artiklar. En produktanalys utformades med 
volym och frekvens som parametrar, se figur 4.1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 Produktanalys 

 
De produkter som hamnade i området hög frekvens och hög volym var de 
som ansågs aktuella för leverantörsstyrda lager. Målet med att införa 
leverantörsstyrda lager var att reducera varulager, öka servicegraden samt 
att förändra arbetssättet mot leverantör. 
 
Innan själva implementeringen skedde, genomfördes ett pilotprojekt med 
fyra leverantörer som Volvo Powertrain ansåg sig ha ett väl fungerande 
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samarbete med samt som låg geografiskt nära Skövde. Projektet pågick i 
16 veckor och utfallet för Volvo Powertrain mättes vecka för vecka. 
Pilotprojektet gav ett mycket tillfredsställande utfall och beslut togs om 
att leverantörsstyrda lager skulle införas på 50 stycken leverantörer vilket 
motsvarar 70 procent av det totala volymvärdet. I dagsläget är 23 
leverantörer implementerade. Hela projektets återbetalningstid beräknas 
till ett år.  
 
Informationssystemet som används tillhandahålls av Pipechain AB, 
leverantör av affärssystem och är webbaserat. Leverantörerna får en 
användaridentitet och med den kan de koppla upp sig mot Volvo 
Powertrains system och få information om bland annat köparens behov. 
De har endast tillgång till information om sina egna produkter. 
Leverantörerna behöver inte göra några investeringar då Volvo 
Powertrain står för kostnaderna för användarlicenser av Pipechain. 
Leverantörerna behöver endast koppla upp sig mot Internet för att få 
tillgång till all information. Vid implementeringen av Pipechain hos 
leverantören står Volvo Powertrain för utbildningen under två dagar. 
Under dessa två dagar får leverantören kunskap om hur systemet och 
datahanteringen fungerar. I utbildningsteamet ingår materialstyrare från 
Volvo Powertrain för att i ett tidigt skede skapa goda relationer. Allting 
bekostas av Volvo Powertrain och det enda leverantören behöver göra är 
att lära sig att använda systemet. En värdefull funktion i Pipechain är en 
kalender,  i den kan leverantörer och Volvo Powertrain fylla i högtider 
som inträffar i de olika länderna så att planeringen underlättas för alla 
inblandade. 
 

4.2.1 Materialanskaffning 
Tidigare skickade Volvo Powertrain en call-off till Ljunghäll med 
information om hur mycket de ville ha levererat en viss dag. Call-off 
skickades via EDI och var utformat enligt Odette-standarden7. Idag 
mottar Ljunghäll både EDI och elektronisk data via Pipechain som 
innehåller information om köparens behov och lagersaldo. Eftersom 
informationen är transparent så uppstår inga oklarheter då både Volvo 
Powertrain och Ljunghäll tar del av samma information i realtid. Det har 
hänt att Volvo Powertrain har haft saldofel i systemet och då har 
Ljunghäll skickat direktbil och Volvo Powertrain har stått för kostnaden. 
Trots den händelsen så litar Ljunghäll på att systemets lagernivåer 
stämmer överens med de verkliga.  
                                                 
7 Odette är en samarbetsorganisation bestående av biltillverkare och deras leverantörer 
som tillsammans utformat standarder för hur meddelanden skall utväxlas. 
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Minskade administrativa kostnader är en annan fördel som parterna har 
kunnat se. Volvo Powertrains personal arbetar inte längre med att utforma 
leveransplaner utan leveransförslag skapas av Ljunghäll. Tidigare lade 
Volvo Powertrains materialstyrare mycket tid på att ”jaga” material hos 
leverantörer medan de idag istället kan fokusera på att optimera flöden 
och förbättra relationerna mellan parterna. Arbetet med 
materialhemtagning är därför helt förändrat. Ljunghäll har idag 100 
procents leveranssäkerhet till Volvo Powertrain och har haft det sedan de 
började med leverantörsstyrda lager. Leveranssäkerheten är 100 procent 
så länge Ljunghäll inte stör Volvo Powertrains produktion. Den fysiska 
materialanskaffningen har i övrigt inte förändrats och leverantören är som 
tidigare ansvarig för försenat gods. Informationsledtiden har reducerats 
för Ljunghäll, idag får de besked direkt via Pipechian om eventuella 
förändringar i leveransplan hos Volvo Powertrain. Innan 
leverantörsstyrda lager infördes kontaktade Ljunghäll Volvo Powertrains 
materialstyrare per telefon för att få information. Idag behöver de inte 
göra det eftersom information alltid finns tillgänglig i realtid. Resultatet 
blir en reducerad informationsledtid. Ljunghäll upplever även att 
prognoserna i närtid har blivit säkrare än tidigare. De långsiktiga 
prognoserna är oförändrade.  
 
Att det inte finns en standardiserad lösning på leverantörsstyrda lager ses 
som en begränsning av både Ljunghäll och Volvo Powertrain. En 
leverantör som samarbetar med leverantörsstyrda lager med olika köpare 
kan behöva lära sig flera olika affärssystem om köparna använder sig av 
olika system. Detta begränsar leverantörens tillämpning av 
leverantörsstyrda lager med flera köpare då de inte kan lära sig flera olika 
system. Det förändrade arbetssättet kan vara en annan begränsning 
eftersom det gäller att få med hela organisationen för att vara 
framgångsrik. Det är mycket viktigt att kommunikationen fungerar 
genom hela organisationen för att förankra förändringen.   
 
Inför framtiden kommer kanske Volvo Powertrain använda sig av 
leverantörer från fjärran östern och då kan det bli aktuellt att använda en 
tredje part som informationen går via. Volvo Powertrain ser inte att ett 
eventuellt byta av leverantör skulle vara en risk trots det ökade 
informationsutbytet med leverantör. 
 

4.2.2 Produktion 
Efter införandet av internetbaserade leverantörsstyrda lager har 
servicenivån från Ljunghäll ökat genom att rätt produkter finns på plats i 
rätt tid vilket lett till minskade störningar i produktionen. För Volvo 
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Powetrains del har produktionsplaneringen inte ändrats eftersom 
produktionen som tidigare sker mot order. En leverantör som ingår i 
samarbetet har uppgivit att de har kunnat reducera ställtiden för 
produktion av material. Vidare har Ljunghäll identifierat att de kan 
förenkla planeringen genom att de har möjlighet att se Volvo Powertrains 
exakta behov och lagersaldo och kan vid behov göra eventuella 
prioriteringar. 
 

4.2.3 Lagerhantering 
Den fysiska hanteringen av material har inte förändrats utan det är endast 
hantering av information som har ändrats. Ljunghäll ges möjlighet att se 
Volvo Powertrains exakta behov och kan fritt styra lagret efter uppsatta 
nivåer. Ljunghäll är ansvarig för att Volvo Powertrain alltid har material 
hemma så att inte brist uppstår, dock får Ljunghäll inte leverera för 
mycket eftersom det skulle innebära att Volvo Powertrain får ett stort 
lager. Lagernivåerna hos Volvo Powertrain skall ligga mellan uppsatta 
minimum och maximum nivåer, vilka har satts upp i samråd med 
respektive leverantör. Servicenivån mäts efter leverantörens förmåga att 
hålla sig inom uppsatta minimum och maximum nivåer. Lagret har 
kunnat sänkas och således även säkerhetslagret, detta har gjort att 
kapitalbindningen har minskat med cirka 50 procent. Ägandeförhållandet 
på lagret har inte ändrats med leverantörsstyrda lager.  
 

4.2.4 Transporter 
Transporterna sköts som tidigare med att Ljunghäll bokar transport och 
sedan är det Volvo Powertrain som styr transporterna. Det är Volvo 
Powertrain som står för transportkostnaderna och de har inte påverkats 
efter införandet av leverantörsstyrda lager. Ljunghäll levererar varje dag 
till Volvo Powertrain och transporten är framme samma dag som den 
levererades. I dag behöver Volvo Powertrain aldrig boka alternativa 
transportsätt på grund av akut materialbrist.  
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5 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen förklarar först hur material- och 
informationshantering av fästelement och katalysatorer fungerar på VCT. 
Därefter beskrivs nuläget på Faurecia.  
 

5.1  VCT 
För en företagsbeskrivning hänvisas läsaren till avsnitt 1.5. Nedan 
beskrivs de områden som eventuellt påverkas av ett införande av 
leverantörsstyrda lager. Områdena beskriver hur det fortlöper idag.    
   

5.1.1 Materialanskaffning 
Kontinuerliga avrop skickas till leverantör via EDI eller fax, dessa avrop 
kallas enligt Odette-standarden8 för call-off. Call-off informerar 
leverantören om VCT:s efterfrågan på artiklar, kvantitet och leveransdag. 
De parametrar som ligger till grund för call-off är VCT:s aktuella 
lagernivåer, produktionsplan samt inkommande leveranser. Med dessa 
parametrar tar VCT:s materialplaneringssystem fram den call-off som 
skickas till leverantör. De flesta leverantörer använder affärssystem som 
kan integreras med VCT:s. I dessa fall skickas call-off via EDI direkt från 
VCT:s materialplaneringssystem till leverantörens system. Leverantören 
skickar ingen bekräftelse på att de mottagit call-off däremot kan VCT gå 
in i systemet och ta reda på detta. En gång per månad skickar VCT 
prognoser för 60 veckor framåt i tiden till leverantör. 
 
Det är väldigt sällan störningar i produktion på grund av brist på 
batchmaterial. Störningar i produktion beror oftast på att den interna 
materialhanteringen inte fungerar tillfredsställande. Det kan till exempel 
bero på saldoavvikelse i systemet det vill säga att systemets saldo inte 
stämmer överens med det verkliga. En annan orsak är att en artikel inte 
uppfyller kvalitetskraven och måste bytas ut. I dag arbetar fem personer 
med att styra batchmaterial. Deras huvuduppgift är att ansvara för 
hemtagning av artiklar och säkerställa att material finns på plats vid 
behov. Relativt stor del av tiden läggs på att ”jaga” material. Om det finns 
risk för materialbrist på grund av att leverantören inte kan leverera i tid 
kan en ”brandkårsutryckning” vara nödvändig. Det innebär att VCT får 
beställa hem material från leverantören med till exempel flyg för att få 
hem det snabbt. Kostnaden för ”brandkårsutryckningen” får leverantören 
                                                 
8 Odette-standard är en standard för godsflaggor och meddelanden som utväxlas 
mellan biltillverkare och leverantörer. 
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stå för. Leverantörerna informeras veckovis om sin leveransprecision som 
mäter om rätt artikel och rätt antal levereras från leverantör. 
 
Materialet på lager kan bokas av på två sätt; struktur- eller 
rekvisitionsavbokning9. Strukturavbokning innebär att när en bil beordras 
bokas den av i ett system. Systemet känner till vilka artiklar som ingår i 
den beordrade bilen och kan boka av dessa i systemet. Eftersom varje bil 
är kundanpassad och bilar av samma modell kan innehålla olika ingående 
artiklar är det en förutsättning att montören monterar rätt artikel på rätt 
bil. I annat fall kommer systemet att boka av en artikel som i verkligheten 
inte blev monterad. Resultatet blir att saldot i systemet inte stämmer 
överens med verkligheten. Sådana fel upptäcks vid inventering. Den 
andra formen av avbokning, rekvisitionsavbokning, innebär att material 
bokas av direkt när det tas ut från lager. I praktiken medför det att om 
systemet till exempel säger att det finns noll stycken av en viss artikel på 
lager, kan det i verkligheten lagras flera stycken vid banan. Material som 
rekvisitionsavbokas är material med hög åtgång på varje bil, lågt värde 
samt mycket spill.  
 
Fästelement är material som rekvisitionsavbokas. De kan inte 
strukturavbokas på grund av att det är mycket spill på dessa artiklar och 
åtgången på varje bil är hög. Avbokning sker när en pall med fästelement 
tas ut från kranlagret. Den call-off som skickas för fästelement grundar 
sig endast på parametrarna aktuell lagernivå och inkommande leveranser. 
Parametern produktionsplan är inte aktuell för fästelement eftersom VCT 
inte tar hänsyn till åtgången av fästelement per bil. VCT har 24 stycken 
leverantörer av fästelement belägna i Sverige och i utlandet. Bilden 5.1 
nedan visar fästelement.  
 

 
 
 
 
 

 

Bild 5.1 Fästelement 
 

                                                 
9Rekvisitonsavbokning innebär att avbokning sker genom rapportering av förbrukning 
och detta uppdateras varje natt.  
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Katalysatorer strukturavbokas, det går en artikel per bil och datasystemet 
vet vilken katalysatorvariant som sitter på den aktuella bilen. Call-off för 
katalysatorer grundar sig på aktuell lagernivå, produktionsplan samt 
inkommande leveranser. Till skillnad från fästelement tas här hänsyn till 
produktionsplanen och detta eftersom VCT vet vilka katalysatorer som 
skall ingå i de bilar som planeras att tillverkas i framtiden. VCT har tre 
leverantörer av katalysatorer. En katalysator visas i bild 5.2 nedan.  
 
 

 
 

Bild 5.2 Katalysator 

 

5.1.2 Produktion 
En fast plan skapas åtta dagar i förväg och vid denna tidpunkt bestäms 
vilka bilmodeller och i vilka kvantiteter som skall tillverkas på den 
åttonde dagen. När den fasta planen har släpps kan inga ändringar göras. 
Med andra ord så planerar VCT dag 1 för produktion dag 8. 
Produktionsplanen läggs in i ett materialplaneringssystem som på natten 
dag 1 räknar fram materialbehovet för dag 8. På morgonen dag 2 skickar 
VCT en call-off till leverantör, se figur 5.1. 
 

 
Figur 5.1 Leverantörens produktions- och materialplanering  
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Dag 2 och 3 är frysdagar vilket innebär att VCT inte får göra ändringar i 
call-off för det material som skall transporteras dag 4. I detta exempel 
antas det att transporttiden är en dag, denna dag kan dock variera 
beroende på vart leverantören är belägen. Dag 4 är en transportdag och 
den transporten bokas senast dagen innan, dag 3. Dag 5 ska materialet 
finnas tillgängligt hos VCT och dag 8 startar produktion. 
 
VCT:s prognoser stämmer inte alltid överens med den fasta planen. 
Produktionsavvikelser uppstår när det prognostiserade antalet bilar inte 
stämmer överens med verkligt antal tillverkade bilar. Orsakerna till 
produktionsavvikelse är bland annat störningar i produktion. Störningar i 
produktionen kan medföra att banan stannar och inga bilar tillverkas. I 
diagram 5.1 nedan visas hur stor procent produktionsavvikelsen var per 
vecka från vecka 32 år 2002 till och med vecka 26 år 2003, se vidare 
bilaga 2 för mer information. Vecka 32 visar att produktionen gick sämre 
än väntat och en produktionsavvikelse uppstod på cirka minus 12 procent.   

 

Diagram 5.1 Produktionsavvikelse i procent 

 

5.1.3 Lagerhantering 
Transporterna från leverantör anländer till någon av de fem 
godsmottagningarna i monteringsverkstaden (TC) beroende på lagerplats. 
Godsmottagningens ansvarsområden är lossning av pall, rapportering av 
gods, inlagring i förråd och lager samt avsändning av returemballage.  
 
Från godsmottagningen kommer fästelementen in till ett automatiskt 
kranlager där de lagras tills uttag sker. I blåbackslagret lagras blåbackar 
innan de transporteras till banan. Det används för att automatiskt lasta 
blåbacksvagnar. Utlagring från kranlagret sker av särskilda utlagrare som 
sköter all hantering av utgående gods från kranlagret. Från kranlagret kan 
godset gå två vägar. En del av fästelementen packas om. Blåbackar 
används för att transportera material till banan.  Det finns 323 adresser 
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vid banan som fästelement distribueras till. Dagligen transporteras i 
genomsnitt 236 blåbackar vilket innebär att på två skift, sex slingor och 
åtta vändor per skift går det 2.5 blåbackar i en vagn varje gång en slinga 
körs. Se vidare bilaga 3. I varje blåbacksvagn finns det 28 platser vilket 
gör att fästelement upptar cirka nio procent av vagnen.  
 
Idag är VCT inte tillfredsställda med blåbackar. De är konstruerade för att 
fungera som lastbärare för distribution till banan. Blåbacksvagnar och 
blåbackstruckar är konstruerade därefter. Problemet med blåbackar är att 
fyllnadsgraden ibland är låg. I en blåback packas för ett flöde det vill säga 
en artikel till en leveransadress. Detta medför att det i blåbackslagret 
finns halvfulla blåbackar. För transport finns speciellt utformade truckar, 
blåbackstruckar, som är ergonomiska för blåbacksdistributören. 
 
Blåbackslagret ligger i nära anslutning till kranlagret och är datastyrt. När 
saldot på en viss artikel har nått beställningspunkten i blåbackslagret 
skickas information per automatik till kranlagret att påfyllnad måste 
göras. Blåbacksdistributörens uppgift är att försörja banan med material 
som lagras i blåbackar. Det finns sex olika slingor, se layout i bilaga 4 för 
de speciella blåbackstruckarna, se bild 5.3, runt banan och en truck för 
respektive slinga.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 5.3 Blåbackstruck med tom blåbacksvagn 
 
Antalet materialadresser förändras ständigt då artiklar utgår och 
tillkommer med tiden. Vid varje adress kring banan, materialfasaden, 
finns ett maximalt antal blåbackar utplacerade och ett tvåbingesystem 
tillämpas. Dock fungerar detta inte tillfredsställande utan 
blåbacksdistributören fyller på efter eget tycke och erfarenhet. Varje 
artikelnummer har ett flödesnummer som anger adress, en adress kan ha 
flera artiklar. Backarna står på ett lutande plan där montören alltid 
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plockar den främsta. När montören förbrukat en back ställer denne den 
tomma backen på ett speciellt hyllplan så att den är väl synlig för 
blåbacksdistributören. När blåbacksdistributören kör slingan scannas det 
material av som måste fyllas på med en handscanner. Ett meddelande 
skickas per automatik till blåbackslagret där en blåbacksvagn packas 
automatiskt med de artiklar som lästs av. Blåbacksdistributören tar med 
sig de tomma backarna längs slingan och åker sedan tillbaka till 
blåbackslagret och hämtar det material som fattas och måste fyllas på. 
Hanteringen av fästelement är tungt för blåbacksdistributören eftersom 
det blir mycket av och på lastning av material.   
 
Katalysatorer kommer in på L-pall10 med fyra kragar (L04-pall) från 
leverantör. I en L04-pall ryms det normalt 16 katalysatorer. Från 
godsmottagningen körs pall in på lagret där de placeras på sina respektive 
lagerplatser. Därefter distribueras katalysatorerna till en förstation där de 
plockas ut från pall och placeras på racks11 i den sekvens12 som de skall 
tillverkas i produktion. Racksen hämtas av en truckförare som 
distribuerar ut dem till banan.   
 

5.1.4 Transporter 
Transporterna som kommer in från leverantör har ett tidsfönster på tre 
timmar, vilket innebär att om de inte kommer på utsatt timme har de +/- 
en timme på sig att leverera. De transportmedel som används är lastbilar, 
undantagsfall är ”brandkårsutryckningar” när material tas hem med 
flygplan, bil eller helikopter. Idag är det VCT som står för 
transportkostnaderna och det är deras speditör Volvo Logistic 
Corporation, hädanefter refererat till VLC, som sköter transporterna.  
 

5.2  Faurecia Exhaust Systems AB 
Faurecia är leverantör till VCT och tillverkar katalysatorer och grenrör till 
bilindustrin. De har 530 stycken anställda och ligger i Torsås, 2 mil söder 
om Kalmar. Deras andra köpare är, förutom VCT, Mercedes, Peugot, 
Volkswagen, Ford och Renault. VCT står för cirka 30 procent av 
omsättningen av katalysatorer. 
 

                                                 
10 L-pall är en pall med dimensionerna 820 x 1225 mm 
11 Racks är en plattform där tunga artiklar placeras. Vid banan finns det verktyg som 
lyfter på racksen med artikeln på bilen.  
12 Sekvens är den ordning karosserna går i på banan. 
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5.2.1 Orderhantering 
Faurecia får dagligen en call-off från VCT via EDI som går direkt in i 
deras materialhanteringssystem. Systemet räknar under natten fram det 
nya produktionsorderförslaget. Detta jämförs sedan med den tidigare 
framtagna produktionsordern, se nedan kapitel 5.2.2 Produktion.  
 

5.2.2 Produktion 
Varje söndagskväll fastställs den produktionsorder som skall gälla en 
vecka framåt. Produktionsordern grundar sig på de prognoser som 
Faurecia fått från VCT vilket gör produktionen kundorderstyrd. Den call-
off som dagligen inkommer används för att veta hur mycket som skall 
transporteras en viss dag. Antalet katalysatorer i prognoserna stämmer 
ofta bra överens med call-off, det som skiljer sig åt är ofta att artiklarna 
varierar. Detta gör att produktionsplaneringen gällande kapacitet inte 
behöver ändras ofta. Däremot om en efterfrågad artikel ändras kan 
omställningar behövas göras. Efterfrågan på katalysatorer från VCT är 
ganska jämn under året, dock utgår ofta artiklar och nya tillkommer vilket 
ställer höga krav på flexibilitet för Faurecia. Prioritering av order sker 
enligt kundens behov och produktionen kan anpassas till minskad/ökad 
efterfrågan till 99,9 procent. Batchstorlekarna som tillverkas är antingen 
en framräknad optimal partistorlek eller kundens behov för ett antal dagar 
framåt.  
 
Faurecia har två banor som tillverkar katalysatorer till VCT och 
beläggningen brukar ligga runt 75 procent men det varierar under året. 
Skiften varierar mellan banorna beroende på efterfrågan. I dagsläget kör 
den ena banan som tillverkar katalysatorer till VCT två skift och den 
andra tre skift. På de resterande banorna i produktionen tillverkas 
katalysatorer och grenrör till de andra köparna. Det finns inga 
biltillverkare som använder sig av likadana katalysatorer och banorna är 
därför bestämda efter köpare och artikelslag. En viss katalysator kan inte 
tillverkas på olika banor utan den har sin speciella bana. På en timme kan 
Faurecia tillverka 20-25 stycken katalysatorer och ställtiderna är 15-60 
minuter.   
 

5.2.3 Lagerhantering 
Vid lagerstyrning används ett materialhanteringssystem. Faurecia har ett 
komponent- och ett färdigvarulager. I komponentlagret lagerförs de 
ingående detaljerna till katalysatorer och grenrör. I de fall där en ingående 
komponent kommer från ett land utanför Europa och hemtagningstiden är 
lång är genomsnittslagret ofta tre till fyra veckor. I färdigvarulagret är 
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genomsnittslagret 4-5 dagar. Genomsnittslagret varierar beroende på om 
artikeln har hög eller låg förbrukning. En artikel med hög förbrukning 
ligger på lager under en kortare period än en artikel med låg förbrukning. 
Detta medför att det finns onödigt stora lager på de artiklar med låg 
förbrukning. 
 
Precis som VCT har Faurecia ytbrist på sitt lager och de önskar kunna 
reducera lagernivåerna. Även deras franska ägare ställer krav på att de 
skall reducera lagernivåerna. De har inga framräknade säkerhetslager på 
katalysatorerna. VCT:s beställningskvantiteter varierar från dag till dag 
men den är alltid beräknad på hel pall.  
 

5.2.4 Transporter 
All transport från Faurecia till VCT sköter Volvo Logistics. De använder 
sig av ett antal olika speditörer. Dagen innan leverans bokar Faurecia 
transport och då informerar de om vikt, volym och antal kollin som skall 
levereras. På transportdagen hämtas materialet vid lunchtid och då 
levereras även det material som skall till andra Volvo fabriker. Speditören 
kör i en slinga och hämtar upp material hos olika leverantörer i ett visst 
område. Under natten åker speditören till Volvo Logistics i Arendal där 
de lossar godset på morgonen. Volvo Logistics packar om materialet och 
lastar de på spacebilar13 som sedan kör ut Faurecias katalysatorer till 
VCT. Faurecias ankomsttid till VCT är 16.00 och det innebär att 
katalysatorerna lagras hos Volvo Logistics från morgonen till dess att de 
transporteras till VCT. 

                                                 
13 Spacebilar är lastbilar med konstruerat släp för av- och pålastning av material. 
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6 Analys 
I kapitlet som följer analyseras möjligheterna till en implementering av 
manuellt och internetbaserade leverantörsstyrda lager på VCT och dess 
effekter. Analysen grundar sig på nuläget, teorin och de referensstudier som 
nämnts tidigare i rapporten.  
 

6.1   Manuellt leverantörsstyrda lager 
Aronsson et al (2003) anser att manuellt leverantörsstyrda lager lämpar sig för 
produkter med kontinuerlig åtgång och mindre värde som till exempel 
fästelement. På VCT lagras och hanteras fästelement i små emballage och 
blåbackar på grund av att det råder ytbrist kring banan. I dagsläget är det även 
ytbrist i kran- och blåbackslager vilket har resulterat i att VCT måste finna 
lämpliga lösningar för reducering av sitt lager. Manuellt leverantörstyrda lager 
kan medföra att lager inte behöver hållas hos VCT utan leverantören levererar 
mer lämpliga kvantiteter utifrån dagsbehovet. Med Aronssons et al. (2003) 
resonemang ovan och på grund av att fästelement upptar yta i kran- och 
blåbackslagret har vi valt att undersöka manuellt leverantörsstyrda lager på 
fästelement.    
 
Manuellt leverantörsstyrda lager skulle i praktiken innebära att VCT:s 
leverantörer får bättre information om det verkliga dagsbehovet samt 
lagernivåerna. En form av manuellt leverantörsstyrda lager är att låta en 
leverantör fungera som huvudleverantör och ta över VCT:s andra leverantörer 
av fästelement. Detta kallar Gettinger (2001) för vertikal integration. 
Huvudleverantören fungerar som en ”lagerfasad” och skapar samarbete med 
andra leverantörer för att bredda sortimentet. Denna lösning liknar en del av 
konceptet line-feeding som Nedschroef och Scania använder sig av. Scania 
hade tidigare ett antal leverantörer för fästelement, däribland Nedschroef. Idag 
fungerar Nedschroef som huvudleverantör och de övriga leverantörerna 
levererar direkt till Nedschroef. Nedschroef fungerar därmed som ”lagerfasad”. 
För VCT:s del skulle en vertikal integration innebära att de reducerar sina 
nuvarande 24 leverantörer av fästelement till en. En reducering av leverantörer 
skulle medföra att det administrativa arbetet för materialstyrare minskas. De 
behöver inte längre hålla kontakt med 24 leverantörer utan enbart med en. Den 
tidsvinsten kan användas till att förbättra relation och kommunikation med 
huvudleverantören. Att ta bort en leverantör skulle enligt VCT generera en 
besparing på 200 000 kr. Beräkningen grundar sig på datakostnad (kostnad för 
att upprätthålla parametrar i datasystem), inköpsarbete (kostnad för 
inköpsarbete), leveransbevakning (kostnad för materialstyrning). Scania som 
befinner sig i fordonsindustrin är väldigt nöjda med att endast ha kontakt med 



Analys 
 

44 

en leverantör då det innebär tid- och kostnadsbesparingar. Vi anser att om VCT 
överlåter 23 leverantörer till en huvudleverantör skulle det generera en 
besparing på 200 000 kronor * 23 = 4 600 000 kronor. 
 
Om en leverantör skall vara huvudleverantör och få allt ansvar för fästelement 
kommer de att knyta VCT närmare till sig vilket innebär en starkare 
konkurrenssituation för denne. Om samarbetet med den valda 
huvudleverantören inte fungerar tillfredsställande kan VCT få svårigheter att i 
framtiden byta leverantör. Detta eftersom VCT knyter huvudleverantören 
närmare sig. Om ett samarbete faller i stöpet är risken stor att VCT inte har 
förtroende att arbeta med manuellt leverantörsstyrda lager och istället vill 
övergå till det traditionella systemet. Ett eventuellt misslyckade kan bero på 
valet av huvudleverantör och inte på valet av att använda manuellt 
leverantörsstyrda lager. VCT måste då ställa sig frågan om de skall återgå till 
att som idag ha ett antal leverantörer eller låta en annan leverantör fungera som 
huvudleverantör. Återigen är det viktigt att poängtera vikten av att välja rätt 
huvudleverantör från början.  
 
För resterande leverantörer som inte blir huvudleverantörer så kommer deras 
arbetssätt inte att förändras nämnvärt. De får en ”ny” köpare vilket blir den 
leverantör som är huvudleverantör. Det är dock känsligt att behöva leverera till 
en konkurrent som gör den stora vinsten. För att kunskap inte skall försvinna 
kan VCC skriva kontrakt med huvudleverantören om att övriga leverantörer 
inte får bytas utan VCC:s tillåtelse. Huvudleverantören skulle kunna ta över 
VCC:s inköpskontrakt vilket skulle innebära att de köper in materialet för 
samma pris som VCC skulle ha gjort. Inköpskontraktet gäller till dess att VCC 
gör en ny prisförhandling. En viktig aspekt är att VCC är inkluderade vid ny 
prisförhandling på grund av deras auktoritet. Om VCC överlåter allt ansvar till 
huvudleverantören vad gäller kontrakt, får huvudleverantören själv välja 
leverantörer efter egen förmåga. Risken är dock överhängande att kunskap 
försvinner från VCC samt att det är risk att priserna stegrar. Om VCC väljer att 
deltaga i prisförhandlingar och kontraktskrivande kommer inte den besparing 
som nämndes ovan att vara lika stor eftersom inköpsarbetet kvarstår. I figur 6.1 
nedan sammanställs effekterna av att VCT reducerar sina leverantörer från 24 
till en. 
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Figur 6.1 Effekter av vertikal integration 

 
De negativa effekterna som diskuteras med att använda en huvudleverantör 
istället för flera kan minimeras genom att medvetenhet finns om problemen och 
att VCC aktivt arbetar för att undvika dem. Kostnaden för tjänsten bör beräknas 
noggrant och vägas mot de besparingar som kan göras. Inget pålägg på 
försäljningspriset till VCT bör göras för att separera den extra kostnad som 
huvudleverantören tar ut för att utföra denna tjänst. Detta för att inte VCT skall 
tappa kontrollen över inköpspriserna vid en ny omförhandling samt att de skall 
veta hur stor kostnad huvudleverantören tar för att vara huvudleverantör. 
 
När arbete sker med en huvudleverantör har vi konstaterat tre 
implementeringsmöjligheter för hantering av fästelement vilka beskrivs nedan.  
 

6.1.1 Total hantering 
Total hantering innebär att lagret av fästelement tas bort helt från VCT. Lagring 
av fästelement i kran- och blåbackslager är inte nödvändigt med denna lösning. 
Huvudleverantören har en ansvarig person som sköter distributionen av 
fästelement ända in till VCT:s bana. Detta kan liknas med det som Mattson 
(1999) kallar för Breadman-principen. De nuvarande slingorna kommer att 
användas på samma sätt som idag, enda skillnaden är att fästelement inte 
distribueras där. En ny slinga skapas där huvudleverantören fyller på 
fästelement. Samtidigt som påfyllnad sker kontrolleras lagernivåerna för att 
veta hur mycket som skall fyllas på vid nästa distribution. Huvudleverantören 
ansvarar för att exakt behov samt en liten förrådsnorm finns ute vid banan. 
Denna lösning kan liknas med Scania och Nedschroefs samarbete.  
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VCT tillhandahåller en truck som den ansvarige hos huvudleverantören 
disponerar vid distribution av fästelement. Denna truck behöver nödvändigtvis 
inte vara en blåbackstruck eftersom lagring i blåbackslagret försvinner. 
Trucken kan hyras per timme från Celero som är det företag som hyr ut truckar 
till VCT. VCT bestämmer vilka minimum och maximum nivåer respektive 
artikel skall ha vid banan. För att förhindra missbruk från huvudleverantör, att 
de levererar mer än nödvändigt, behövs denna överenskommelse menar 
Mattson (1999). Om huvudleverantören inte levererar inom de uppsatta 
gränserna så kan brist uppstå och i värsta fall kan det orsaka stopp i 
produktionen. Det är en stor risk med att överlåta ansvaret till 
huvudleverantören. Det är därför viktigt att samarbeta med en huvudleverantör 
som har hög servicegrad och som VCT har goda relationer med.  

 
Den tid det tar att distribuera fästelement och som frigörs i denna lösning kan 
istället användas för effektivisering av arbetsmetoder. En annan tidsbesparing 
är att fästelement inte behöver packas om från pall till blåback. Allt detta leder 
även till en reducering av tunga arbetslyft för både den som packar om och för 
den som distribuerar material. Detta är ett led i förbättrad ergonomi för de 
anställda på VCT. Dock innebär det att den tunga hanteringen flyttas från VCT 
till huvudleverantör. Fördelarna med detta förslag bör vägas mot den kostnad 
som huvudleverantören kommer att ta ut för att utföra tjänsten och de 
presenterade nackdelarna. Även fackföreningen Metalls rädsla för att detta 
förslag skulle kunna innebära att huvudleverantören tar över arbetsuppgifter 
från VCT:s anställda skall tas i beaktning. Om förändringar sker på VCT kan 
det vara svårt att dessa kommuniceras ut till huvudleverantören. Det kan till 
exempel vara om adresser ändras eller artikelnummer byts ut.  
 

6.1.2 Ny slinga 
Denna lösning innebär att lagret för fästelement tas bort från VCT. 
Huvudleverantören levererar till godsmottagningen som idag, men det är endast 
dagsbehovet som levereras och det är packat i sekvens. Eftersom VCT inte är 
tillfredssställda med blåbackar bör de vid en implementering vid detta förslag 
även ta beslut om ett eventuellt använda en annan enhetslast för fästelement. En 
vagn och truck måste därmed konstrueras som kan hantera den valda 
enhetslasten. Vagnen bör även vara utformad med verktyg som kan underlätta 
för de tunga lyften. Hanteringen av vagnarna skall fungera som ett två-binge 
system. När huvudleverantören levererar en full vagn till godsmottagningen 
hämtar denne även en tom vagn. När fästelementen anländer till 
godsmottagningen åker en distributör dit och hämtar materialet samt registrerar 
in det. Distributören är en VCT anställd som även sköter den interna 
materialhanteringen, det vill säga rapporterar in materialet i datasystemet, 



Analys 
 

47 

distribuerar och fyller på fästelement kring banan samt skickar 
påfyllnadsbehovet för nästkommande leverans till huvudleverantör.  

 
En fördel med denna lösning är att VCT:s egna personal tar hand om 
försörjningen av fästelement. Personalen på VCT är de som har bäst kunskap 
om förändringar kring banan exempelvis om adresser flyttas. 
Huvudleverantören kommer att ha ansvar för att hundraprocentig 
leveranssäkerhet uppnås genom att leverera exakt vad distributören beställt. En 
förutsättning för att detta skall gälla är att distributören ger rätt information till 
huvudleverantören och inte missar att registrera behov. Huvudleverantören 
packar fästelementen i sekvens i den enhetslast som passar för bägge parter.  
Detta resulterar i att VCT inte behöver hantera lager och ompackning av 
fästelement från pall till blåback. För huvudleverantören innebär lösningen med 
att packa i sekvens en extra hantering. I dagsläget följer fästelementen med det 
andra materialet vid distribution kring banan. Om fästelement får en egen 
slinga kommer distribution av fästelement att medföra extra kostnader. Om 
VCT väljer att inte använda befintliga vagnar och truckar uppstår kostnader för 
konstruktion av nya, i annat fall hyra. En annan kostnad är den eventuella 
hanteringskostnad som huvudleverantören tar ut för att packa i sekvens. Vidare 
skulle detta förslag innebära att en VCT-anställd får sköta all hantering av 
fästelement. Hanteringen är en tung syssla och idag arbetar VCT med att 
fördela och minska icke ergonomiska arbetssysslor. Vagnen måste därför vara 
konstruerad så att fästelement inte lyfts för hand utan att verktyg används för 
detta. Det är även viktigt att poängtera att om det går fortare att utföra 
arbetssysslan förhand utan att använda verktygen kommer de troligtvis inte 
användas och skador kommer att uppstå. 
 

6.1.3 Sex slingor 
En annan möjlighet för att ta bort fästelement från kran- och blåbackslagret är 
att VCT använder de befintliga sex slingorna som finns och att 
huvudleverantören får fylla på fästelement i ett ställage som placeras hos VCT. 
Huvudleverantören fyller på ställaget en gång dagligen och har uppsatta 
minimum och maximum nivåer. Huvudleverantören kontrollerar dessa nivåer 
och registrerar hur mycket fästelement som förbrukats. När 
blåbacksdistributören skall köra sin slinga hämtar denne först den färdigt 
packade blåbacksvagnen ur blåbackslagret. På de fack i vagnen där fästelement 
skall placeras finns nu en tom plats reserverad. På denna plats skall fästelement 
placeras. Blåbacksdistributören kör därefter till ställaget och med hjälp av 
rullband och hiss som finns på blåbackstrucken, lastar denne på fästelement på 
de platser som reserverats. Därefter kan blåbacksdistributören påbörja 
distributionen på sin slinga som idag.  



Analys 
 

48 

Förslaget kräver att det finns tid för blåbacksdistributören att köra denna extra 
sträcka, från blåbackslagret till ställaget, och att det finns tid att fylla på 
fästelementen i blåbacksvagnen från ställaget. Om blåbacksdistributören missar 
att beställa fästelement finns det en liten förrådsnorm i ställaget som undviker 
att banan stannar på grund av brist på fästelement. För att lösningen skall vara 
praktiskt genomförbar krävs även en systemlösning. Systemet måste reservera 
en plats i blåbacksvagnen för fästelement samt skriva ut en etikett så att 
blåbacksdistributören vet vilka fästelement som skall fyllas på. Vi förutsätter 
att denna systemlösningen går att genomföra. Även yta där ställaget kan 
placeras måste finnas tillgängligt. Huvudleverantören får ytterligare hantering 
med att fylla på ställaget och därför uppstår en extra kostnad. Förslaget innebär 
att blåbacksdistributören måste skjuta över fästelement från ställaget till 
vagnen. Detta skall dock inte påverka ergonomin då det finns hjälpmedel. Med 
detta förslag sprids hanteringen ut på sex slingor.  
 

6.1.4 Val av lösningsförslag 
De tre förslag som diskuterats ovan innebär möjlighet för ökad kapacitet i kran- 
och blåbackslager och att inga fästelement behöver packas om. En ökad 
kapacitet i blåbackslagret leder till att fler blåbackar kan tas bruk vilket är 
önskvärd från produktionsavdelningen. Eftersom blåbackar är små enhetslaster 
upptar de mindre plast vid banan än andra pallar. I ”Total hantering” och ”Ny 
slinga” kommer inget lager av fästelement att finns hos VCT. Däremot kommer 
lösningen ”Sex slingor” att flytta ut fästelement från kran- och blåbackslagret 
till ett ställage som endast rymmer dagsförbrukningen plus förrådsnorm. Med 
den första lösningen ”Total hantering” bör fackföreningens argument om att 
sysslor övertags av huvudleverantör vägas mot att ergonomin för VCT:s 
medarbetare förbättras. En fördel med denna lösning jämfört med de andra två 
är att det är en person som sköter påfyllnad på VCT, kontroll av lagernivåer 
samt hämtning av material. Slutligen så bör den kostnad som 
huvudleverantören tar ut för att leverera ända till banan också tas med i 
beräkningarna vid val av lösning. Lösningarna ”Ny slinga” och ”Sex slingor” 
kringgår fackföreningens rädsla med att huvudleverantören tar över 
arbetsuppgifter. Fördelen med att ha en slinga jämfört med sex slingor är att 
vagnen är färdig packad när den kommer till VCT och fästelement kan placeras 
ut direkt. Dock bör det här påpekas att om distributören missar att beställa en 
viss artikel måste fyllas på så är risken stor att det inte finns tillräckligt stor 
förrådsnorm vid banan. Det är även av stor vikt att huvudleverantören exakt 
packar rätt så att inte fel fästelement kommer med vagnen. Förslaget ”Sex 
slingor” bygger på ett ställage med en liten förrådsnorm. Det blir däremot 
mycket hantering av fästelement. Först skall huvudleverantören placera in 
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materialet i ställaget, därefter placerar blåbacksdistributören in det i 
blåbacksvagnen och slutligen placeras det ut på banan. 
 
Med resonemangen ovan samt efter diskussion med anställda på VCT har vi 
kommit fram till att ”Total hantering” faller bort på grund av fackföreningens 
rädsla för att arbetsuppgifter kommer att försvinna om huvudleverantören tar 
över den interna materialhanteringen av fästelement. Lösningen ”Ny slinga” 
anser vi vara den mest optimala lösningen men svår att starta med på grund av 
att det tar lång tid att konstruera lämplig truck och vagnar. Dessutom är det en 
risk med att distributören inte får missa att beställa vid behov och i rätt 
kvantitet samt att huvudleverantören måste packa exakt rätt i vagnarna annars 
riskerar VCT brist av fästelement. Därför tror vi att implementeringen skall 
göras i två steg. Valet av att göra implementeringen i två steg grundar sig på att 
det tar lång tid innan VCT kan köra en ”ny slinga” fullt ut på grund av den 
eventuella konstruktionstiden. Eftersom VCT måste hitta en lösning att 
reducera lagernivåer snarast anses det bäst att starta med ”sex slingor”. En 
annan motivering till varför det är bättre att först implementera ”sex slingor” är 
att det därmed blir en mjukare övergång. Lagret på fästelement reduceras inte 
helt utan dagsbehovet plus förrådsnorm flyttas till ett ställage. I detta första 
skede visualiseras lagret i ställaget.  
 
Förslaget ”sex slingor” bygger på ett ställage och det kan i en första aspekt ses 
som att det lager som fanns i kran- och blåbackslagret placeras på en annan 
plats och ingen yta har reducerats. Men syftet med ställaget är att det endast 
skall lagra dagsbehovet samt att materialet inte behöver packas om. Ställaget 
visualiserar lagret, de verkliga förbrukningsnivåerna blir tydliga och 
huvudleverantören får kunskap om hur mycket som bör fyllas på dagligen.  
 
Nästa implementeringsnivå är att ta bort ställaget och låta huvudleverantören 
packa vagnarna så att de är färdiga för distributör. En ny slinga som endast 
försörjer banan med fästelement skall användas. Denna slinga körs de antal 
gånger per dag som fästelement behöver fyllas på. Huvudleverantören 
sekvenspackar denna vagn så att fästelementen kommer i den ordning som de 
skall distribueras. När distributören fyller på läser denne av flaggan14, som 
finns placerad vid respektive fästelementsadress, med en handscanner. 
Informationen från flaggan skickas till huvudleverantör som tar emot 
meddelandet automatiskt via elektronisk överföring.  Därefter kan 
huvudleverantören börja plocka nästa vagn som skall leverers ut till VCT några 
timmar senare. Med denna lösning slipper även huvudleverantören och VCT 
onödigt stor hantering av fästelement.  
                                                 
14 Flagga innehåller information om adress, artikel och enhetslast.  
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6.1.5 Effekter på materialanskaffning 
Med manuellt leverantörsstyrda lager kommer fästelement att tas bort från 
kran- och blåbackslagret. Det kortsiktiga avropet kommer att elimineras för 
fästelement med lösningen med att ha ett ställage. Istället ersätts avropet av att 
huvudleverantören själv kontrollerar lagernivåerna i ställaget och bestämmer 
vilka artiklar och vilka kvantiteter som skall fyllas på. Om huvudleverantören 
levererar så att nivåerna är mellan minimum och maximum så är 
leveranssäkerheten 100 procent och i annat fall så sjunker den. Prognoser 
kommer att skickas till huvudleverantör en gång per månad som idag.    
 
I nästa steg när en ny slinga införs för distribution av fästelement kommer 
materialanskaffningen att förändras ännu en gång. I det första steget av 
implementering av leverantörsstyrda lager åker huvudleverantören ut till VCT 
för att kontrollera lagernivåerna samtidigt som påfyllnad sker. Med detta steg 
sparar huvudleverantören den tid det tar att kontrollera lagernivåerna i ställaget. 
Istället kommer nu distributören på VCT att kontrollera lagernivåer när denne 
fyller på fästelement i den nya slinga. Här är vi tillbaka till att arbeta på ett 
liknande sätt som blåbacksdistributören gör idag. Skillnaden är att idag 
kommer meddelandet som scannas till blåbackslagret och med det nya steget 
kommer det direkt till huvudleverantören. En nackdel med detta steg är att 
ansvaret inte är lika tydligt som i det föregående steget. Här är det distributören 
som kontrollerar lagernivåerna och scannar där påfyllnad måste göras. Skulle 
distributören inte scanna där påfyllnad måste göras kommer heller inte 
huvudleverantören att få något meddelande. Resultatet kan bli att brist uppstår. 
Detta kräver att huvudleverantören kan göra ”brandkårsutryckningar” om brist 
har uppstått. En fördel är då om huvudleverantören är närbeläget med VCT. 
 

6.1.6 Effekter på produktion 
För VCT kommer de första och andra implementeringsstegen inte innebära 
några förändringar i produktion. Däremot sker förändringar för 
huvudleverantören i de båda stegen. Huvudleverantören får bättre information 
med manuellt leverantörsstyrda lager. Skulle huvudleverantören få stopp i sin 
produktion och inte skulle kunna leverera en viss artikel i tid har denne två 
alternativ. Först kontrollerar denne lagernivån på VCT och finns det tillräckligt 
för att klara dagsbehovet kan huvudleverantören vänta med att leverera den 
artikeln. Om fallet är att påfyllnad måste göras för att brist inte skall uppstå kan 
huvudleverantören kontakta övriga leverantören och se om de har den specifika 
artikeln på lager. En annan fördel som gäller för både huvudleverantör och 
övriga leverantörer är att de får ett jämnare behov och bullwhipeeffekten 
reduceras. Idag kan efterfrågan från VCT vara ryckig, ena tillfället beställs ett 
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visst antal och nästa gång kanske dubbelt så mycket beställs. Med information 
om det verkliga dagsbehovet kan leverantörerna bättre planera sin produktion. 
Detta resonemang stämmer överens med vad Mattson (1999) säger med att 
leverantörsstyrda lager kan eliminera toppar och dalar i leverantörers 
produktion. 
 

6.1.7 Effekter på lagerhantering 
Idag kommer fästelement in från 24 leverantörer och från godsmottagningen 
körs de in till kranlagret och i undantagsfall direkt in till blåbackslagret. I de 
fall där artiklarna först går till kranlagret packas de om till blåback för att kunna 
hanteras i blåbackslagret. Med lösningen om att flytta ut fästelementen till ett 
ställage kommer huvudleverantören leverera ända in till ställaget. Lagret av 
fästelement i kran- och blåbackslager kommer att elimineras. Eftersom cirka 
nio procent av blåbacksvagnen upptas av fästelement är det rimligt att anta att 
blåbackslagret består av minst nio procent fästelement. I det antagandet har 
hänsyn tagits till förrådsnormen. Alltså frigörs minst nio procent av 
blåbackslagret. Det har varit svårt att få fram exakta siffror på hur mycket som 
lagerförs och därför görs detta antagandet. På grund av bristfällig information 
går det inte att säga hur stor del av kranlagret som utgörs av fästelement.  
 
Huvudleverantören kommer att packa fästelement i blåbackar så att de kan 
lyftas av och på blåbacksvagnen. Det innebär att den extra hantering som sker 
idag med att fästelement packas om från pall till blåback kommer att försvinna. 
Istället packar huvudleverantören direkt i blåback. Det kommer inte att bli 
någon förändring i ergonomin, eftersom blåbacksdistributören kan använda 
rullbanden på blåbackstrucken för av- och pålastning av blåbackar. Åtgången är 
236 blåbackar per dag och dessa skall distribueras på 323 adresser. För att få en 
smidig hantering samt att minimera risk för brist bör slingan köras varannan 
timme.  
 
En nackdel med leverantörsstyrda lager är det grundlager som finns på hyllan 
enligt Aronsson et al (2003). Scania såg även ett problem med detta då de inte 
visste hur de skulle göra sig av med det befintliga lagret vid införandet av 
leverantörsstyrda lager. En lämplig lösning är att göra som Scania, det vill säga 
stoppa call-off till huvudleverantör och förbruka det befintliga lagret och 
därefter införa manuellt leverantörsstyrda lager. Ett annat förslag är att det 
befintliga lagret flyttas till ställaget och lagernivåerna meddelas till 
huvudleverantören. En tredje lösning skulle kunna vara att lagret säljs ut till 
huvudleverantör eller annan köpare. Dock kräver detta att en köpare finns och 
skulle VCT välja att sälja tillbaka till huvudleverantören blir det mycket 
material som skickas fram och tillbaka eftersom det i slutändan troligtvis ändå 
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köps tillbaks av VCT. Vi anser att VCT flyttar ut det befintliga lagret av 
fästelement till ställaget samtidigt som call-off stoppas. 
  
I steg två kommer ställaget helt att elimineras och VCT kommer inte att ha 
något lager av fästelement placerat hos sig. Här kommer den yta som ställaget 
upptar att tas bort och kan utnyttjas till annat. Eftersom lagret försvinner helt 
ställs det större krav på att huvudleverantören levererar rätt produkt i rätt tid i 
rätt kvantitet. Dock tror vi att huvudleverantören kommer att klara av detta om 
de ligger nära VCT. Istället för att huvudleverantören levererar till ställaget, 
kommer de i detta steg att packa behovet i den/de vagnar som används vid 
distribution och leverera dessa till VCT. 
 
Fords främsta mål är att öka kassaflödet och det kan göras på flera olika sätt. 
Ett sätt att öka kassaflödet är att öka omsättningshastigheten på lagret. I det 
första steget av manuellt leverantörsstyrda lager kommer 
omsättningshastigheten att öka eftersom det endast är dagsbehovet som lagras 
där. I det andra steget kommer lagret på fästelement att elimineras och därmed 
blir det inte längre aktuellt att mäta omsättningshastigheten.  
 

6.1.8 Effekter på transporter 
Tidigare har Volvo Logistics samdistribuerat allt material till VCT. De har 
hämtat fästelement från de 24 leverantörerna, sampackat och därefter levererat 
in till VCT. När materialet har hämtats har ägandet gått över till VCT och de 
har även stått för transportkostnaden. Om en leverantör blir huvudleverantör 
kommer de resterande 23 leverantörerna leverera till denne. Ett beslut måste tas 
om vem som skall stå för denna transportkostnad, VCT eller huvudleverantör. 
Om huvudleverantören skall stå för transportkostnaden bör denne få använda 
Volvo Logistics speditörer eftersom de redan idag hämtar upp gods hos dem 
och troligtvis finns ett bra pris framförhandlat. Ett förslag är att om 
huvudleverantören står för transportkostnaden kan denna räknas in i den extra 
hanteringskostnad som de tar ut för att utföra leverantörsstyrda lager. 
 
Det första steget med ”sex slingor” innebär att huvudleverantören kommer att 
leverera ända in till ställaget och inte som i dag leverera till godsmottagningen. 
En annan förändring är att i dagsläget kör blåbacksdistributören till 
blåbackslagret och hämtar en färdig lastad vagn med blåbackar. Skillnaden med 
den nya lösningen kommer bli att blåbacksdistributören först åker till 
blåbackslagret och hämtar en vagn och därefter till ställaget och hämtar 
fästelement. Detta innebär att blåbacksdistributören får köra en extra 
transportsträcka, vilket kan ses som en nackdel.  
 



Analys 
 

53 

Den transportsträcka som uppstod i steg ett försvinner i steg två. I det steget 
hämtar distributören för den ”nya slingan” vagnen vid godsmottagningen och 
distribuerar ut material till banan. Dock blir det mer transport i detta steg 
eftersom en helt ny slinga för distribution utformas. Det blir även mer 
trucktrafik eftersom det är ännu en truck som skall distribuera. De vagnar som 
används för distribution är samma vagnar som huvudleverantören packar i. Det 
innebär att dessa vagnar måste transporteras mellan VCT och huvudleverantör. 
När lastbilen kommer med en/flera lastade vagnar tar den de tomma med sig 
och transporterar tillbaka dessa till huvudleverantören. Hur ofta transport skall 
ske mellan VCT och huvudleverantör beror på påfyllnadsfrekvensen det vill 
säga hur ofta fästelement måste distribueras.  
 

6.1.9 Sammanfattning av manuellt leverantörsstyrda lager 
Lösningsförslaget för den manuella delen innebär att kapaciteten i kran- och 
blåbackslager ökar när lagernivåer på fästelement reduceras. Eftersom 
huvudleverantören levererar fästelement i blåback behövs inte den ompackning 
som VCT gör i dag i de fall då fästelement kommer i K- eller L-pall. För 
huvudleverantören blir det enklare att planera produktionen eftersom de 
dagligen kan följa åtgången och behovet av fästelement. Lösningen innebär 
även att huvudleverantören tar över en del av den hantering som VCT idag 
sköter. Huvudleverantören kommer att ta ut en extra kostnad för den tjänst som 
de utför. I dag har VCT kontroll från det att call-off skickas till dess att 
materialet levereras. Med manuellt leverantörsstyrda lager reduceras den 
kontrollen eftersom huvudleverantören styr påfyllnaden. Det blir även ökad 
intern transport vid införandet av en ny slinga. Effekterna finns sammanställda i 
figur 6.2 nedan.  
 

 
 
Figur 6.2 Effekter av manuellt leverantörsstyrda lager 
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6.2 Internetbaserade leverantörsstyrda lager 
För att välja vilken produkt/leverantör som internetbaserade leverantörsstyrda 
lager lämpar sig för utgick vi från Kraljics matris. Matrisen delar in produkter 
och leverantörer i fyra olika områden, se teori kapitel 3.7. Enligt Weele (2000) 
står strategiska produkter för en stor del av kostnaden vilket påverkar 
kapitalbindningen och kassaflödet. Ofta används en leverantör till strategiska 
produkter och denne kan inte bytas ut utan omfattande konsekvenser. Ett nära 
samarbete med leverantör är av stor vikt. Volvo Powertrain ansåg att 
volymkrävande produkter var ett viktigt kriterium vilket strategiska produkter 
ofta är. Volvo Powertrain valde vidare att för sin undersökning använda sig av 
frekvens. Eftersom VCT vill reducera lagerytor är frekvens ett lämpligt 
kriterium för val av produkt. Slutligen konstaterades att det geografiska 
avståndet var av vikt för att undersökningen skall kunna vara praktiskt 
genomförbart. En produkt som kan placeras in i segmentet strategiska 
produkter och som har en närbelägen leverantör skall därför väljas. Tabell 6.1 
visar på tre olika artiklar från tre olika leverantörer. Utförligare information om 
årsvolym och årsomsättning för de olika leverantörerna samt de olika 
produkterna finns i bilaga 5. 
 
 

 Faurecia Exhaust 
System AB 

Automotive 
Systems AB 

Fagerdala 
Por-Pack AB 

Leverantörsnummer 2351 112 10132 
Produkt Katalysator Bromsrör Skumblock 
Årsvolym (st) 2002 65 727 1 006 111 160 206 
Årsomsättning (kr) 
2002 

147 198 324 26 846 799 7 329 424 

Samarbete God God God 
Geografisk placering Torsås Lidköping Malmö 

 

Tabell 6.1 Kriterier för val av leverantör och produkt     
   

De tre produkterna som jämfördes är katalysator, bromsrör och skumblock. 
Bromsrören har störst årsvolym men katalysatorer är mest skrymmande av de 
tre. Årsomsättningen är störst för katalysatorer och de resterande kriterierna är i 
övrigt lika. Skumblocken kan sorteras bort på grund av den låga omsättningen 
och volymen i jämförelse med de andra produkterna. Med bakgrund av det krav 
VCT har på ytreducering samt med hjälp av tabell 6.1 bestämde vi att 
katalysatorer var den mest intressanta produktgruppen att undersöka.  
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Internetbaserade leverantörsstyrda lager kan delas in i två metoder; EDI och 
on-line beroende på hur informationshanteringen fungerar. I nuläget använder 
VCT en form av EDI-metod eftersom information överförs elektroniskt via 
EDI-meddelanden så kallade call-off. I dagsläget är VCT:s och Faurecias 
system integrerade men Faurecia har inte tillgång till aktuellt lagersaldo. EDI-
metoden är när köparens inköpssystem är integrerat med leverantörens 
ordersystem enligt Jensen (2001). Han menar vidare att leverantören har 
tillgång till köparens saldo och utifrån detta saldo kan leverantören styra lagret 
hos köparen.  
 
EDI-metoden skulle innebära att Faurecia som idag får call-off plus ett 
meddelande om aktuellt lagersaldo. Meddelandet skickas en gång dagligen 
vilket inte skiljer sig från dagens call-off. Faurecia skall använda denna 
information som underlag för att bestämma vilka katalysatorer och i vilka 
kvantiteter som skall levereras. Idag uppstår problem när produktionen inte 
fortlöper som planerat, till exempel att banan står stilla. När banan står stilla tas 
material inte ut från lagret. Om leverantören kunde få information om detta 
stopp skulle de kunna strypa eventuella ingående leveranser.  Leverantörerna 
får idag ingen information om banstopp för det skulle vara alldeles för 
tidskrävande för VCT att kontakta alla leverantörer. Ett alternativ är att 
leverantören får ett larm via EDI om att banan står stilla. Detta skulle troligtvis 
resultera i att materialplanerare vid Faurecia får en mängd meddelanden. Alla 
meddelanden är inte aktuella för Faurecia eftersom ett eventuellt stopp inte 
behöver påverka lagersaldot på katalysatorer. För att detta skall fungera bör 
någon form av struktur på vilka meddelanden som skall till vilka leverantörer 
utformas i detta fall. Eftersom VCT:s system är integrerat med Faurecias skulle 
detta arbetssätt inte utgöra några stora systeminvesteringar. 
 
Den andra metoden, on-line, skulle innebära att transparent information 
tillhandahålls för Faurecia. Information kan studeras i realtid och Faurecia kan 
följa hur produktionen fortlöper minut för minut. De kan kontinuerligt se när 
katalysatorer bokas av i systemet. Meningen är inte att Faurecia skall övervaka 
monteringen på Volvo utan systemet skall ge ifrån sig larm när produktion till 
exempel har stannat. Mattson (1999) påtalar just att det krävs att leverantören 
är mer aktiv än tidigare. Vidare menar han att användningen av on-line 
integrerar lagerstyrningen bättre och orderhanteringsprocessen krymper. Om 
produktion står stilla kan systemet signalera och Faurecia kan undersöka om 
larmet är av relevans för dem. Larmet kan utlösas när linan står stilla och att det 
finns skäl att kontrollera lagernivåer. VCT skulle enligt vår mening kunna 
optimera lagerhanteringen genom att använda on-line baserat leverantörsstyrt 
lager. För att VCT skall kunna ge sina leverantörer transparent 
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informationsflöde krävs ett datasystem för detta. Vi anser att on-line är den 
bästa metoden för internetbaserde leverantörsstyrda lager eftersom 
informationen är transparent och Faurecia behöver inte få flera EDI-
meddelanden som i metoden EDI. 
 
Nedan presenteras effekterna på de olika områdena i totalkostnadsmodellen om 
VCT skulle införa on-line baserat leverantörsstyrt lager.  
 

6.2.1 Effekter på orderhantering 
I dag använder inte Faurecia call-off från VCT när de gör 
produktionsplaneringen för veckan utan den bygger till stor del på prognosen 
som VCT tidigare har skickat. Produktionsplaneraren vid Faurecia kontrollerar 
enbart att det inte har skett några stora förändringar i call-off jämfört med 
prognosen. När produktionen på VCT fortlöper som planerat kommer troligtvis 
inte planeringsarbetet att förändras för produktionsplaneraren. Endast i de fall 
då produktionen inte fortlöper tillfredsställande så kan produktionsplaneraren 
se om material måste levereras eller ej. Hanteringen av call-off från VCT skulle 
ersättas helt av ett transparent informationsflöde om leverantörsstyrda lager 
infördes. Williams (1998) hävdar att den mest effektiva försörjningskedjan 
uppnås när alla involverade parter delar resurser med varandra. VCT delar med 
sig av mer information vilket gör att Faurecia kan planera sin produktion bättre 
och optimera in mer optimerade kvantiteter till VCT.  
 
Williams (1998) menar att öppen kommunikation och god relation är viktigt för 
att ett samarbete mellan en leverantör och en köpare skall fungera. Om 
leverantören skall ta över orderhanteringen är det väsentligt att kunskap inom 
detta område finns. Detta är av vikt för att inte VCT skall känna oro för att 
kontrollen över orderhanteringen försvinner. 
 

6.2.2 Effekter på materialanskaffning 
Faurecia håller i dagsläget en hög servicenivå mot VCT och materialstyrare vid 
VCT tycker inte att de behöver lägga ner mycket tid för att servicenivån från 
Faureica skall upprätthållas. Vid ett eventuellt användande av leverantörsstyrda 
lager får Faurecia tillgång till VCT:s lagernivåer och behov. De tar över 
ansvaret för att fylla på material hos VCT. Det är viktigt att Faurecia idag håller 
en hög servicenivå och att de har en god relation med VCT så att de kan ta över 
ansvaret utan problem. För att Faurecia skall veta hur mycket som får finnas på 
lager kan VCT sätta upp lämpliga maximum och minimum nivåer som 
leverantören måste hålla sig inom när behovet är jämt. När behovet varierar kan 
VCT istället sätta upp gränser för täcktid. Mätningen av servicenivån kommer 
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troligtvis att förändras från att i dag mäta servicenivån genom att rätt produkt 
finns i rätt tid till att avvikelse från uppsatta nivåer bestämmer servicenivån. 
Det informationssystem som skall användas bör ge någon form av signal för 
både VCT och Faurecia vid eventuell brist så att det kan upptäckas i tid och 
inte förorsaka något stopp vid banan.  
 

6.2.3 Effekter på produktion 
Med leverantörsstyrda lager kan toppar och dalar i leverantörens produktion 
elimineras enligt Mattson (1999). Efterfrågan från VCT är jämn vad gäller 
kvantiteten på VCT:s katalysatorer. Däremot svänger efterfrågan mycket på 
varianterna av katalysatorer. Faurecia behöver sällan ändra sin egen 
produktionstakt utan de ändringar som görs är oftast omställningar i 
produktionen på grund av artikelvariationen. Orsaken till att efterfrågan på 
varianter svänger är att VCT ibland blir tvungna att göra omplaneringar av 
bilmodeller i produktion. Resultatet kan bli att de varianter av katalysatorer 
som VCT planerat att använda får bytas till andra varianter. I detta fall uppstår 
en Bullwhipeffekt. Efterfrågan hos VCT  varierar över tiden och de måste göra 
omställningar i sin produktion. På grund av den informationsledtid som finns 
idag så kommer efterfrågan till Faurecia att variera ännu mer över tiden. Med 
den reducerade informationsledtiden som är en effekt av internetbaserade 
leverantörsstyrda lager kan leverantören snabbare få information om 
variantbyten. Därmed kan de tidigare planera om sin produktion och jämna ut 
toppar och dalar i omställningar.  Den Bullwhipeffekt som uppstod kan med 
leverantörsstyrda lager reduceras. 
 
Andra fördelar är om Faurecia har problem med sin produktion, till exempel 
om en maskin går sönder, så måste ibland ett extra skift tas in för att klara av att 
leverera exakt vad VCT önskat. Hade Faurecia istället haft tillgång till VCT:s 
lagernivåer och produktionstakt skulle de direkt se om VCT klarar sig utan 
material tills deras maskin är lagad, eller om en åtgärd genast måste göras. 
Även prioritering av produktionskörningar skulle kunna göras. Detta vid de fall 
där en annan köpare behöver oväntat mycket material och VCT har tillräckligt 
lager av katalysatorer. 
 

6.2.4 Effekter på lagerhantering 
Att ett införande av leverantörsstyrda lager skulle ge reducerade lager hos både 
VCT och Faurecia är troligt. I dagsläget har både VCT och Faurecia lager på 
katalysatorer vilket innebär dubbel lagring. För Faurecias del innebär en ökad 
insyn i VCT:s lager att de inte behöver lagerföra i onödan när de vet att det 
finns tillräckligt med katalysatorer hos VCT. Den reducerade 
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informationsledtiden gör att Faurecia bättre kan planera sin produktion och 
behöver därmed inte hålla stora säkerhetslager för efterfrågesvängningar. Om 
en rejäl ökning av VCT:s produktion skulle ske har Faurecia så stor 
volymflexibilitet att de troligtvis skulle kunna klara av denna ökning utan några 
större problem. Med transparent information kan Faurecia mer exakt leverera in 
VCT:s dagsbehov. Det medför att VCT inte heller behöver lagerhålla onödigt 
mycket katalysatorer. 
 
Tillämpningen av två frysdagar plus en transportdag leder till att återställningen 
av lagernivåer dröjer minst tre dagar. I praktiken innebär detta att VCT kan få 
in material trots att banan stått stilla och ingen förbrukning av katalysatorer har 
gjorts. Detta medför att VCT får högre lagernivåer på grund av att det 
prognostiserade värdet inte stämmer överens med det verkliga utfallet. 
Christopher (1998) påstår att det verkliga utfallet kan skilja sig med över 50 
procent från det prognostiserade värdet. VCT har sett att det verkliga värdet 
skiljer sig från det prognostiserade värdet avseende produktionen av bilar, 
utfallet varierar stort och det kan vara upp till 30 procents differens en dag.  
 
I tabell 6.2 nedan beskrivs en normal produktionsvecka hos VCT. Behovet 
visar de order som är utlagda för produktion för en vecka framåt. Av någon 
anledning har VCT inte kunnat producera önskad takt utan det verkliga utfallet 
skiljer sig från behovet, differensen. Beräkningen visar således att vissa dagar 
har VCT mer i lager än planerat och andra dagar är det lägre och då finns det 
risk för brist. Faurecia står för 41,8 procent av totala antalet katalysatorer som 
VCT använder och i tabell 6.2 visas Faurecias del av differensen.  
 
 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Behov 681 681 635 681 384 
Verkligt utfall 650 652 571 632 651 
Differens -31 -29 -64 -49 267 
Faurecias del -13 -14 -31 -24 128 

 

Tabell 6.2 Exempel på en produktionsvecka på VCT 
 
I dagsläget har Faurecia två frysdagar samt en transportdag vilket innebär att en 
call-off har en förskjutning på tre dagar, se figur 6.3. Med andra ord, den 
differens som uppstår på måndagen korrigeras först på torsdagens call-off, det 
vill säga tre dagar senare. Resultatet blir att dessa 13 katalysatorer kommer att 
ligga på lager i tre dagar där de upptar yta och binder kapital. 
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Figur 6.3 Nuvarande förskjutning av call-off 

 
Med internetbaserade leverantörsstyrda lager får Faurecia transparent 
information från VCT om lagernivåer och produktionstakt. Faurecia kan se om 
det blir stopp i produktionen alternativt att produktionen går bättre än planerat. 
Efter diskussion med produktionsplanerare på Faurecia kom vi fram till att med 
ett bättre informationsutbyte är två frysdagar inte längre nödvändigt och dessa 
kan elimineras. Transporten går inte att förändra på grund av transporttiden. 
Eftersom transporten bokas dagen innan leverans, som tidigare var en frysdag, 
blir förskjutningen en och en halv dag.  Resultatet blir en halvering av 
fördröjningen från tre dagar till en och en halv dag. Det innebär att med 
internetbaserat leverantörsstyrt lager kommer de 13 katalysatorerna att ligga på 
lager i en och en halv dag, se figur 6.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.4 Förskjutning av call-off med leverantörsstyrda lager 
 
Faurecia har idag reducerat antalet frysdagar mot Volvo Personvagnar i Skövde 
från två dagar till en dag. Anledningen till att denna dag finns är att transporter 
måste bokas en dag innan planerad leverans. Resultatet har varit 
tillfredsställande för båda parter. 
 
Det är av stor vikt att VCT tillhandahåller rätt information till Faurecia vilket 
även Taras (1995 c) poängterar. Om till exempel saldot i VCT:s system inte 
stämmer med det verkliga saldot kommer Faurecia att leverera in fel. En fel 
leverans kan få stora konsekvenser eftersom VCT med leverantörsstyrda lager 
har reducerat sina lagernivåer. Det är VCT:s ansvar att deras system visar det 
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verkliga saldot. Den transparenta information som VCT skall tillhandahålla 
leverantör är lagernivåer, inkommande leveranser, inneliggande reservationer 
och produktionstakt, se figur 6.5. De skall som idag även ge leverantören 
prognoser för det framtida behovet. Prognoserna kan skickas till leverantör via 
EDI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.5 Transparent information från VCT till Faurecia 
 
Vid ett införande av internetbaserade leverantörsstyrda lager på katalysatorer 
kommer lagernivåerna på dessa att reduceras. Katalysatorer är produkter med 
ett högt värde och det innebär att reducerade lagerytor även leder till att 
kapitalbindningen minskas. En reducering av kapitalbindningen ökar 
kassaflödet som var Fords främsta mål. 
 

6.2.5 Effekter på transporter 
Idag levererar Faurecia katalysatorer en gång per dag till VCT och de kommer 
på spacebilar direkt från VLC. Katalysatorerna från Faurecia levereras till VLC 
på morgonen och sedan till VCT på eftermiddagen. En lösning för att reducera 
lagernivåerna ytterligare hos VCT skulle kunna vara att öka 
påfyllnadsfrekvensen. Teoretiskt sett skulle det vara möjligt att leverera mer än 
en gång per dag, förutsatt att det finns plats på lastbilarna. Spacebilarna går i 
skytteltrafik mellan VLC och VCT och det skulle kunna gå att leverera 
katalysatorerna oftare. Transportkostnad för spacebilarna är fast för varje tur 
och beror inte på volym och vikt. Det innebär att en ökad påfyllnadsgrad av 
katalysatorer inte skulle medföra ökade transportkostnader. Begränsningen är 
det datasystem som integrerar VCT och VLC. Det är uppbyggd på att den 
flagga som Faurecia sätter på enhetslasten när det levereras till VLC även 
används som flagga för leverans till VCT. Datasystemet registrerar Faurecias 
flagga. Om leverans skall ske mer än en gång dagligen måste materialet från 
Faurecia delas upp på flera leveranser och det klarar datasystemet inte av att 
hantera. 
 

Transparent information 
 
• Lagernivåer 
• Inkommande leveranser 
• Inneliggande reservationer 
• Produktionstakt 
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Waller et al. (1999) menar att låta leverantören själv koordinera och planera 
påfyllnadsprocessen leder till att transportkostnaderna reduceras genom att 
transporterna optimeras bättre. Att låta Faurecia ta över transporterna är i detta 
fall inte aktuellt eftersom VLC sköter all transport mellan leverantörer och 
VCT. De hämtar upp material hos andra leverantörer längs vägen mellan 
Göteborg och Torsås och därmed optimeras transportutnyttjandegraden. 
Materialet packas sedan om i Arendal och levereras dit det skall. Hamne & 
Karlström (2001) säger att en högre påfyllnadsfrekvens medför att mindre 
kvantiteter transporteras mer frekvent och därmed ökar transportkostnaderna. 
 
Vi anser att det är mest optimalt att som idag leverera in 16 stycken 
katalysatorer i en L04-pall. Alternativet är att ha variabla enhetslaster, att L-
pallarna med katalysatorer inte alltid innehåller 16 stycken. Eftersom det är en 
väldigt hög förbrukning på katalysatorer per dag samt att det inte är så många 
olika varianter anser vi att variabla enhetslaster inte är lika optimalt. Att ha 
variabla enhetslaster kräver ändringar i datasystem och eftersom systemen är 
uppbyggda kring en specifik enhetslast skulle systemen behövas göras om. 
Andra nackdelar med variabla enhetslaster är att det kan bli ökade interna 
transporter. Katalysatorer levereras i L-pallar på grund av deras storlek, det 
som kan ändras är antalet kragar.  
 

6.2.6 Sammanfattning av internetbaserade leverantörsstyrda lager 
Det mest primära i dagsläget hos VCT är att reducera lagerytor vilket tordes 
kunna uppnås hos både VCT och leverantör med införandet av internetbaserade 
leverantörsstyrda lager. Genom att Faurecia får transparent information i realtid 
kan förskjutningen minskas från tre dagar till en och en halv. Faurecia tar över 
ansvaret för att fylla på VCT:s lager och levererar in optimala kvanititer efter 
VCT:s aktuella lagernivåer vid tillfället för transportbokning. Materialstyrarna 
vid VCT behöver inte arbeta med att kontrollera Faurecias inleveranser utan 
kan istället fokusera på att samarbetet mellan Faurecia och VCT blir allt bättre. 
En risk är dock att Faurecia har tillgång till ett extra gränssnitt men detta bör 
kunna kontrolleras med hjälp av ett väl skrivet avtal parterna emellan. Med mer 
information tror Faurecia att planering i produktion förenklas och möjligheten 
att göra prioriteringar vid behov. Dock måste de överta ansvaret för att 
katalysatorer fylls på kontinuerligt, vilket vi anser att de har kunskap att klara 
av. Effekterna finns sammanställda i figur 6.6 nedan.  
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Figur 6.6 Effekter av on-line baserad leverantörsstyrda lager. 
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7 Rekommendationer 
De framtagna rekommendationerna för manuellt och internetbaserade 
leverantörsstyrda lager beskrivs i sammanfattad form nedan. 
 

7.1 Manuellt leverantörsstyrda lager 
Om VCT skulle välja att införa manuellt leverantörsstyrda lager för 
fästelement har analysen visat att VCT bör minska ner antalet 
leverantörer från 24 stycken till en. Denna leverantör får fungera som 
huvudleverantör. De resterande leverantörerna levererar till 
huvudleverantören som har det fulla ansvaret för att fästelement anländer 
i utsatt tid till VCT.  
 
Implementeringen av den interna hanteringen av fästelement skall göras i 
två steg. Detta för att få en mjuk övergång till det nya arbetssättet samt att 
visualisera lagret. I det första steget tas fästelement bort från kran- och 
blåbackslagret. Ett ställage placeras på VCT:s lager där dagsförbrukning 
plus förrådsnorm lagras. Det befintliga lagret som finns i kran- och 
blåbackslager flyttas ut till ställaget samtidigt som call-off stoppas. 
Huvudleverantören sköter sedan påfyllnad av fästelement i ställaget och 
VCT:s blåbacksdistributörer distribuerar fästelement till banan med 
övrigt material. Blåbacksdistributören kontrollerar nivåerna längs banan 
och gör en beställning av fästelement till systemet genom att scanna 
uppsatt adressflagga. När detta arbetssätt fungerar bra skall denna lösning 
utvecklas vidare i steg två. Ställaget skall tas bort och huvudleverantören 
sekvenspackar i valda vagnar. En ny slinga utformas där endast 
fästelement distribueras av en VCT anställd. Slingan kommer att behöva 
köras fyra gånger per skift. För att undvika skador för distributör skall 
vagnarna vara konstruerade för att klara av den tunga hanteringen. De sex 
slingor som tidigare används distribuerar resterande material. 
 
VCT bör vara delaktiga när nya inköpskontrakt skall tas fram för att 
kunskap inte skall urholkas. Huvudleverantören bör vara beläget i 
närheten av VCT så att ”brandkårsutryckningar” är möjliga. Den lösning 
som presenterats ovan bör resultera i att lagerytor frigörs, eliminerar 
hantering, mindre administrativt arbete och bättre kommunikation och 
relation med huvudleverantör som resulterar i hundraprocentig 
leveranssäkerhet. Den kostnad som huvudleverantören tar ut för att dels 
fylla på ställaget och dels i senare skede sekvenspacka i vagnarna bör 
mätas mot VCT:s besparingar. För huvudleverantörens del knyter de 
VCT närmare sig och får tydligare information om hur VCT:s produktion 
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fortlöper. Med bättre information kan huvudleverantören planera sin 
produktion bättre. 
 

7.2 Internetbaserade leverantörsstyrda lager 
Att införa internetbaserade leverantörsstyrda lager på katalysatorer 
innebär att information görs transparent för Faurecia. Den transparenta 
informationen skall vara lagernivåer, inkommande leveranser, 
inneliggande reservationer och produktionstakt. Med transparent 
information kan de två frysdagarna elimineras. Det resulterar i att 
fördröjningen av call-off reduceras från tre dagar till en och en halv dag. 
Om det blir stopp i VCT:s produktion kommer Faurecia direkt att få 
information om det och kan ändra den planerade leveransen om det är 
möjligt. Faurecia styr påfyllandet av VCT:s lager på katalysatorer. Innan 
transport skall bokas går Faurecia in i datasystemet och får den 
information som nämns ovan i realtid. Faurecia bestämmer vilka artiklar 
och kvantiteter som skall levereras till VCT. Faurecia fyller på med 
katalysatorer efter uppsatta nivåer och så länge som Faureica håller sig 
inom de uppsatta nivåerna håller de hundraprocentig leveranssäkerhet. 
Eftersom Faurecia styr påfyllandet av lagret utifrån information i realtid 
kommer troligtvis VCT att reducera lagernivåer av katalysatorer. 
 
Ett nytt datasystem måste användas då inget av de nuvarande system som 
finns på VCT klarar av att ge Faurecia information i realtid. Lämpligen 
kopplar Faurecia upp sig mot en webbportal där de får information om 
sina artiklar och kan följa VCT:s produktion. Om Internet används 
behövs inga större investeringar för Faurecias del utan endast någon form 
av användarliscens krävs. I det stora hela innebär internetbaserade 
leverantörsstyrda lager att ge mer utförlig information som gör att mer 
optimala kvantiteter levereras och VCT får därmed mindre lager och 
mindre kapitalbindning. Det kommer inte att bli någon förändring av den 
fysiska hanteringen av katalysatorer eftersom denna i dagsläget fungerar 
väl. Med denna information kan Faurecias enklare planera sin produktion 
och minska ner lagernivåer. Samarbetet mellan VCT och Faurecia blir 
tydligare och bättre vilket faller till gagn för bägge parter.  
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8 Slutsats och diskussion 
 
I vår analys har vi visat vikten av att knyta leverantör och köpare närmare 
varandra. Medvetet gjordes inget val av leverantör för fästelement 
eftersom VCT i dagsläget har ett stort antal leverantörer att tillgå. 
Implementeringen bygger till stor del på att en leverantör skall fungera 
som huvudleverantör. Att avgöra vem av leverantörerna som har bäst 
förutsättning att sköta detta är omöjligt för oss att bedöma. För detta 
krävs stor erfarenhet eftersom det är en mängd olika aspekter att ta 
hänsyn till. Därmed överlåter vi valet av huvudleverantör till VCT. 
  
Undersökningen som utförts har gjorts på fästelement och på 
katalysatorer. De effekter som studien visar är ett tvärsnitt för fästelement 
och katalysatorer. Skulle VCT införa leverantörsstyrda lager på fler 
artiklar bör således effekterna öka i proportion till antalet. Utformandet 
av datasystemet är en fast kostnad och denna kostnad delas ut på antalet 
implementerade produkter. Datasystemet bör vara allmängiltigt utformat 
för att i framtiden kunna ge olika leverantörer olika transparent 
information. De systemkostnader som måste göras för att tillhandahålla 
den transparenta informationen bör inte ha allt för lång 
avbetalningsperiod i lönsamhetssynpunkt. Volvo Powertrain i Skövde 
kunde uppvisa en återbetalningsperiod på ett år för systemet Pipechain.  
 
Om en fullskalig implementering av leverantörsstyrda lager skall göras på 
annat batchmaterial bör en studie genomföras för att försäkra att 
materialet lämpar sig för det nya arbetssättet. Detta för att 
förutsättningarna kan se olika ut för olika produkter. Om VCT väljer att 
införa leverantörsstyrda lager på produkter med liknande förutsättningar 
som katalysatorer och fästelement kan liknande effekter uppnås som 
redovisats i detta examensarbete. Grunden i leverantörsstyrda lager är att 
ge så mycket information som möjligt, vilket ger leverantörer bästa 
möjliga förutsättning för optimal leverans. Med bakgrund mot detta och 
vår studie anser vi att leverantörsstyrda lager är ett värdefullt arbetssätt 
för alla inblandade i försörjningskedjan om implementeringen görs på rätt 
sätt.  
 
Det finns över 218 artikelnummer för fästelement och det sker hela tiden 
förändringar där artiklar utgår och tillkommer. På grund av detta har det 
varit svårt i studien att kunna påvisa hur stora lagerytor som frigörs och 
hur mycket VCT sparar på att eliminera ompackning av fästelement. 
Detta för att det datasystem som VCT idagsläget använder inte efter 
bestämda parametrar kan uppvisa önskad information. Information över 
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hur mycket som genomsnittligt lagerförs kan inte redovias utan endast det 
som finns i lager den dag avläsning görs. VCT beräknar 
omsättningshastigheten på lagret som den årliga inleveransvärde / 
varulagervärde idag. VCT köper in stora mängder fästelement på grund 
av dess låga kapitalbindning och beroende på när avläsningen av lagret 
görs kan lagret vara lågt eller högt. Därför anser vi inte detta statistiskt 
korrekt. Situationen för fästelement är dessutom i dagsläget att det 
arbetssätt som används i dag inte fungerar tillfredsställande. Därför är 
VCT i behov av att frigöra yta oavsett hur stor denna yta är. Det tordes 
vara intressant att, om en implementering görs, efter ett halvår ett år göra 
en studie i hur kostnaderna för fästelement har förändrats.   
 
För både manuellt och internetbaserad leverantörsstyrda lager får 
leverantören information om VCT:s lagernivåer och fortlöpande 
produktion. För fästelement förändras även utformningen av den interna 
materialhanteringen medan denna hantering av katalysatorer förblir 
oförändrad.   
 
Slutligen skulle vi vilja ännu en gång påpeka vikten av att om en 
implementering skall genomförs måste det genomgående i organisationen 
finnas kunskap om varför förändringen görs. En förankring i hela 
organisationen är en grundförutsättning för en lyckad implementering.  
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Intervjumall intern materialhantering av fästelement  
 
• Antal slingor? 
• Hur många truckar kör i slingorna? 
• Är en person ansvarig för en slinga? 
• Hur fungerar slingorna? 
• Hur många materialadresser per slinga? 
• Hur är adressystemet kring slingorna uppbyggt? En adress per artikel?/Flera 

artiklar på samma adress? 
• Hur representeras adresserna i vagnen? 
• Hur stor del av ”slingkostnaden” står fästelement för? 
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Intervjumall referensstudier 
 
Lagerhantering 
• Hur har lagerhanteringen förändrats med leverantörsstyrda lager? 

• Hur har lagernivåerna påverkats? Omsättningshastighet, kapitalbindning, 
visualitet etc.   

• Hur har lagerägandet förändrats? 
• Hur har säkerhetslagret påverkats? 

 
Materialanskaffning 
• Hur har materialanskaffningen förändrats med leverantörsstyrda lager?  

• Hur har antalet anställda (som arbetar med materialstyrning) förändrats? 
• Hur skickades en call-off tidigare jmfr idag? 
• Hur har ledtiden för materialhemtagning förändrats? 
• Hur har materialanskaffningskostnaden förändrats? 
• Hur har antalet call-off förändrats? 
• Hur har tiden för call-off påverkats? 

Hur har information mellan er och era leverantörer förändrats? 
• Hur har servicenivån från leverantör förändrats? 

• Hur mäts servicenivån? 
• Hur har bristhantering påverkats? 
 
Transporter 
• Hur har transportkostnader påverkats?  
• Hur har påfyllnadsfrekvensen påverkats? 
 
Övrigt 
• Vilka fördelar respektive begränsningar ser ni med att införa 

leverantörsstyrda lager? 
• Vilka risker ser ni med att införa leverantörsstyrda lager? 
• Synpunkter på implementeringen. Kan den ha gjorts på något bättre sätt? 
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Intervjumall Faurecia Exhaust Systems AB 
 
Allmänt  
• Vilken verksamhet bedriver ni? 
• Hur många anställda har ni? 
• Hur stor del av omsättningen står Volvos:s (TC-fabrik) katalysatorer för? 
• Hur många andra kunder har ni? 
• Hur ser processen ut från att en order kommer från Volvo till dess att 

katalysatorn levereras? Ledtid? 
• Hur lång tid tar det från att ordern kommer in till dess att en 

tillverkningsorder är klar? 
• Finns det andra kunder som beställer samma katalysatorer som Volvo? 
 
Produktion 
• Sker produktionen mot lager eller order? 
• Hur lång är genomloppstiden för en katalysator? 
• Hur ser efterfrågan ut på Volvo:s katalysatorer? Jämn el. ojämn? 
• Hur långa är ställtiderna för katalysatorer? 
• Hur många skift har ni? Vilka tider? 
• Hur lång tid tar det innan en order startar produktion? 
• Startas produktion av order kontinuerligt? 
• Slås flera order ihop till batcher? 
• Finns någon framtagen optimal batchkvantitet? 
• Sjunker styckkostnaderna drastiskt vid ökad batchstorlek? 
• Om ni skulle skicka 100 istället för 200 skulle det medföra ökade kostnader 

i form av ställ- och transportkostnader? 
• Hur stor beläggning har ni? Hur varierar den över tiden? 
• Har ni under- eller överkapacitet? 
• Hur många katalysatorer kan tillverkas per vecka? 
• Hur sker prioritering av order? 
• Görs produktionsprognoser? Vad grundar sig de på? 
• Hur väl kan produktionen anpassa sig till ökad/minskad efterfråga 

(volymflexibilitet)? 
• Hur ofta får ni brådskande order från Volvo? Hur hanteras dessa? 
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Lagerstyrning 
• Används datorsystem vid lagerstyrning? 
• Vad bestämmer gränsen för minsta leveranstid till Volvo? 
• I vilka kvantiteter beställs Volvos katalysatorer? 
• Har ni något färdigvarulager? 
• Vad är de genomsnittliga lagernivåerna på katalysatorer? 
• Hur stort säkerhetslager har ni på katalysatorer? 
• Vill ni helst ha lager hos er eller hos Volvo? 
 
Transport  
• Hur lång är transporttiden från er till Volvo? 
• När avgår transporten från er? 
• När ankommer transporten till Volvo? 
 
Övrigt 
• Känner ni till leverantörsstyrda lager? 
• Anser ni att de prognoser ni får från Volvo stämmer överens med den 

verkliga produktionen? 
• Vilka fördelar skulle ni se om ni fick transparent information om Volvos 

aktuella lagernivåer samt aktuell produktion (hur mycket har Volvo 
tillverkat vid en viss tidpunkt)? 

 



Vecka (år, vecka) Planerad (st) Verklig (st) Differens (st) Differens (%)
200232 1855 1587 -268 -14,45
200233 2192 2327 135 6,16
200234 2214 2551 337 15,22
200235 2892 3080 188 6,50
200236 3062 2992 -70 -2,29
200237 3062 2709 -353 -11,53
200238 3062 3157 95 3,10
200239 3405 3038 -367 -10,78
200240 2882 2582 -300 -10,41
200241 3055 3069 14 0,46
200242 3005 2798 -207 -6,89
200243 3120 2943 -177 -5,67
200244 2762 2679 -83 -3,01
200245 3122 3015 -107 -3,43
200246 3405 2980 -425 -12,48
200247 2902 3196 294 10,13
200248 3148 2897 -251 -7,97
200249 3069 3100 31 1,01
200250 2975 3153 178 5,98
200251 3104 3052 -52 -1,68
200302 2516 2466 -50 -1,99
200303 3144 3264 120 3,82
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Vecka (år, vecka) Planerad (st) Verklig (st) Differens (st) Differens (%)
200304 3146 2289 -857 -27,24
200305 2966 3347 381 12,85
200306 3105 3291 186 5,99
200307 2805 2956 151 5,38
200308 3112 3309 197 6,33
200309 3081 3216 135 4,38
200310 3189 3200 11 0,34
200311 3425 3081 -344 -10,04
200312 3430 3350 -80 -2,33
200313 3430 3365 -65 -1,90
200314 3330 3361 31 0,93
200315 3430 3434 4 0,12
200316 2535 2527 -8 -0,32
200317 2904 3077 173 5,96
200318 1812 1939 127 7,01
200319 3544 3663 119 3,36
200320 3800 3643 -157 -4,13
200321 3760 4048 288 7,66
200322 2313 2053 -260 -11,24
200323 3800 3514 -286 -7,53
200324 3084 2716 -368 -11,93
200325 2696 3000 304 11,28
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Vecka (år, vecka) Planerad (st) Verklig (st) Differens (st) Differens (%)
200326 3388 3172 -216 -6,38
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Artnr Årsförbrukning Förrådsnorm Emballage Antal Antal MAD Antal blåbackar 
191391 984273 T8 B01 5000 2 197
940090 159128 T10 B01 225 1 707
943811 6522 T10 B01 325 4 20
947354 990 T6 B01 2500 1 0
949921 85299 T10 B01 100 3 853
952624 13698 T10 B01 3500 2 4
952626 31548 T10 B01 3800 2 8
952632 19983 T6 B01 2000 2 10
960139 23345 T10 B01 1500 7 16
973884 257175 T10 B01 4000 2 64
975594 214262 T10 B01 10000 1 21
976568 40636 T10 B01 10000 1 4
977276 294852 T6 B01 3500 3 84
977404 31555 T6 B01 5000 1 6
978165 36907 T6 B01 8000 1 5
978168 160428 T6 B01 1400 1 115
979760 14794 T10 B01 4000 1 4
979829 760 T8 B01 5000 1 0
980297 160428 T6 B01 250 1 642
980304 245062 T6 B01 550 1 446
980308 160428 T6 B01 2500 13 64
980367 481284 T10 B01 1500 1 321
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Artnr Årsförbrukning Förrådsnorm Emballage Antal Antal MAD Antal blåbackar 
980662 160428 T10 B01 5000 1 32
980740 1925136 T6 B01 14000 1 138
981159 79684 T10 B01 8000 1 10
981160 79684 T10 B01 2500 1 32
981297 14794 T10 B01 300 1 49
981402 91543 T4 B01 200 2 458
981489 1122906 T10 B01 2000 1 561
981494 142261 T10 B01 200 1 711
981495 171450 T10 B01 8000 1 21
981743 127482 T10 B01 2500 13 51
981783 147426 T10 B01 10000 1 15
981857 46561 T8 B01 6000 1 8
981863 6419560 T10 B01 5000 1 1284
981906 121915 T4 B01 3000 1 41
981969 478999 T8 B01 2000 3 239
981990 990 T8 B01 60000 1 0
982417 36907 T10 B01 4000 1 9
982445 14794 T5 B01 500 1 30
982461 990 T8 B01 350 1 3
982565 5764878 T10 B01 480 13 12010
982624 36708 T8 B01 500 1 73
983132 14367 T5 B01 8000 1 2
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Artnr Årsförbrukning Förrådsnorm Emballage Antal Antal MAD Antal blåbackar 
983147 73713 T8 B01 6400 2 12
983426 990 T10 B01 2400 1 0
983443 1980 T10 B01 4000 1 0
983451 177 T8 B01 200 1 1
983479 160428 T6 B01 200 1 802
983621 760 T8 B01 450 1 2
983669 147426 T6 B01 2000 1 74
983706 160428 T4 B01 5000 1 32
983723 160428 T4 B01 5000 1 32
983725 160428 T4 B01 500 1 321
983750 981180 T4 B01 1000 13 981
983752 42215 T6 B01 2000 1 21
983831 160428 T4 B01 2000 1 80
983832 37186 T4 B01 1500 1 25
983834 320856 T6 B01 1000 1 321
984020 73898 T6 B01 2600 1 28

1229350 641712 T8 B01 5700 2 113
1268176 641712 T8 B01 7200 2 89
1271815 20277 T8 B01 1000 2 20
1306160 320856 T8 B01 4600 4 70
1308650 725322 T8 B01 8000 1 91
1318908 478179 T8 B01 16000 1 30
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Artnr Årsförbrukning Förrådsnorm Emballage Antal Antal MAD Antal blåbackar 
1346542 14794 T6 B01 12500 1 1
1369266 52441 T8 B01 8000 2 7
1379804 209764 T6 B01 6000 2 35
3507479 73713 T8 B01 5000 2 15
3512512 49821 T8 B01 3500 1 14
3515144 16467 T8 B01 700 4 24
3521768 189312 T6 B01 9000 1 21
3523937 379490 T8 B01 6300 4 60
3524171 36270 T8 B01 1200 1 30
3533394 114920 T1 B01 10000 1 11
3537973 34274 T8 B01 1000 2 34
3539879 357190 T8 B01 9000 2 40
3540142 39842 T6 B01 300 1 133
3541113 905810 T8 B01 7000 3 129
3546014 24242 T8 B01 2000 2 12
3547856 19787 T8 B01 1000 2 20
3549774 760 T8 B01 150 2 5
3922379 147426 T8 B01 2500 2 59
3923317 230 T8 B01 500 3 0
3923712 147426 T8 B01 10000 1 15
6817483 1346358 T8 B01 20000 1 67
6842297 124257 T3 B01 2500 2 50
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Artnr Årsförbrukning Förrådsnorm Emballage Antal Antal MAD Antal blåbackar 
8642774 39842 T8 B01 3400 1 12
8643447 68548 T8 B01 20000 1 3
8645696 32632 T8 B01 5000 1 7
8646875 320856 T1.5 B01 1000 1 321
8649736 160428 T5 B01 2000 1 80
8649787 9566 T5 B01 1200 2 8
8649876 20661 T5 B01 750 8 28
8650113 294852 T8 B01 700 2 421
8650270 294852 T8 B01 10500 1 28
8650529 294852 T8 B01 5000 2 59
8662958 147426 T5 B01 5000 5 29
8677000 181834 T8 B01 8000 3 23
8678173 442278 T8 B01 10000 1 44
8683228 437113 T8 B01 2500 4 175
8683786 5940 T8 B01 4000 1 1
8684459 68548 T8 B01 1000 3 69
8684652 86715 T8 B01 2000 1 43
8684844 73713 T8 B01 8000 2 9
8685207 5489 T8 B01 5000 2 1
8688727 60726 T10 B01 3000 1 20
8693854 2136984 T8 B01 500 1 4274
8693962 147426 T8 B01 10000 2 15
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Artnr Årsförbrukning Förrådsnorm Emballage Antal Antal MAD Antal blåbackar 
9132544 1061673 T8 B01 10000 1 106
9133417 3035130 T8 B01 20000 1 152
9133602 137096 T8 B01 6000 1 23
9135343 73713 T2 B01 5000 2 15
9164841 710908 T5 B01 5000 2 142
9173955 643692 T10 B01 10000 1 64
9179432 66054 T6 B01 6900 1 10
9181197 106646 T3 B01 750 1 142
9183929 60886 T8 B01 3000 2 20
9193422 137096 T6 B01 4000 2 34
9193585 4254 T8 B01 4000 3 1
9195572 13251 T6 B01 6000 2 2
9195573 13384 T8 B01 2000 1 7
9200147 269516 T8 B01 2000 2 135
9208752 68548 T8 B01 6000 1 11
9209859 79684 T8 B01 2000 1 40
9209860 79684 T10 B01 500 1 159
9209861 175127 T10 B01 400 1 438
9209863 185166 T10 B01 350 1 529
9445174 18593 T6 B01 1 1 18593
9445670 262342 B25000 B01 1500 3 175
9459154 157362 T8 B01 6000 1 26
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Artnr Årsförbrukning Förrådsnorm Emballage Antal Antal MAD Antal blåbackar 
9463280 38474 T10 B01 300 1 128
9468123 4254 T8 B01 4000 1 1
9468217 171107 T8 B01 5000 2 34
9468324 68548 T5 B01 6500 1 11
9470247 147628 T8 B01 10000 1 15
9470430 60886 T8 B01 4000 3 15
9480157 20318 T8 B01 1500 1 14
9483296 68548 T8 B01 3000 2 23
9484471 468282 T8 B01 5000 2 94
9485039 1021282 T8 B01 6000 2 170
9492803 1980 T1 B01 40000 1 0

30645057 160428 T5 B01 3000 1 53
30645058 802140 T8 B01 3000 1 267
30645382 47731 T8 B01 500 1 95
30645463 34274 T8 B01 4000 1 9
30665071 64879 T8 B01 500 3 130
30814917 990 T8 B01 1350 2 1
39964090 349819 T8 B01 10000 1 35
39964092 96408 T8 B01 10000 2 10
39964093 174692 T8 B01 10000 2 17
39964094 40032 T8 B01 10000 1 4
39964095 72604 T8 B01 10000 1 7
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Artnr Årsförbrukning Förrådsnorm Emballage Antal Antal MAD Antal blåbackar 
190788 1053 T10 B01 3500 1 0
943480 160428 T6 B01 325 1 494
976561 145591 T6 B01 1250 1 116
977222 66456 B12000 B01 5000 2 13
978170 147426 T6 B01 2000 1 74
978171 264434 T6 B01 2000 3 132
978390 66054 T6 B01 4000 7 17
978401 37186 T6 B01 800 2 46
979151 20140 T10 B01 1000 3 20
981729 641712 T10 B01 8000 1 80
983627 12250 T10 B01 2000 2 6

9202067 109995 T6 B01 6000 1 18
9480353 2210 T8 B01 3000 1 1
9148047 31894 T8 B01 5000 2 6

Summa: 323 51948
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Artikelbenämning Artikelnummer Volym (st) Pris/styck (kr) Omsättning (kr)
Bromsrör 8683591 70 223
Bromsrör 8683990 37 526
Bromsrör 8683991 4 531
Bromsrör 8683992 32 735
Bromsrör 8683993 174 381
Bromsrör 8683994 56 752
Bromsrör 8683995 51 618
Bromsrör 8683996 56 003
Bromsrör 8683999 260
Bromsrör 9461259 81 612
Bromsrör 9461260 81 612
Bromsrör 9485156 4 917
Bromsrör 30636139 749
Bromsrör 30636141 80 103
Bromsrör 30636142 80 103
Bromsrör 30636483 122 763
Bromsrör 30645044 70 223

Summa Bromsrör: 1 006 111 28 846 799
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Artikelbenämning Artikelnummer Volym (st) Pris/styck (kr) Omsättning (kr)
Skumblock 8641445 80 103
Skumblock 8641446 80 103

Summa Skumblock: 160 206 7 329 425
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Artikelbenämning Artikelnummer Volym (st) Pris/styck (kr) Omsättning (kr)
Katalysator 30622077 1 965
Katalysator 30622079 23
Katalysator 30650263 13 053
Katalysator 30650264 34 866
Katalysator 30650265 3 205
Katalysator 30650266 168
Katalysator 30650267 100
Katalysator 30650268 10 958
Katalysator 30650269 271
Katalysator 30650270 1 118

Summa Katalysatorer: 65 727 147 198 324
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