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Användning av uppskattat antal dagar som parameter 
vid lagerstyrning 
 
Stig-Arne Mattsson 
Permatron Research 
0706-689280, stig-arne.mattsson@swipnet.se 
 
 
Sammanfattning 
 
Lagerstyrning innebär bland annat att fatta beslut om orderkvantiteter och säkerhetslager. I företag 
är det vanligt att antal dagar används för att bestämma dessa parametrar, dvs. orderkvantiteter 
respektive säkerhetslager beräknas som ett bestämt antal dagar gånger medelefterfrågan per dag. I 
litteraturen behandlas detta sätt att arbeta mycket sporadiskt och i de få fall metoderna beskrivs är de 
hårt kritiserade. Syftet med den här studien är att analysera och utvärdera i vilken utsträckning 
dagbaserade metoder för bestämning av orderkvantiteter och säkerhetslager kan göras effektivare ur 
styrningssynpunkt med hjälp av differentiering. Utvärderingarna avser skillnader i kapitalbindning 
vid jämförbar orderradsservice och totalt antal order per år. Analys och utvärdering har genomförts 
med hjälp av simulering.Av studien kan man dra följande slutsatser. För att beräkning av 
orderkvantiteter baserat på antal dagar skall vara en rimligt effektiv metod ur styrningssynpunkt 
måste antalet dagar differentieras mellan olika artiklar. Sådan differentiering görs med fördel baserat 
på roten ur artiklars volymvärden per volymvärdeklass och med utgångspunkt från tillåtet totalt antal 
order per år. För säkerhetslagerdimensionering med hjälp av antal dagar är den differentiering som 
åstadkoms automatiskt oftast fullt tillräcklig trots att alla artiklar ges samma antal dagar. Att låta 
artiklar med hög orderfrekvens få fler dagar medför endast lägre kapitalbindning om det föreligger 
stora skillnader i orderfrekvenser mellan olika artiklar och att låta artiklar med låg 
kundorderfrekvens få fler dagar leder i huvudsak alltid till en väsentligen ökad kapitalbindning. 
Differentiering av antal dagar baserat på pris leder endast till mindre kapitalbindning om priserna i 
en artikelgrupp är förhållandevis lika. Differentiering med avseende på ledtider medför endast 
marginella skillnader i kapitalbindning.  
 
 
1. Bakgrund 
 
Oavsett typ av lagerstyrningssystem är orderkvantiteter och säkerhetslager två av de mer 
avgörande parametrarna för att åstadkomma en effektiv lagerstyrning. Som hjälpmedel för att 
fatta beslut om dessa parametrar finns ett stort antal teoretiska modeller redovisade i 
litteraturen. En del av dessa används också praktiskt i industrin. Det är emellertid vanligare att 
använda metoder som är betydligt enklare och som i stor utsträckning utgår från 
erfarenhetsbaserade uppskattningar i stället för mer vetenskapligt accepterade 
beräkningsmetoder. En enkätstudie om användning av lagerstyrningsmetoder i svensk industri 
(Jonsson och Mattsson, 2014) visade att andelen företag som bestämde orderkvantiteter som 
ett uppskattat antal dagars medelefterfrågan var nästan lika stor som andelen företag som 
bestämde orderkvantiteter med hjälp av kostnadsoptimering, så kallade ekonomiska 
orderkvantiteter, och andelen företag som använde ett uppskattat antal dagars efterfrågan för 
att bestämma säkerhetslager var dubbelt så stor som andelen företag som bestämde 
säkerhetslager från en önskad servicenivå. Enligt Silver et al. (1998, sid 244) använder 
storleksordningen 80 % av amerikanska företag antalet dagars medelefterfrågan för att 
dimensionera säkerhetslager. 
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2. Grundläggande utgångspunkter 
 
Med avseende på orderkvantiteter innebär dagmetoden att orderkvantiteten beräknas som ett 
antal dagar gånger medelefterfrågan per dag. Därmed blir den proportionell mot volymvärdet 
medan användning av metoder som bygger på någon form av ekonomiska beräkningar, 
exempelvis Wilsonformeln, medför att orderkvantiteten blir proportionell mot kvadratroten på 
volymvärdet. Med andra ord kommer artiklar med stor efterfrågan att få för stora 
orderkvantiteter och artiklar med liten efterfrågan att få för små. Eftersom högomsatta artiklar 
representerar större värden blir resultatet onödigt hög kapitalbindning. Mattsson (2008) har i 
en simuleringsstudie visat att man får flera tiotals procent högre kapitalbindning i 
omsättningslager om man använder antal dagar för att dimensionera orderkvantiteter jämfört 
med att använda ekonomisk orderkvantitet. Ju ojämnare volymvärdefördelningen är i ett 
artikelsortiment, desto större blir skillnaderna.  
  
Användning av antal dagar som parameter för bestämning av säkerhetslager innebär att 
säkerhetslagret sätts lika med antal dagar gånger medelefterfrågan per dag vilket i sin tur 
innebär att det även i det här fallet är fråga om en proportionalitetsmetod, dvs. att 
säkerhetslagret blir proportionellt mot efterfrågan. Med andra ord tas ingen hänsyn till att 
olika artiklar har olika efterfrågevariationer, ledtider och priser. Enligt den litteratur som finns 
på området anses metoden nästan genomgående vara mer eller mindre undermålig, speciellt 
med avseende på att beräkningen av säkerhetslager inte tar hänsyn till efterfrågevariationer 
och prognosfel. Exempelvis hävdar Silver et al. (1998, sid 244) att ”this approach is seriously 
in error because it fails to take account of the difference in uncertainty of forecasts from item 
to item” och Sandvig-Reistad (2000) menar att “this simplistic method often results in poor 
safety stock allocations that provide poor protection at excessively high costs”.  
 
Karakteristiskt för dessa och liknande synpunkter på säkerhetslagerbestämning i litteraturen är 
att de utgår från enskilda artiklar som betraktas var för sig. Om man skall bedöma en metods 
effektivitet måste man emellertid göra det med utgångspunkt från den samlade 
leveransförmåga som åstadkoms för grupper av artiklar eller kompletta artikelsortiment och 
den sammanlagda kapitalbindning som krävs för att åstadkomma den. Från en sådan 
utgångspunkt har Mattsson (2013) både genom ett logiskt resonemang, genom analytisk 
härledning och med hjälp av simulering baserat på data från åtta fallföretag visat, att 
användning av antal dagar ger en betydligt lägre kapitalbindning för att uppnå en viss 
orderradsservice än traditionella metoder som utgår från en önskad fyllnadsgradsservice. 
Kapitalbindningen blev mellan 15 och 89 procent högre då fyllnadsgradsmetoden användes i 
stället för dagmetoden för de åtta studerade företagen och 35 procent högre i medeltal. Att så 
är fallet beror på att dagmetoden indirekt och automatiskt åstadkommer en differentiering av 
erhållna servicenivåer så att artiklar med många kundorder och låga priser får högre 
servicenivåer medan metoden som bygger på önskad fyllnadsgradsservice tenderar att ge alla 
artiklar mer lika orderradsservice. 
 
Att använda dagar som parameter innebär också ett antal användningsmässiga fördelar. 
Sådana metoder kräver inga nämnvärda matematiska kunskaper och är betydligt lättare att 
förstå och tillägna sig. Alla lagerstyrningsmetoder bygger i stor utsträckning på historisk 
information, inte minst de mer avancerade metoderna. Eftersom förhållanden av olika slag 
ändras mer eller mindre dagligen måste det ske ett visst samspel mellan de parametervärden 
som metoderna ger och den aktuella verklighet som planeraren känner till och kan väga in när 
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exempelvis beslut fattas om orderkvantiteter och säkerhetslager. Ett sådant samspel kommer 
lättare till stånd och är effektivare om användaren fullt ut kan förstå de metoder han använder.  
 
En annan användningsmässig fördel är att konsekvensen i form av kapitalbindning av valt 
antal dagar för att bestämma orderkvantiteter respektive säkerhetslager enkelt kan uppskattas. 
Om man exempelvis sätter orderkvantiteter till 20 dagars efterfrågan och säkerhetslager till 6 
dagars efterfrågan kommer den resulterande kapitalbindningen att i medeltal bli (20/2+6) 
gånger omsättningen per dag (halva orderkvantiteten + säkerhetslagret) vilket motsvarar en 
omsättningshastighet på 240/(20/2+6) = 15 gånger. Man får då ett direkt och enkelt samband 
mellan valda parametrar för den operativa lagerstyrningen och effekter i form av 
kapitalbindning och omsättningshastighet på managementnivå. Sådana samband är betydligt 
mer komplicerade om mer avancerade beräkningsmodeller används.  
 
I många sammanhang påverkas beslut om orderkvantiteter och säkerhetslager av hur länge 
artiklar kan tillåtas ligga i lager. Det kan till exempelvis vara fråga om begränsad hållbarhet 
eller att tekniska och ekonomiska livslängder är begränsade. Att uttrycka 
lagerstyrningsparametrar i antal dagar medför att man får en direkt koppling till 
förekommande restriktioner vad gäller högsta tillåtna liggtid i lager. 
 
 
3. Syfte och avgränsningar 
 
Med tanke på de användarmässiga fördelar som finns med att använda dagar som parameter 
vid lagerstyrning och att en stor andel företag använder sådana metoder finns det skäl att 
studera hur metodernas styrningsmässiga nackdelar jämfört med mer avancerade metoder kan 
begränsas eller elimineras. Även om användning av antal dagar som parameter vid 
lagerstyrning är helt definierad som metod, kan det finnas olika tillvägagångssätt för att 
påverka dess effektivitet. Det kan exempelvis gälla differentiering av valt antal dagar för olika 
artiklar vid beräkning av orderkvantiteter, differentiering av valt antal dagar för olika artiklar 
vid beräkning av säkerhetslager eller differentiering av valt antal dagar beroende på olikheter i 
ledtider vid beräkning av säkerhetslager. 
 
Användning av uppskattat antal dagar för att beräkna orderkvantiteter som alternativ till att 
använda mer avancerade och teoretiskt baserade metoder är ytterst sporadiskt beskriven i 
litteraturen och praktiskt taget inte alls i publicerade forskningsrapporter. Av 72 
genomgångna fackböcker som behandlar lagerstyrning och som är utgivna mellan 1961 och 
2014 har endast 6 överhuvudtaget nämnt dagmetoden och endast 2 har beskrivit några 
aspekter på att använda den. Motsvarande förhållanden gäller för användning av dagar som 
parameter vid bestämning av säkerhetslager, dvs. att beräkna säkerhetslager som antal dagar 
gånger medelefterfrågan per dag. Av de 72 genomgångna fackböckerna nämns dagmetoden 
endast i 18 stycken. I ingen av dem diskuteras hur man skall kunna använda den på ett 
effektivt sätt. 
 
Mot denna bakgrund är syftet med den här studien att utveckla sättet att använda dagbaserade 
metoder och att analysera och utvärdera i vilken utsträckning bestämning av orderkvantiteter 
och säkerhetslager kan göras effektivare. Utvärderingarna avser skillnader i kapitalbindning 
vid alternativa sätt att beräkna orderkvantiteter och vid jämförbara ordersärkostnader 
respektive skillnader i kapitalbindning vid alternativa sätt att beräkna säkerhetslager vid 
jämförbar erhållen leveransförmåga i form av orderradsservice.  
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Syftet med studien är också att baserat på de erhållna resultaten ta fram ett antal riktlinjer för 
hur dagmetoder kan utformas på ett så effektivt sätt som möjligt. 
  
Variationer i efterfrågan under ledtid påverkas inte bara av efterfrågan per dag utan även av 
variationer i ledtid. I den här studien har emellertid ledtiden antagits vara konstant. Detta 
antagande kan inte anses ha någon signifikant betydelse för de erhållna resultaten eftersom 
förekommande skillnader i säkerhetslagerstorlekar är en effekt av den aggregerade 
standardavvikelsen för efterfrågan under ledtid och inte individuellt beroende av 
efterfrågevariationer eller ledtidsvariationer. Den enda effekt antagandet har är att den totala 
standardavvikelsen för efterfrågan under ledtid blir mindre än om ledtiderna tillåtits variera. 
Efterfrågan i de åtta fallföretagen uppvisar ingen nämnvärd trend eller säsongvariation i 
efterfrågan. Effekter av systematiska efterfrågeförändringar ingår följaktligen inte heller i 
studien.  
 
 
4. Teori för effektivisering av dagmetoder 
 
Artiklar i en artikelgrupp har alla mer eller mindre olika egenskaper vad gäller parametrar 
som efterfrågans storlek och variation, pris, ordersärkostnad, ledtid för lagerpåfyllnad och 
krav på leveransförmåga. Det är följaktligen uppenbart att olika artiklar bör ha olika 
orderkvantiteter och säkerhetslager för att uppnå en viss önskad total leveransförmåga med så 
liten kapitalbindning och så små kostnader som möjligt. Vid användning av dagmetoder med 
ett gemensamt antal dagars medelefterfrågan som styrparameter tas emellertid endast hänsyn 
till olikheter i efterfrågans storlek. Man skulle därför kunna förvänta sig att få en effektivare 
lagerstyrning om man inom ramen för respektive dagmetod differentierar antalet dagar även 
med avseende på några av övriga styrparametrar. I detta avsnitt redovisas grundläggande 
teorier för att åstadkomma sådan differentiering vid bestämning av antal dagar för beräkning 
av orderkvantiteter respektive säkerhetslager. 
 
4.1 Differentiering vid bestämning av orderkvantiteter 
Vid användning av dagmetoden blir orderkvantiteter proportionella mot respektive artikels 
volymvärde. Därmed blir kapitalbindningen i omsättningslager proportionell mot respektive 
artikels volymvärde vilket medför en högre total kapitalbindning i omsättningslager än vad 
användning av ekonomisk orderkvantitet skulle göra. Det ligger då nära tillhands att 
effektivisera användningen av dagmetoden genom att differentiera antalet dagar för olika 
artiklar och att göra denna differentiering baserat på artiklarnas volymvärden. Ett stort antal 
författare diskuterar användning av differentierad lagerstyrning men det är i huvudsak från 
allmänna utgångspunkter.  Wild (2008, sid 142) är en av få som påpekar att man vid 
användning av dagmetoder bör differentiera antalet dagar efter volymvärde för att de skall bli 
effektiva. Sådan differentiering innebär att man vid bestämning av orderkvantiteter också tar 
hänsyn till olikheter i priser och inte endast till olikheter i efterfrågan.  
 
Att helt basera antalet dagar per volymvärdeklass på uppskattningar är så klart ett möjligt 
alternativ. Det innebär emellertid att man inte på ett någorlunda säkert sätt kan ta hänsyn till 
den resursutnyttjning som är förknippad med ett genomförande av en order-till-leverans 
process och som är en funktion av antalet order.  
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För att få en koppling till denna resursutnyttjning bör utgångspunkten för dimensionering av 
orderkvantiteter som antal dagars efterfrågan i stället vara det totala antal order per år som 
man avser att ha resurser för att klara av. Detta motsvarar att utgå från ordersärkostnader vid 
bestämning av ekonomiska orderkvantiteter. Om genomsnittligt antal dagars efterfrågan per 
artikel är d kommer det antal order per artikel som hinns med under ett år att vara lika med 
antalet arbetsdagar per år dividerat med antal dagar. Då gäller följande samband. 

n
mld ⋅

=  
(1) 

där 
l = antal arbetsdagar per år 
m = antal artiklar i artikelgruppen 
n = totalt antal order per år man har resurser att klara av 
 
Från detta medelvärde, d, differentieras därefter antalet dagar per volymvärdeklass (A, B, C-
klass). Att arbeta med tre olika klasser är vanligast men givetvis kan man välja att använda så 
många klasser som är praktiskt möjligt att hantera. Genom att använda fler klasser kommer 
inslaget av proportionalitet mellan ordervärde och volymvärde att öka vilket leder till minskad 
kapitalbindning i förhållande till antal order och minskade lagerstyrningskostnader. Klassen 
med de högsta volymvärdena, A, tilldelas minst antal dagar, klassen med näst högsta 
volymvärden, B, tilldelas några fler dagar och klassen med de lägsta volymvärdena tilldelas 
högst antal dagar (Mattsson, 2012).  
 
Principiellt finns det två olika alternativ för att åstadkomma en sådan volymvärdeklassbaserad 
differentiering. Det ena alternativet innebär att man väljer lämpligt antal dagar per 
volymvärdeklass och anpassar dessa antal så att ekvation (3) nedan blir uppfylld, dvs. så att 
summan av antal order för hela gruppen blir lika med summan av antal order för A-artiklar, 
B-artiklar och C-artiklar.  
 
Eftersom följande samband råden mellan antal dagar och antal order för artiklar i 
volymvärdeklass i, 
 

i
i n

ld =  
(2) 

 
gäller följande samband för det totala antalet order. 
 

)111(
C

C
B

B
A

A d
p

d
p

d
pmln ⋅+⋅+⋅⋅⋅=  

(3) 

där 
=Ad  antal dagar för artiklar tillhörande volymvärdeklass A 
=Ap  andel artiklar tillhörande volymvärdeklass A 

 
Det andra alternativet bygger på att antalet order för en viss artikel, i, är proportionellt mot 
roten ur artikelns volymvärde vid användning av kostnadsoptimering för att beräkna 
ekonomiska orderkvantiteter när ordersärkostnaderna är lika stora för alla artiklar. Detta 
framgår av följande formel: 
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där 
=in  antal order per år 

=iE  efterfrågan per år 

=iP  pris per enhet 

=iO  ordersärkostnad 

=r  lagerhållningsfaktor 
 
 
Genom att som approximation beräkna antalet order för en tänkt artikel med ett volymvärde 
motsvarande det genomsnittliga volymvärdet för samliga artiklar inom sin volymvärdeklass 
och anta att ordersärkostnaden och lagerhållningsfaktorn är lika stora för samtliga artiklar i 
artikelgruppen blir totalt antal order för samtliga tre volymvärdeklasser 
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där m  är lika med totalt antal artiklar i gruppen och iV  lika med totalt volymvärde i 
volymvärdeklass i. Följaktligen kan antalet order per artikel i volymvärdeklass A beräknas på 
följande sätt: 
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(4) 

 
Motsvarande beräkningar görs för övriga volymvärdeklasser. Därefter beräknas antalet dagar 
per artikel för var och en av de tre volymvärdeklasserna med hjälp av formel (2). 
 
Av beräkningarna framgår att den enda information som behövs för att differentiera antalet 
dagar per volymvärdeklass är procentuell andel artiklar per volymvärdeklass, procentuell 
andel volymvärde per volymvärdeklass, totalt volymvärde samt totalt antal artiklar. Detta är 
information som alltid finns tillgänglig vid volymvärdeklassificering. 
 
4.2 Differentiering vid bestämning av säkerhetslager 
Väljer man metoden att beräkna säkerhetslager från ett uppskattat antal dagar blir 
säkerhetslagret lika med detta antal dagar gånger medelefterfrågan per dag. Det är då 
uppenbart att man vid säkerhetslagerberäkningen inte tar hänsyn till att 
efterfrågevariationerna är olika för olika artiklar och till att olika artiklar har olika höga priser. 
Man kan då fråga sig hur det kan vara möjligt att denna metod kan ge acceptabla resultat med 
avseende på den kapitalbindning i säkerhetslager som krävs för att uppnå en viss önskad 
orderradsservice. Förklaringen ligger i att ett gynnsamt förhållande mellan orderradsservice 
och kapitalbindning endast kan nås genom differentiering, dvs. att säkerhetslagret 
dimensioneras så att artiklar med hög kundorderfrekvens och lågt pris får högre 
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orderradsservice än artiklar med låg kundorderfrekvens och högt pris. Mattsson (2013) har 
visat att en sådan differentiering åstadkoms indirekt automatiskt genom att använda antal 
dagars medelefterfrågan för att dimensionera säkerhetslager. 
 
Dagmetoden kan förväntas bli ytterligare effektiv genom differentiering av antal dagar på 
grupper av artiklar i stället för att använda ett gemensamt antal dagar för samtliga. För att 
uppnå en given önskad leveransförmåga med så liten kapitalbindning som möjligt kan det 
därför vara lämpligt att göra en sådan differentiering med avseende på kundorderfrekvens 
eller pris (Mattsson, 2011a). Differentiering med avseende på kundorderfrekvens kan vara 
motiverat av två olika skäl. Det ena är, att om man vill ha en totalt sett så hög 
orderradsservice som möjligt bör man välja ett större antal dagars medelefterfrågan som 
säkerhetslager för artiklar med många kundorder per år än för övriga artiklar eftersom den 
totala leveransförmågan påverkas av antalet kundorder. Det andra skälet är att 
efterfrågevariationerna i allmänhet är större för artiklar med få kundorder per år än för artiklar 
med många. Därmed blir standardavvikelserna större för artiklar med låg kundorderfrekvens 
än för artiklar med hög vilket kräver större säkerhetslager. Detta kan åstadkommas genom att 
låta lågfrekvensartiklar får ett större antal dagar än högfrekvensartiklar. Den förstnämnda 
typen av differentiering har nedan kallats positiv differentiering och den andra negativ 
differentiering. Vid differentiering med avseende på pris bör artiklar med höga priser få färre 
antal dagar än artiklar med låga priser eftersom högprisartiklar påverkar kapitalbindningen 
relativt sett mer än lågprisartiklar (Lambert-Stock-Ellram, 1998, sid 170; Bowersox-Closs, 
1996, sid 301; Mattsson, 2011a). 
 
Det finns inget direkt och enkelt samband mellan antal dagar och erhållen orderradsservice. 
Bestämning av genomsnittligt antal dagar får därför utgå från en uppskattning inklusive 
löpande uppföljning av verkligt erhållen orderradsservice. Det innebär att en anpassning av 
antalet dagar görs efter varje mätning av erhållen orderradsservice. Är erhållen 
orderradsservice lägre än önskad ökar man antalet dagar och vice versa. Ett annat alternativ är 
att bestämma antalet dagar med hjälp av simulering på ett stickprov av artiklar.  
 
Differentiering av antalet dagar baserat på det antal, d, som bestämts med något av 
ovanstående två alternativ kan göras på följande sätt. För varje artikelklass väljs ett lämpligt 
antal dagar per klass och valda antal anpassas därefter så att följande ekvation är uppfylld. 
gäller följande samband för det totala antalet order. 
 

CCBBAA dpdpdpd ⋅+⋅+⋅=  (5) 
där 

=Ad  antal dagar för artiklar tillhörande klass A 
=Ap  procentuell andel artiklar tillhörande klass A 

 
Dagmetoden tar inte heller hänsyn till att olika artiklar har olika långa ledtider. Man kan 
därför förvänta sig att metodens effektivitet också kan påverkas genom differentiering av 
antal dagar baserat på förekommande ledtider. Om ledtiderna delas in i ledtidsklasser på 
motsvarande sätt som volymvärden i volymvärdeklasser kan differentiering åstadkommas 
genom att välja ett lämpligt antal dagar per ledtidsklass och anpassa antalen på samma sätt 
som ovan så att ekvation (5) blir uppfylld 
 
Vid val av antal dagar skall högst antal väljas för de artiklar som tillhör klasser med längst 
ledtider.  
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Baseras beräkning av säkerhetslager (SL) på önskad servicenivå gäller följande samband.  
 

LTkSL ⋅⋅= σ  (6) 
där 
=k  säkerhetsfaktor 
=LT  ledtid i perioder 
=σ  standardavvikelse per period 

 
 
Av ekvation (6) framgår att säkerhetslagrets storlek är proportionellt mot roten ur ledtiden. Ett 
annat och effektivare sätt att differentiera antal dagar proportionellt mot roten ur ledtiden är 
följaktligen att beräkna antal dagar för ledtidsklass A med hjälp av följande formel om tre 
ledtidsklasser används. 
 

CBA

A
A LLL

Ld
d

++
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=  

(7) 

där 
=AL  summa ledtid för artiklarna i ledtidsklass A 
=Ad  antal dagar för artiklar tillhörande klass A 

 
Motsvarande beräkningar görs för övriga ledtidsklasser.  
 
 
5. Angreppssätt, fallföretag och simuleringsmodeller 
 
Det går att härleda analytiska samband mellan antal dagars medelefterfrågan och antal order 
per år och därmed med summa ordersärkostnader respektive med kapitalbindning i 
omsättningslager. Sådana samband bygger emellertid på ett antagande om att alla uttag är ett 
styck. Detta är praktiskt taget aldrig förhållandet i verkligheten. För att få mer realistisk 
utvärdering av alternativa metoder för att effektivisera metoden antal dagar för bestämning av 
orderkvantiteter har simulering använts i den här studien. Det är också motiverat att använda 
simulering vid utvärdering av alternativa metoder för effektivisering av metoden antal dagar 
för bestämning av säkerhetslager eftersom det inte är möjligt att härleda analytiska samband 
mellan antal dagars medelefterfrågan och erhållen orderradsservice för grupper av artiklar. 
Simuleringarna har genomförts i Excel med hjälp av makron skrivna i Visual Basic. Som 
underlag för simuleringarna har verkliga datauppgifter från åtta olika fallföretag använts.  
 
5.1 Fallföretag och använda datauppgifter 
Simuleringarna har baserats på slumpmässigt uttagna stickprov av 250 olika lagerförda 
artiklar från vardera åtta olika företag.   
 
• Ett tillverkande företag med lager av köpta och egentillverkade halvfabrikat (B) 
• Tre tillverkande företag med lager av produkter för distribution (C, E, H) 
• Två distribuerande företag med lager av produkter för distribution till lokala lager (D, F) 
• Ett distribuerande företag med lager av reservdelar (A) 
• Ett grossistföretag (G) 
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För varje artikel i dessa företag har data om årsförbrukning, ledtider, priser per styck samt 
antal kundorder per år erhållits. Dessutom har uppgifter om efterfrågan per dag under ett år 
samlats in. I en del fall förekommer extrema efterfrågevärden under enstaka dagar. Sådana 
kan exempelvis bero på att man fått några exceptionellt stora kundorder eller bero på att det 
funnits leveransproblem som resulterat i toppar i utleveranserna när lagret fyllts på. De kan 
också förekomma när ett centrallager försörjer lokala lager och samtidigt är ett lokalt lager för 
den lokala slutkundsmarknaden.  För att undvika att sådana extrema efterfrågevärden 
påverkar jämförelserna mellan de studerade dimensioneringsmetoderna har insamlade 
efterfrågedata bearbetats. Detta har gjorts genom att identifiera extremvärden med hjälp av 
statistiska metoder och därefter ersätta dem med medelefterfrågan per dag under de dagar då 
efterfrågan förekommit.  
 
Ett års daglig efterfrågan är en för kort period för att kunna få stabilitet i det simulerade 
materialflödet och att kunna utesluta en tillräckligt lång inkörningsperiod vid beräkningar av 
erhållna resultat. För att få ett tillräckligt omfattande efterfrågeunderlag genererades därför 
slumpmässigt sex tusen dagars efterfrågan per artikel motsvarande tjugofem års verksamhet 
med hjälp av bootstrapping från de efterfrågevärden som samlats in  
 
När olika fallföretag studeras kan de resultat som erhålls skilja sig åt av ett flertal skäl. För att 
kunna förklara sådana skillnader och därmed dra slutsatser för samtliga studerade företag 
samt i någon mån även kunna generalisera slutsatserna är det nödvändigt att karakterisera de 
förhållanden som gäller för lagerstyrningen i respektive företag. De pris-, ledtids- och 
efterfrågeförhållanden som är av störst intresse har sammanställts i tabell 1.  
 
Tabell 1.  Karakteristiska data med avseende på kundorder-, pris- och ledtidsförhållanden 

Företag Förhållande  
många/få ko  

Korrelation 
efterfrågan /antal ko  

Ledtider  
medel/diff 

Förhållande 
höga/låga priser 

Korrelation pris - 
efterfrågan  

A 43 0.66 28.3 / 10 – 45 180 -0.30 
B 33 0.71 16.0 / 1 - 45 390 -0.14 
C 50 0.89 29.7 / 7 - 49  720 -0.25 
D 24 0.28 4.3 / 4 - 5  30 -0.25 
E 16 0.52 7.5 / 1 - 25  12 -0.15 
F 42 1.00 11.0 / 1 – 39 97 -0.20 
G 11 0.44 1.5 / 1-4 34 -0.18 
H 48 0.24 9.2 / 3-45 579 -0.06 

 
För att få ett mått på hur företagen skiljer sig åt med avseende på hur många kundorder de fått 
per år och artikel har förhållandet mellan antalet kundorder för de 20 % artiklar som fått flest 
kundorder och antalet kundorder för de 20 % som fått minst antal kundorder beräknats. 
Förhållandena visas i kolumn 1. Företag C och H uppvisar en betydligt större spridning i 
kundorderfrekvens, dvs. i antal kundorder per år mellan olika artiklar, än vad som är fallet i 
övriga företag, speciellt i jämförelse med företag E och G. Spridningens storlek har betydelse 
för i vilken utsträckning dagmetoden differentierar erhållna servicenivåer och därmed 
resulterande kapitalbindning. En av huvudanledningarna till att dagmetoden för 
säkerhetslagerberäkning kan ge låg kapitalbindning i förhållande till erhållen orderradsservice 
är att det finns en positiv korrelation mellan efterfrågans storlek och antalet kundorder. 
Erhållna värden på denna korrelation visas i kolumn 2. Som framgår av tabellen är 
korrelationen positiv för samtliga företag men betydligt högre för företagen A, B, C och F än 
för övriga. 
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I kolumn 3 visas medel, max och min ledtider för lagerpåfyllnad i de åtta olika företagen. 
Som framgår av tabellen har företag A, B och C väsentligen längre ledtider och spridning än 
övriga företag. Med avseende på prisförhållanden har två karakteriserande faktorer beräknats. 
Kolumn 4 visar förhållandet mellan medelpriset för de 20 % dyraste artiklarna och 
medelpriset för de 20 % billigaste artiklarna. Företagen B, C och H avviker markant från 
övriga företag med mycket stora förhållanden mellan högpris- och lågprisartiklar. En av 
huvudanledningarna till att dagmetoden för säkerhetslagerberäkning kan ge låg 
kapitalbindning i förhållande till erhållen orderradsservice är att det finns en negativ 
korrelation mellan efterfrågans storlek och pris per styck. Erhållna värden på denna 
korrelation visas i kolumn 5. Som framgår av tabellen är korrelationen negativ för samtliga 
företag. Företagen A, C och D uppvisar större negativ korrelation än de övriga. 
 
5.2 Utvärderingsmetoder och simuleringsmodeller 
Den simuleringsmodell som använts i studien bygger på ett beställningspunktssystem av (s, 
S)-typ, dvs där orderkvantiteten vid varje frisläppningstillfälle beräknas som skillnaden 
mellan aktuellt saldo och beställningspunkten. Denna modell har valts för att effektivt kunna 
hantera de stora överdrag som uppstår för artiklar med förhållandevis stora 
kundorderkvantiteter och få kundorder per år. Beställningspunktssystemet har tillämpats som 
ett periodinspektionssystem med daglig inspektion och därmed har överdraget vid bestämning 
av beställningspunkter satts till en halv dags medelefterfrågan, dvs. beställningspunkten har 
satts till efterfrågan under ledtid plus säkerhetslager plus en halv dags medelefterfrågan. 
 
Utvärdering av differentiering vid beräkning av orderkvantiteter 
Två alternativa metoder för att differentiera antalet dagar för bestämning av orderkvantiteter 
beskrevs i avsnitt 4.1 ovan. Dessa metoder har utvärderats genom att jämföra dem med att låta 
alla artiklar får orderkvantiteter som motsvarar lika många dagars medelefterfrågan. 
Utvärderingen har gjorts med avseende på kapitalbindning. Eftersom orderkvantiteternas 
storlek påverkar säkerhetslagrets storlek omfattar den beräknade kapitalbindningen både 
omsättningslager och säkerhetslager. För att åstadkomma jämförbarhet mellan de alternativa 
beräkningssätten har beräkningarna genomförts så att det totala antalet order per år för 
samtliga artiklar blivit lika många för båda alternativen och lika med det antal order som 
erhålls då ekonomisk orderkvantitet vid en ordersärkostnad på 200 kr används. Likaså har 
säkerhetslagret dimensionerats så att erhållen genomsnittlig orderradsservice blir lika för alla 
beräkningsalternativen. Denna orderradsservice har satts till 97 procent. 
 
Optimala resultat för alternativen antal dagar differentierade per volymvärdeklass i proportion 
till roten ur volymvärdet fås endast om alla artiklar har samma ordersärkostnader, i den här 
analysen lika med 200 kronor. Effekter i form av olikheter i ordersärkostnader har därför 
också analyserats för två andra fall, ett med små och ett med stora olika olikheter. I fallet med 
små olikheter har ordersärkostnaderna slumpmässigt satts till 100 kronor för en tredjedel av 
artiklarna, 200 kronor för en tredjedel av artiklarna och 300 kronor för resterande tredjedel av 
artiklarna. För fallet med stora olikheter har ordersärkostnaderna på motsvarande sätt satts till 
50, 200 respektive 500 kronor.  
 
Tre olika artikelklasser har använts vid differentiering av antal dagar efter volymvärdeklass. 
A-artiklar omfattar de 20 procent artiklar som har högst volymvärden och C-artiklar de 50 
procent som har lägst volymvärden. Övriga artiklar utgör B-artiklar. De volymvärdestrukturer 
uttryckta som andel av volymvärdet som härrör från A-artiklar, B-artiklar respektive C-
artiklar som då erhålls för de olika företagen framgår av tabell 2. Som ett mått på hur snedförd 
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volymvärdefödelningen är, har även förhållandet mellan det totala volymvärdet för A-artiklar 
och C-artiklar beräknats.  
 
Tabell 2.  Volymvärdestrukturer för de olika fallföretagen 

Företag A B C D E F G H 
Andel volymvärde A-art. 68 80 58 64 68 70 66 75 
Andel volymvärde B-art. 21 16 24 29 25 24 25 21 
Andel volymvärde C-art. 11 4 18 7 7 6 9 4 
Förhållande A / C -artiklar 6.2 20.0 3.2 9.1 9.7 11.7 7.3 18.8 

 
 
För alternativet med manuell bestämning av dagar har antalet för klass B-artiklar satts lika 
med det antal dagar som ekonomisk orderkvantitet i medeltal ger per artikel, för klass A-
artiklar hälften så många dagar och för C-artiklar dubbelt så många dagar. För att säkerställa 
att det totalt sett blir lika många order per år för samtliga alternativa studerade metoder har 
antalet dagar justerats med samma antal dagar för alla klasser tills totalt antal order blivit lika 
många som antalet EOK-beräknade order. 
 
Som startvärden vid simuleringarna valdes ett lägre värde på antal dagars säkerhetslager än 
vad som kunde förväntas ge en önskad orderradsservice för artikelgruppen som helhet på 97 
%. Baserat på dessa startvärden simulerades uttag, kontroll av beställningspunkter, utläggning 
av nya lagerpåfyllnadsorder, inleveranser samt uppdateringar av saldo och disponibelt saldo 
under sex tusen dagar. Uppkomna brister restnoterades för senare leverans. Efter varje 
genomförd simuleringskörning beräknades den erhållna totala orderradsservicen för hela 
artikelgruppen som det viktade medelvärdet av de ingående artiklarnas enskilda 
orderradsservice. Viktningen gjordes med hjälp av antalet kundorder per år. Antal dagar 
ökades därefter successivt vid varje följande simulering tills den målsatta nivån för 
orderradsservice på 97 % uppnåddes. Ett överskridande på mindre än 0.05 procentenheter 
accepterades.  
 
När överensstämmelse mellan erhållen och önskad servicenivå uppnåtts, beräknades summa 
kapitalbindning i omsättningslager och säkerhetslager, för samtliga artiklar i medeltal under 
den simulerade perioden. 
 
Utvärdering av differentiering vid beräkning av säkerhetslager 
Som framgått ovan kan man förvänta sig att dagmetodens effektivitet kan förbättras genom att 
differentiera antalet dagar baserat på kundorderfrekvens eller pris. Att göra så har utvärderats 
genom att jämföra med att låta alla artiklar få ett säkerhetslager som motsvarar lika många 
dagars medelefterfrågan. Utvärderingen har gjorts med avseende på den kapitalbindning som 
krävs för att få en viss önskad total orderradsservice.  
 
Tre olika artikelklasser har använts vid differentieringen. Vid både frekvens- och 
prisdifferentiering utgör A-artiklar de 20 procent artiklar som har högst kundorderfrekvenser 
respektive priser och C-artiklar de 50 procent som har lägst kundorderfrekvenser respektive 
priser. Övriga artiklar utgör B-artiklar.  
 
Vid differentiering med avseende på positiv kundorderfrekvens har antalet dagar för A-
artiklarna satts 50 % högre och för C-artiklarna 50 % lägre än antalet dagar för B-artiklarna. 
Vid differentiering med avseende på negativ kundorderfrekvens har antalet dagar för A-
artiklarna satts 50 % lägre och för C-artiklarna 50 % högre än antalet dagar för B-artiklarna. 
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Vid differentiering med avseende på pris har antalet dagar för A-artiklarna satts 50 % lägre 
och för C-artiklarna 50 % högre än antalet dagar för B-artiklarna.  
 
Som startvärden vid simuleringarna valdes ett lägre värde på medelantal dagar än vad som 
kunde förväntas ge en önskad orderradsservice för artikelgruppen som helhet på 97 %. 
Baserat på dessa startvärden simulerades uttag, kontroll av beställningspunkter, utläggning av 
nya lagerpåfyllnadsorder, inleveranser samt uppdateringar av saldo och disponibelt saldo 
under sex tusen dagar. Uppkomna brister restnoterades för senare leverans. Efter varje 
genomförd simuleringskörning beräknades den erhållna totala orderradsservicen för hela 
artikelgruppen som det viktade medelvärdet av de olika artiklarnas erhållna orderradsservice. 
Viktningen gjordes med hjälp av antalet kundorder per år.  Antal dagar ökades därefter 
successivt vid varje följande simulering tills den målsatta nivån för orderradsservice på 97 % 
uppnåtts. Ett överskridande på mindre än 0,05 procentenheter accepterades. Vid 
simuleringarna användes ekonomiska orderkvantiteter. 
 
När överensstämmelse mellan erhållen och önskad servicenivå uppnåtts, beräknades summa 
kapitalbindning i säkerhetslager för samtliga artiklar i medeltal över den simulerade perioden. 
Erhållet säkerhetslager definierades som medelvärdet av de kvantiteter som finns i lager vid 
inleveranstillfällena under den simulerade perioden gånger pris per styck.  
 
Dagmetodens effektivitet kan även förväntas förbättras genom att differentiera antalet dagar 
baserat på de olika artiklarnas ledtider. Differentieringen åstadkoms genom att sätta antalet 
dagars säkerhetslager per artikel i proportion till roten ur respektive artikels ledtid i 
förhållande till medelledtiden för samtliga artiklar enligt ekvation (7) i avsnitt 4.2. Denna typ 
av differentiering har utvärderats genom jämförelse med att låta alla artiklar få ett 
säkerhetslager som motsvarar lika många dagars medelefterfrågan. Utvärderingen har gjorts 
med avseende på den kapitalbindning som krävs för att få en viss önskad total 
orderradsservice. Simuleringarna har genomförts på samma sätt som vid differentiering med 
avseende på kundorderfrekvenser och priser. 
 
 
6. Resultat och analys 
 
6.1 Differentiering av antal dagars orderkvantiteter 
Resultaten från de genomförda simuleringarna med avseende på de två alternativa sätt att 
differentiera antal dagar vid beräkning av orderkvantiteter som beskrevs ovan jämfört med ett 
gemensamt satt medelantal dagar per artikel redovisas i tabell 3. Värdena i tabellen avser 
procentuellt minskad total kapitalbindning i förhållande till alternativet med samma antal 
dagar för alla artiklar med de tre olika fall av ordersärkostnader som beskrevs i avsnitt 5.2. 
 
Tabell 3. Procentuell minskning av kapitalbindning vid användning av differentierat antal dagar för att 
bestämma orderkvantiteter 

 Ordersärkostn. A B C D E F G H 
Differentiering genom 
valt antal dagar per 
volymvärdeklass 

Alla 200 -14 -30 -13 -22 -19 -25 -25 -17 
100/200/300 -13 -29 -12 -22 -18 -23 -26 -17 
50/200/500 -13 -28 -11 -22 -15 -22 -25 -17 

Differentiering prop. 
mot roten ur 
volymvärde per vv-
klass 

Alla 200 -15 -34 -11 -23 -19 -31 -23 -22 
100/200/300 -15 -31 -11 -23 -18 -26 -23 -21 
50/200/500 -14 -33 -10 -24 -18 -21 -23 -21 
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Av tabell 5 framgår att den totala kapitalbindningen i omsättningslager och säkerhetslager kan 
minskas påtagligt genom att differentiera antalet dagar för olika artiklar. Vid differentiering 
med hjälp av uppskattat antal dagar per volymvärdeklass reducerades kapitalbindningen med i 
medeltal 21, 20 och 19 procent och vid differentiering proportionellt mot roten ur 
volymvärdet per volymvärdeklass med i medeltal 22, 21 och 20 procent för respektive fall av 
lika/olika ordersärkostnader för de åtta fallföretagen. Skillnaderna i kapitalbindningsreduktion 
mellan de båda metoder som bygger på differentiering per volymvärdeklass är för praktiskt 
bruk försumbar, endast cirka en procentenhet. Även skillnaderna mellan fallen med lika och 
olika ordersärkostnader är måttliga, mindre än 2 procentenheter för båda metoderna. Att 
differentiering baserat på volymvärde utgår från antagandet att ordersärkostnaderna är lika 
stora för olika artiklar har följaktligen en tämligen marginell betydelse för den 
kapitalbindningsreduktion som kan åstadkommas.   
 
Av tabellen framgår också att kapitalbindningsreduktionen är klart lägre för företag A och C, 
speciellt i jämförelse med företag B och F. Detta är förväntat eftersom A och C har en 
betydligt jämnare volymvärdefördelning jämfört med B och F enligt tabell 3. Att 
volymvärdefördelningens utseende har betydelse för hur mycket man kan reducera 
kapitalbindning vid differentiering baserat på volymvärde har tidigare påvisats av Mattsson 
(2008). 
  
6.2 Differentiering av antal dagars säkerhetslager 
Med avseende på differentiering av antal dagars säkerhetslager redovisas resultaten från de 
genomförda simuleringarna i tabell 4. Värdena i tabellen avser procentuellt förändrad 
kapitalbindning i säkerhetslager vid differentiering med avseende på kundorderfrekvens 
respektive pris i förhållande till att använda lika antal dagar för alla artiklar. Motsvarande 
resultat vid differentiering med avseende på ledtider visas i tabell 5.  
 
Tabell 4. Procentuell förändring av kapitalbindning i säkerhetslager vid differentiering med avseende 
på kundorderfrekvens respektive pris 

 A B C D E F G H 
Differentiering med avseende på 
positiv kundorderfrekvens + 26 + 17 - 7 + 29 + 11 - 3 - 2 +12 

Differentiering med avseende på 
negativ kundorderfrekvens + 6 - 2 + 29 0 + 15 + 18 + 11 + 13 

Differentiering med avseende på 
pris - 8 0 - 10 + 8 + 12 - 4 - 2 - 2 

 
Av tabellen framgår att kapitalbindningen i säkerhetslager ökar för vissa företag och minskar 
för andra vid positiv differentiering av antal dagars säkerhetslager baserat på 
kundorderfrekvens. Det är framför allt i företag C och F som det lönar sig att differentiera. 
Dessa karakteriseras enligt tabell 1 av stor spridning i kundorderfrekvens (kolumn1) och hög 
korrelation mellan efterfrågan och kundorderfrekvens (kolumn 2). Sådana förhållanden 
förefaller med andra ord förstärka den differentiering som automatiskt åstadkoms vid 
användning av antal dagar för att dimensionera säkerhetslager. För företag A och D blir 
ökningen av kapitalbindningen i säkerhetslager avsevärd om man differentierar antalet dagar 
per orderfrekvensklass. Vid negativ differentiering ökar kapitalbindningen för praktiskt 
samtliga företag. Detta kan förklaras med att denna typ av differentiering leder till högre 
säkerhetslager för artiklar med få kundorder per år vilket bidrar till att försämra utbytet mellan 
orderradsservice och kapitalbindning. 
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Även vid differentiering av antal dagars säkerhetslager med avseende på pris ökar 
kapitalbindningen i vissa företag och minskar i andra. Det är framför allt i företag D och E 
som kapitalbindningen ökar. Dessa företag karakteriseras av jämna prisstrukturer, dvs. att det 
är små skillnader i priser mellan de olika artiklarna. Minskningen av kapitalbindningen i 
övriga företag är i de flesta fall så liten att det saknar praktisk betydelse. 
 
Som framgår av tabell 5 har motsvarande förändringar vid differentiering av antal dagar 
baserat på ledtider samma karaktär, dvs. i några företag ökar kapitalbindningen och i några 
minskar den. De som ökar kännetecknas enligt tabell 1, kolumn 3 av att de har korta 
genomsnittliga ledtider, exempelvis företag E och G, medan de som minskar kännetecknas av 
långa genomsnittliga ledtider med stor spridning, exempelvis företag A, B, och C. I medeltal 
för alla fallföretagen är minskningen cirka 1 procentenhet. Inte heller i det här fallet är 
skillnaderna av en sådan storleksordning att det i allmänhet är av praktiskt intresse att 
differentiera antalet dagar vid beräkning av säkerhetslager. 
 
Tabell 5. Procentuell förändring av kapitalbindning i säkerhetslager vid differentiering med avseende 
på ledtider 

 A B C D E F G H 
Differentiering med avseende på 
Ledtider -5 -3 -3 -2 +3 0 +2 -3 

 
 
6.3 Uppskattning av kapitalbindning med hjälp av antal dagar 
Som framgått av avsnitt 2 kan kapitalbindningen i omsättningslager och säkerhetslager 
beräknas teoretiskt från det antal dagar som används vid dimensioneringen. Följande samband 
gäller. 
 

)
2

( S
O ddOmsKap +⋅=  

(10) 

där 
=Kap  kapitalbindningen i omsättningslager och säkerhetslager 
=Oms  summa omsättning (volymvärde) för samtliga artiklar i gruppen 

=Od  antal dagar för bestämning av orderkvantiteter 

=Sd  antal dagar för bestämning av orderkvantiteter 
 
Sambandet bygger på att medelkvantiteten i lager för en artikel är lika med halva 
orderkvantiteten plus säkerhetslagret. Se exempelvis Tersine (1994, sid 208) och Bowersox-
Closs (1996, sid 283). 
 
För att studera i vilken utsträckning sådana uppskattningar stämmer har kompletterande 
beräkningar också gjorts baserat på de resultat som erhållits vid simuleringarna. Resultaten i 
form av procentuella skillnader mellan teoretiskt beräknad kapitalbindning och verklig 
kapitalbindning i form av simulerade värden för omsättningslager och säkerhetslager framgår 
av tabell 6. Resultaten avser fallet utan differentiering. 
 
Tabell 6. Procentuella skillnader i total teoretisk och verklig kapitalbindning 

Företag A B C D E F G H 
Procentuell skillnad -5 -1 -9 -3 -4 -3 +1 -1 
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Som framgår av tabellen är det verkliga lagret större än det teoretiskt beräknade för sju av de 
åtta fallföretagen. Skillnaderna är emellertid måttliga, i medeltal – 3.3 procent och därmed för 
praktiskt bruk av begränsat intresse eftersom det här är fråga om att få en ungefärlig 
uppfattning om vilken kapitalbindning som de valda parametervärdena kommer att medföra. 
En huvudförklaring till att den verkliga kapitalbindningen är större, är att de verkliga 
orderkvantiteterna i medeltal i ett (s, S)-system blir större än de dimensionerade eftersom de 
dimensionerade ökas med skillnaden mellan beställningspunkt och lagersaldo vid 
frisläppningstillfället. Dessa tillägg blir större ju större efterfrågan är per dag.  
 
 
7. Utformning av lagerstyrningssystem med antal dagar som parameter 
 
Baserat på de resultat som redovisats under avsnitt 6 har ett antal riktlinjer tagits fram för 
utformning av lagerstyrningssystem som bygger på antal dagar som parametrar. De utgår från 
att det övergripande syftet med lagerstyrning är att åstadkomma låga lagerstyrningskostnader, 
låg kapitalbindning och önskad leveransförmåga i form av orderradsservice. Riktlinjerna har 
gjorts avsiktligt enkla att förstå och att använda praktiskt för att vara i överensstämmelse med 
den enkelhet som dagmetoder representerar. De beskrivs nedan i fem olika punkter. 
 
1  Gör en uppdelning i olika typer lager 
Artiklar som ligger i lager har alltid olika egenskaper, exempelvis vad gäller efterfrågan, 
ledtider och priser och det ställs olika krav på dem vad gäller leveransförmåga. Det finns 
också stora skillnader i egenskaper mellan artiklar som ligger i olika typer av lager. Effektiv 
användning av antal dagar som parameter bygger i stor utsträckning på differentiering och det 
är därför avgörande att inte behandla artiklar med mycket olika karakteristik inom ramen för 
en och samma differentieringsmodell och med samma klassificering baserat på volymvärde, 
kundorderfrekvens etc. Ett första steg i utformning av ett lagerstyrningssystem som bygger på 
antal dagar som parameter är därför att dela in det lager man har i olika grupper. I första hand 
gäller det att göra en indelning i lager av råvaror och köpkomponenter, lager av 
egentillverkade halvfabrikat, lager av slutprodukter, lager av reservdelar samt lager av 
indirekt material. Det kan också finnas skäl att göra ytterligare uppdelningar i undergrupper, 
exempelvis för olika produktgrupper i ett färdigvarulager. Följande steg genomförs därefter 
för var och en av dessa etablerade grupper. 
 
2  Bestäm genomsnittligt antal dagar för orderkvantiteter och säkerhetslager 
Totalt antal order bestäms med utgångspunkt från vad man klarar av med de resurser som 
planeras finnas för att genomföra alla order-till-leverans processer för den grupp av artiklar 
det gäller. Antalet kan baseras på uppföljning av orderstatistik från föregående år och på 
förändringar eller rationaliseringar som planeras genomföras. Det är väsentligt att utgå från en 
sådan bedömning för att kunna inkludera ordersärkostnadsaspekter vid val av antal dagar för 
beräkning av orderkvantiteter. När antalet order fastställts beräknas motsvarande antal dagar 
med hjälp av ekvation (1) i avsnitt 4.1. 
 
Ett riktmärke för antal dagar för dimensionering av säkerhetslager kan erhållas med hjälp av 
simulering av ett stickprov artiklar och baserat på önskad servicenivå. Eftersom den teoretiska 
modell som då måste användas utgår från fyllnadsgradsservice vid beräkning av antal dagar 
och erhållen servicenivå avser orderradsservice, måste den önskade servicenivå som antalet 
dagar beräknas från sättas något högre än den orderradsservice som är önskad verklig 
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servicenivå. Mattsson (2011b) har visat att det på ett ungefär rör sig om storleksordningen 1 – 
2 procentenheter högre. Ett annat sätt att bestämma antal dagar är att löpande följa upp 
erhållen orderradsservice och justera antalet dagar uppåt eller neråt om den avviker från 
önskad nivå. 
 
3  Uppskatta den kapitalbindning som krävs 
Om man så vill, är det möjligt att stämma av vilken kapitalbindning som de erhållna antalen 
dagar kan förväntas komma att medföra. Detta görs med hjälp av ekvation (8). Om man 
exempelvis behöver öka antalet dagar för bestämning av orderkvantiteter för att minska 
belastningen på den personal som arbetar med order-till-leverans processer och/eller öka 
antalet dagar för bestämning av säkerhetslager för att förbättra orderradsservicen kan man 
med hjälp av sådana beräkningar få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs i form av 
investeringar i lager. 
 
4  Differentiera antalet dagar för varje grupp av artiklar 
För att reducera kapitalbindning och lagerstyrningskostnader bör antalet dagar för beräkning 
av orderkvantiteter differentieras. Lämpligtvis används någon av de två metoder som beskrevs 
i avsnitt 4.1 och som bygger på proportionalitet mot roten ur artiklars volymvärden. Det utgör 
både säkrare och mer effektiva alternativ jämfört med att bedömningsmässigt välja antal 
dagar för olika volymvärdeklasser.  
 
Av Mattssons studie från 2013 framgår att användning av antal dagar för att bestämma 
säkerhetslager automatiskt åstadkommer en differentiering så att artiklar med höga 
kundorderfrekvenser och låga priser får högre orderradsservice än artiklar med låga 
kundorderfrekvenser och höga priser trots att alla artiklar får samma antal dagar. Sådan 
differentiering är önskvärd för att en viss önskad orderradsservice skall kräva små lager och 
därmed liten kapitalbindning. En förutsättning är att det finns en positiv korrelation mellan 
efterfrågans storlek och kundorderfrekvens samt en negativ korrelation mellan efterfrågans 
storlek och pris. Så är i allmänhet fallet och gäller för alla de företag som ingått i den här 
studien. 
 
Resultaten från denna studie har visat, att en ytterligare differentiering av antal dagar baserat 
på kundorderfrekvens, på pris respektive på ledtid inte i genomsnitt ger några nämnvärda 
förbättringar med avseende på kapitalbindning. Från praktiska utgångspunkter och om man 
vill åstadkomma ett så enkelt system som möjligt är det därför generellt sett inte motiverat att 
inkludera dessa typer av differentiering. I speciella fall skulle det enligt tabell 4 och 5 kunna 
vara motiverat, exempelvis vid långa ledtider som i företag A (tabell1, kolumn3) och stor 
spridning i kundorderfrekvenser som i företag C (tabell 1, kolumn1). 
 
5  Anpassa vid behov antalet dagar per artikel eller klass av artiklar 
Av olika skäl kan det finnas anledning att justera beräknat antalet dagar för enskilda artiklar 
eller artikelklasser. Så kan exempelvis vara fallet för artiklar med begränsad hållbarhet eller 
för artiklar som av andra skäl har begränsningar i hur länge de kan betraktas som säljbara. 
Teoretiskt bör då summan av antalet dagar för beräkning av orderkvantiteter och två gånger 
antalet dagar för beräkning av säkerhetslager vara mindre än den kritiska tiden för att en 
artikel skall vara användbar eller säljbar. Att det är dubbla antalet dagar för säkerhetslager 
beror på att lagret vid inleverans teoretiskt sett kommer att variera mellan noll i bästa fall och 
dubbla säkerhetslagerkvantiteten i värsta fall. 
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Ett annat skäl till anpassning kan vara att servicenivåkraven är speciellt höga för vissa artiklar. 
Det kan exempelvis gälla vissa artiklar i ett reservdelslager som är driftskritiska för en 
maskin, ett fordon eller en anläggning. I sådana fall kan antalet dagar för beräkning av 
säkerhetslager behöva ökas något för sådana artiklar. 
 
 
8. Slutsatser 
 
Användning av antal dagar för dimensionering av orderkvantiteter och säkerhetslager är 
vanligt förekommande i företag. För att det skall vara en rimligt effektiv metod ur 
styrningssynpunkt för dimensionering av orderkvantiteter måste antalet dagar differentieras 
mellan olika artiklar. Sådan differentiering görs med fördel baserat på roten ur volymvärden 
per volymvärdeklass. För att få en koppling till de resursbehov som valda orderkvantiteter 
indirekt genererar bör antalet dagar utgå från ett uppskattat totalt tillåtet antal order. 
 
För säkerhetslagerdimensionering med hjälp av antal dagar är den differentiering som 
åstadkoms automatiskt oftast tillräcklig trots att alla artiklar ges samma antal dagar. Att låta 
artiklar med hög orderfrekvens få fler dagar medför endast lägre kapitalbindning om det 
föreligger stora skillnader i orderfrekvenser mellan olika artiklar och att låta artiklar med låg 
kundorderfrekvens få fler dagar leder i huvudsak alltid till en väsentligen ökad 
kapitalbindning. Differentiering av antal dagar baserat på pris leder endast till mindre 
kapitalbindning om priserna i en artikelgrupp är förhållandevis lika. Differentiering med 
avseende på ledtider medför endast marginella skillnader i kapitalbindning.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att dagmetoder för bestämning av orderkvantiteter och 
säkerhetslager kan fås att fungera på ett fullt tillfredsställande sätt med avseende på 
kapitalbindning. Med tanke på ett antal andra fördelar som är förknippade med metoderna kan 
de utgöra ett attraktivt alternativ till mer teoretiskt avancerade metoder. 
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Sammanfattning 
 
Täcktidsplanering, ett system för att beräkna materialbehov och starta upp inköp och produktion, 
presenteras. Önskade produktionstakter av försäljningsartiklar eller lagerförda moduler bryts ned och 
skapar behov av komponenter, för alla underliggande artiklar. Lagersaldo och redan beställda påfyll-
ningar jämförs med artikelns önskade produktionstakt. Hur länge redan gjorda åtgärder förväntas 
täcka önskad prognoserad försäljnings- eller produktionstakt jämförs med artikelns ledtid, ifall fram-
tida brist kan befaras signaleras artikeln för påfyllnad. Hur produktion mot kundorder kan utföras ges 
exempel på. Metoden är en typ av beställningspunktsystem, men med tid istället för kvantitet som 
beslutsvariabel. Till skillnad mot ett traditionellt beställningspunktsystem kan uppgångar och ned-
gångar av produktion planeras samt underlag för beläggningsberäkning (timmar i olika produktions-
avsnitt) erhållas. Täcktidsplanering är därmed ett komplett alternativ till nettobehovsplanering. Täck-
tidsplanering regerar snabbare än nettobehovsplanering, då nettobehovsplaneringen för varje struk-
turnivå har en batchstorlek som ”pressar ned” och förstorar behovet på underliggande nivå. Till slut 
finns ett stort materialanskaffningsbehov för att kanske bygga en enda slutartikel. Vid täcktids-plane-
ring använder man slutartikelns behovstakt på alla strukturnivåer, när kundbehoven förändras kan 
hela produktionskedjan reagera samtidigt. 
 
1. Inledning och bakgrund 
 
Företag vill leverera till sina kunder med kort leveranstid, det är ett konkurrensmedel. Företag 
vill inte heller ha stora lager som binder osålt men till leverantörer redan betalt material. För 
att åstadkomma en kort och konkurrenskraftig leveranstid måste i många fall produktion och 
förberedelser ha startat innan den slutgiltiga kundordern anländer. Vad skall man starta, och 
efter vilka beslutsregler skall man starta? Det är en fråga som mängder med företag sliter 
med, borde åtminstone.  
 
Vad skall man lagerhålla? Vilken produktion skall starta innan slutlig kundorder kommer? 
Svaret är bara sådana artiklar/produkter som man kan uppskatta en efterfrågetakt på. En efter-
frågetakt med vilken man vill tillfredsställa kundernas efterfrågan. Ifall man inte vet exakt den 
takt vad kunderna kommer att efterfråga så måste man i alla fall bestämma sig för en takt man 
vill åstadkomma ifall kunderna skulle vilja ha produkten.  
 
Ett sätt att begränsa sortimentet, hålla ned kapitalbindningen i lager och produkter i arbete är 
att arbeta med ett fåtal standardprodukter så långt som möjligt i material och produktionsflö-
det. Samt skapa nödvändiga produktvarianter så sent som möjligt i produktions- och distri-
butionskedjan. Man skapar moduler och har ett komponentlager istället för ett färdiglager. 
När kundordern kommer så monterar man slutprodukten från modulkomponenterna. Många 
tillverkande företag har den möjligheten, de måste då ha ett hjälpmedel och styrsystem som 
gör detta möjligt och på ett effektivt sätt. För vissa företag finns inte slutprodukten färdig så 
finns det inget att sälja. För båda typerna av företag skall här presentaras ett hjälpmedel för 
start av produktion innan den slutliga kundordern anländer. Det är aldrig finansiella mål som 
skapar lönsamhet utan hur effektivt företaget kan hantera sina processer, och för detta behövs 
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hjälpmedel. För att ge en bakgrund startar jag med en historisk tillbakablick över min tidigare 
verksamhet: 
 
Ericsson Information Systems (1984-86) 
Ett problem som vi hade när jag jobbade som planeringschef vid Ericsson Information 
Systems fabrik i Linköping 1984–86 var låg omsättning av varulagret på komponenter och 
halvfabrikat. Vi menade då att det berodde på mycket långa leveranstider på köpkomponenter 
samt att vi saknade återrapportering av varje operation på tillverkningsorder; men det fanns 
nog andra orsaker också. 
 
Nettobehovskörningens resultat ”lurade” oss att starta onödigt mycket inköpsorder och till-
verkningsorder av halvfabrikat och färdiga produkter. Vi startade inte bara förslagen för inne-
varande vecka utan även förslagen för flera veckor framåt. Därmed blev det inte bara satsför-
slag på inköpsdetaljer utan verkliga inköpsorder. Med dessa inköpsorder kunde sedan plane-
ringen jaga inköp och eftersöka var har ni detta materiel, så att vi inte går i framtida brist. 
Nettobehovskörningens omplanering gjorde att tidigare- och senareläggningslistan var enormt 
tjock, det enda som fanns tid att försöka korrigera var tidigareläggningsförslagen. Konsekven-
sen var/blev mycket produkter i arbete och långa genomloppstider. 
 
Vid Ericsson kom jag också i kontakt med konsultföretaget Mysigmas idéer. Mysigma reste 
vid den tiden runt och analyserade sina kunders lager genom att dela lagersaldot med senaste 
årsomsättningen och på så sätt beräkna hur många dagar eller månaders lager som fanns 
bundet. Enkel men brilliant idé tyckte jag. 
 
Bentzlers (1986-91) 
Senare flyttade jag till ett annat bolag Benzlers 1986-91 där jag fortsatt jobbade med pro-
duktion och planering. Det var då ett mycket välskött företag med slingstyrda truckar, åter-
rapportering av tillverkningsorders varje operation, men med långa operationskedjor med 
svarvning, extern härdning, slipning m.m. Där, liksom vid Ericsson fick jag lära mig mycket 
som inte hade antytts en gång i min utbildning vid I-linjen i Linköping (1969-1973). 
 
(Till exempel Nettobehovsplanering eller Material Requirements Planning (MRP) lärdes inte 
ut vid denna tid i Linköping. Men jag vet inte om det är så mycket bättre idag, dagens läro-
böcker som används vid universitet och högskolor ger en ytlig introduktion till nettobehovs-
planering, trots att den finns i de flesta datorsystem för material- och produktionsstyrning. 
Jonsson och Mattson (2014) m.fl. kallar det tidigare inkörda och välkända begreppet Nettobe-
hovsplanering för Materialbehovsplanering. Jag har aldrig förstått det ”namnbytet”, jag menar 
att Materialbehovsplanering i så fall är ett överordnat begrepp till alla metoder för materialbe-
hovsplanering: beställningspunksystem, periodbeställningssystem, nettobehovsplanering, 
täcktidsplanering.)  
 
Men så här i efterhand konstaterar jag att ett fel som gjordes också vid Benzlers var att för 
mycket produkter i arbete släpptes ut i produktionen. Men vi kände oss tvingade att göra som 
nettobehovsplaneringens körningar sa åt oss att göra; hur skulle vi göra annars? Ett undantag 
var gjutgods, skrymmande och dyrt material, en vaken inköpare ville inte fylla vår lager; sats-
förslagen struntade han i framförallt gällande växelhusen, utan han avropade från leverantör 
efter tillverkningsplanen, alltså högsta artikelnivå. Det var möjligt eftersom slutförbruknings-
artiklar, mekaniska kuggväxlar i standardutförande fanns i ett begränsat antal som var möjligt 
att överblicka. 
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När jag registrerade monteringsorder av kuggväxlar upptäckte jag att det inte var möjligt att 
släppa ordern utan materialbrist då ett kuggdrev saknades samtidigt som det fanns två order-
kvantiteter, eller batcher, av ett annat kuggdrev eller kugghjul! Produktstrukturen var riktig, 
nettobehovsberäkningen visste och räknade med att vi behövde två kuggdrev och två kugghjul 
av olika dimensioner (naturligtvis) för att sätta ihop växeln. Men det gick inte för det var 
alltså obalans. En orsak var att det var långa operationskedjor, mycket produkter i arbete, 
enskilda tillverkningsorder av samma artikel hade därmed mycket olika genomloppstider. När 
dessutom olika order av samma artikel dök upp ungefär samtidigt i kuggskärningen, så körde 
man dessa order tillsammans och fördröjde därmed produktionen av andra artiklar. Så gör 
man väl inte idag? Jodå, samma sak, hopkörning av tillverkningsorder, sker våren 2015 i 
välkänt svenskt stort framgångrikt företag (Källa: Examensarbete). 
 
(Kuriosa: Någon gång under denna tid mötte jag Mysigmas grundare Lars O. Sördal på ett 
seminarium i Västerås, vi kom i samspråk. Diskussionen var mycket givande och energisk, 
jag höll fram handen. Sördal tömde askan av sin cigarett i min hand. Håller jag handen kupad 
så ser den faktiskt ut som en av dåtidens askkoppar. Trevligt minne av en mycket sympatisk 
och kunnig man!) 
 
Problemet med brist av en artikel och två tillgängliga orderkvantiteter av en annan artikel fick 
mig att börja fundera över nettobehovsplaneringens fördelar och nackdelar. Jag gjorde en 
simuleringsmodell, med tämligen enkla produktstrukturer, med variationer i artiklarnas ledti-
der kring ett medelvärde, samt med nettobehovsplaneringar varje vecka under en lång simule-
ringstid med ledtider enligt medelvärdena. Nettobehovsplaneringens förslag på tidigarelägg-
ning och/eller senareläggning av redan registrerade tillverkningsorder kunde inte åtgärdas 
(som i verkligheten). Resultatet visade då att det blev alltid ett ”släp” mot tillverkningsplanen 
(tillverkningsplanens kvantiteter kunde inte levereras i tid utan först i förfluten tid); eftersom 
inga säkerhetslager användes saknades då och då material för att kunna färdigställa slutför-
brukningsartikeln i tid. ”Släpet” blev det nödvändiga säkerhetslagret för att hålla uppe pro-
duktionstakten. Samtidigt testade jag en annan idé än nettobehovsplanering i liknande simule-
ringsmodell, Cover-Time Planning eller täcktids-planering; beskrivning av den metoden är 
syftet med denna artikel eller skrift. Studien visade att med variation i efterfrågan och ledtid, 
hjälpte inte nettobehovsplaneringens omplaneringsfunktion utan tvärtom, en enklare modell 
utan omplaneringar klarar att ge samma och bättre resultat vad gäller lager, produkter i arbete 
och dess variation och samtidigt åstadkomma samma produktionstakt. Detta blev min licenti-
atavhandling (Segerstedt (1991). Nu när jag studerar den igen ser jag möjligheter till förbätt-
ring, då kände jag inte till ”Little´s formula” och jag nämner inte ingående ett stort problem 
med nettobehovsplanering, hur hantera kundorderstyrd produktion. 
 
 
Senaste 20 åren 
Efter min licentiatexamen började jag som lärare vid Mälardalens Högskola, både i ekonomi-
styrning och material- och produktionsstyrning. Universitetsvärlden betraktade mig som en 
underlig konsult om jag bara förespråkade täcktidsplanering; så jag begrep att jag måste 
intressera mig och jobba med andra problem om jag skulle stanna kvar som akademiker och 
eventuellt meritera mig för högre tjänster. (Universitetsvärlden är en typ av klassamhälle; 
adjunkt, lektor, docent, professor är en rangordning som existerar, med lite olika benämningar 
biträdande professor istället för docent exempelvis. Men ska man ha mest betalt och mest att 
säga till om skall man också i denna verksamhet bli byråkrat, helst rektor.) 
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Under de senaste 20 åren har jag handlett och tagit del av en ansenlig mängd av examensar-
beten i material- och produktionsstyrning/logistik, därmed fått inblick och information om hur 
det går till i företagen. Det är ingen revolutionerande utveckling som jag tagit del av,”lean” 
har upptrissats och framställts såsom någon typ av ny vetenskap. 5S, åtta slöserier m.m. har 
jag läst om i otaliga arbeten; men vad är nytt sedan Henry Fords löpande band? Realtidslös-
ningar har införts men styrprinciperna är i princip detsamma sedan 1970-talet. Jonsson och 
Mattsson (2014) visar på att uppdatering av parameterar i systemen för material- och pro-
duktionsstyrning sker sällan (min tolkning: mest aldrig) men de ser en förbättring i jämförelse 
med tidigare studier. De pekar inte heller på någon revolutionerande utveckling. 
 
 
Kundorder och tillverkning 
När företaget har registrerat en kundorder vill man ha med den i nettobehovskörningen så att 
inte något glöms bort av den i materialanskaffningen och produktionen. Ifall man tidigare haft 
en prognos i tillverkningsplanen för att säkerställa att material som ingår i kundordern med 
lång leveranstid eller ledtid i egen produktion startar i tid så att kort leveranstid till kund blir 
möjligt, så måste den gamla prognosen släckas på något sätt. Annars planerar nettobehovspla-
neringen både att den nya kundordern och tidigare prognos skall tillverkas. Ifall man har ett 
begränsat antal slutförbrukningsartiklar kan man sköta detta manuellt, som vi gjorde på 
Benzlers, genom att minska prognosen i det tidsintervall där kundordern skall levereras och 
med det antal som kundordern innehåller (se Segerstedt (2009), Segerstedt (2002) exempel 
Volvo CE). Ifall mängden slutförbrukningsartiklar är större behövs ett behovsplanesystem 
med vars hjälp kundorder kan leveranstidssättas och tillverkningsplanen till nästa nettobe-
hovsplanering kan konstrueras (Segerstedt (2009), Segerstedt (2002) exempel ABB Motors). 
 
Med täcktidsplanering ingår kundordern i beräkningarna men på ett annat sätt än med netto-
behovsplanering, så kundordern behöver inte ”släcka” planen. Tvärtom om inte någon ny 
kundorder kommer så genereras ingen ny påfyllnad, och finns ingen prognos för artikeln så 
kommer produkter i arbete för den artikeln att bli noll när sista kundordern utlevereras. Om 
artikeln har en prognos, så kommer lagersaldo + produkter i arbete för den artikeln att bli 
begränsad av efterfrågetakten multiplicerad med (ledtid + bufferttid), exakt storlek kommer 
att bero på använd orderkvantitet. Därmed ”stryper ”eller kontrollerar täcktidsplanering pro-
dukter i arbete snabbare än vad nettobehovsplanering gör. 
 
2. Total ledtid eller kumulerad ledtid 
 
För att beskriva täcktidsplanering eller taktplanering som den också skulle kunna kallas 
eftersom det är precis vad man gör man planerar en produktionstakt, låt oss börja med en 
enkel produktstruktur, se figur 1. 
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Figur 1. Schematisk produktstruktur 
 
Försäljningsartikel F101 sätts samman av två halvfabrikat och en köpartikel, verkligheten är 
ofta mycket mer komplicerad med fler komponenter men detta är för att exemplifiera. Antalet 
strukturnivåer är fyra. Den totala eller kumulerade ledtiden för F101 startar med K400, sedan 
skall utifrån detta halvfabrikat H301 tillverkas och sedan H202. till färdig artikel F101. Ifall 
produktionen av F101 skall ökas måste nu beställningarna av K400 öka sedan måste väntas 
till den ökande beställningen kommer hem så att produktionen av H301 kan öka, sedan tar det 
ett tag innan produktionen av H202 kan öka och ytterligare ett tag innan produktionen av 
F101 kan öka, det dröjer den totala ledtiden innan utleveranserna av F101 kan öka. Planera en 
ökning av F101 i närtid, innebär att nettobehovsplanering korrekt ger satsförslag i förfluten 
tid. Täcktidsplanering kommer också att misslyckas att åstadkomma den ökade produktions-
takten på grund av att de olika ledtiderna struntas i. För att undvika köpförslag i förfluten tid 
skall alltså summan av de rapporterade ledtiderna för artiklarna F101, H202, H301 och K400 
hållas reda på och inom den tidsramen skall inte produktionstakten för F101 ökas. Minskning 
ger inte heller direkt den konsekvens man önskar, beställt och beordrat material fortsätter att 
komma in, inflödet och uppbyggnaden av mellanlager stoppas snabbare med täcktidplanering 
än med nettobehovsplanering.  
 
Men det behöver inte vara som i Figur 1 att den ”väg” med flest strukturnivåer har längst total 
ledtid, utan någon ledtid, eller leveranstid, för en köpartikel kan vara så lång att det istället blir 
den som bestämmer den totala eller kumulerade ledtiden. 
 
3. Täcktid och Täcktidsplanering 
 
Med täcktid menas hur länge redan gjorda åtgärder täcker förväntad efterfrågan. Om täcktiden 
är lång så behövs ingen ytterligare påfyllning. Om artikelns täcktid är kortare än artikelns 
ledtid plus en eventuell bufferttid då måste en ny påfyllning initieras för att hindra framtid 
brist. Om täcktiden är extremt lång så torde det innebära att lagret behöver skrotas. 
 
Täcktidsplanering är en metod som bryter ned högsta nivån i produktstrukturerna som har en 
prognoserad önskad produktionstakt till alla ingående artiklar brutto. Täcktidsplanering är ett 
beställningspunktsystem baserat på tider istället för kvantiteter, och en metod som efterliknar 
Kanban. En tillverkningsplan, i takt per produktionsdag, inrapporteras för slutför-bruknings-
artiklar på så sätt att en efterfrågetakt i mängdenhet per produktionsdag förväntas gälla från 

F101 

H207 H202 K401 

K400 K305 H301 

K400 
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nu och tills en eventuellt annan efterfrågetakt förväntas gälla. Därmed är det möjligt att pla-
nera uppgångar och neddragningar i produktionen. Från tillverkningsplanen och struktursam-
banden samt med hänsyn till ledtider uträknas produktions-efterfrågetakter för alla artiklar. 
 
Följande struktur råder mellan artiklarna H202, H207, H301 och K400. 
 

 
 
Figur 2. Produktstruktur i exemplet för täcktidsplanering 
 
 
H202 och H207 är alltså slutförbrukningsartiklar. Komponent K400 används både till H207 
och H301 (och därmed till H202). För att tillverka 1st H202 åtgår det 2st H301, och för att 
tillverka 1st H301 åtgår det 1st K400. För att tillverka 1st H207 åtgår det 2st K400.  
 
Vidare gäller: 
 
Produkt Ledtid i 

tidsperioder 
Order- 
kvantitet 

H202 4 15 
H207 5 10 
H301 10 40 
K400 15 50 
 
För artklarna H202 och H207 finns prognoserade produktions- efterfrågetakter. När måste 
produktion av H202, H207 och H301 starta, samt inköp av K400, för att uppfylla planerade 
produktionstakter för H202 och H207 och med hänsyn till redan existerande lager och på-
gående order? Det skall presenteras i den kommande texten. 
 
Artikel H202 
 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Eft.frågetakt  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Pl.utlev.  5 4 7 2 1 5 6  10    3        
Pl.inlev. 14    15                 

Lager 2 11 7 0 13 12 7 1 1 -9 -9 -9 -9 -12 -12 …      

"Tillgång"      31                

Satsförslag        15   15  15   15  15   15 

M-L-L  2 1 -2 3 4 0 -1 5 -5 5 6 6 3 6 …      

Kum M-L-L  2 3 1 4 5 5 4 9 4 9 15 21 24 30 …      

 

H207 H202 

H301 

K400 
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Täcktid för H202: 31/5= 6.2, vilket är större än ledtid plus inspektionsintervall (= 5) så det 
kan avvaktas med påfyllning. Nu i början av period 1 kan vi göra en påfyllning som enligt 
ledtiden kan inkomma tidigast i period 5, förväntat behov som vi skall förbereda oss för fram 
till och med period 5 är 25 (= 5· 5) så redan gjorda påfyllningar och lager är 31, så just nu 
behövs ingen ytterligare påfyllning bestämmas. 
 
Vilken eller vilka utleveranser kan utlovas av artikel H202 utan att det blir framtida brist och 
försenad utleverans? Inom ledtiden kan inte räknas med att någon ny påfyllning kan ske; 
alltså ingen ny utleverans kan lovas som gör att planerat lager blir negativt. Principen är att 
från nu och framåt får ackumulerade planerade utleveranser (=kundorder) inte vara större än 
ackumulerad efterfrågetakt. Om ackumulerade utleveranser är större än ackumulerad 
efterfrågetakt så lovas utleverans av en kvantitet som inte tidigare har prognoserats. Den 
kvantiteten är då inte på väg nedströms i förädlingskedjan vilket kommer att leda till eventuell 
materialbrist och försenade kundleveranser.  
 
Möjligt att lova leverans (M-L-L) i period 1 (dag1) är aktuellt disponibelt lager – försenad 
planerad utleverans + efterfrågetakt i period (dag 1) – planerad utleverans i period 1 (dag 1). 
M-L-L övriga perioder (dagar) är efterfrågetakt för dagen – (minus) planerad utleverans för 
dagen. 
 
M-L-L kan alltså, och måste få vara negativt, dvs. en utleverans måste kunna lovas som är 
större än ursprunglig prognos för dagen/perioden. Kumulerat möjligt att lova leverans i en 
period (Kum M-L-L) däremot får inte bli negativt, då lovas utleveranser som inte tidigare har 
prognoserats och därmed är den kvantiteten inte på väg nedströms i tillverkningskedjan. 
 
Planerad inleverans är inte med i beräkningen av M-L-L; men ackumulerade planerade 
inleveranser måste var större än eller lika med ackumulerad efterfrågetakt från nu och framåt, 
annars finns det också risk för materialbrist. 
 
Det innebär att från nu fram till och med period 3 finns ingen kvantitet att lova för utleverans. 
8 enheter kan lovas för utleverans först i period 10. Det ser möjligt ut att lova leverans av 8 
enheter period 5; ifall man gör det förändras Lager, M-L-L och Kum M-L-L till: 
 
 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Lager  11 7 0 13 4 -1 -7 -7 -17 -17 -17 -17 -20 -20       

M-L-L  2 1 -2 3 -4 0 -1 5 -5 5 6 6 3 6 …      

Kum M-L-L  2 3 1 4 0 0 -1 4 -1 4 14 20 23 29 …      

 
Att lova 8 enheter för utleverans i period 5 är därmed inget att rekommendera. Förmodad 
material brist redan för utleveransen period 7, trots att det är tid kvar att lägga 
påfyllningsorder. Under liggande strukturnivå (H301 (och K305)) är inte förberedda på den 
ökade efterfrågetakten så påfyllningsorder blir försenade. 
 
Täcktidsplanering signalerar påfyllning när: 
 

(1) Täcktid < ledtid inkl. inspektionsintervall +ev. bufferttid 
(2) Disponibelt lagersaldo vid ledtids inkl. inspektionsintervall slut < 0 
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(1) kan sägas vara huvudregeln; (2) används för att ge signal till artiklar som först tillverkas 
då det finns planerade kundutleveranser och igen prognoserad efterfrågetakt, men även för 
situationer typ ovan. 
 
För artikel H202 kan situationen ovan se lite stökig ut (även för H207 nedan). Ifall det inte 
blev några förseningar, aldrig några misstag i bokningen, ingen kassaktion, då skulle det se ut 
som hur ”Available-to-Promise” beskrivs i utlänska läroböcker. Här försöker jag beskriva en 
logik som även skall kunna hantera en föränderlig verklighet och även rätta till eventuella 
gjorda misstag. 
 
För att göra en uppskattning av framtida beläggning så behövs information om tänkta starter 
och inleveranser av artikel H202. Utifrån den tillgång vi har nu och redan planerade inleve-
ranser kan kommande inleveranser beräknas utifrån planerad produktions- och efterfrågetakt. 
Planerade inleveranser kallar vi här satsförslag, för att inte brist skall uppkomma om utfallet 
blir som planerad produktionstakt så måste nästa inleverans komma i period 6. I slutet av 
period 7 skulle det finnas ett fiktivt saldo av 31+15- (5· 7) = 11. Det innebär att nästa inleve-
rans måste ske i period 10, i slutet av period 10 är då saldot 11; därmed måste nästa påfyllning 
komma redan i period 12, i slutet av period 12 är då saldot 14 etc. Satsförslagen behöver såle-
des beräknas endast då man vill ha data för en beläggningsberäkning. Starten av satsförslagen 
bestäms av artikelns ledtid och när olika operationer utförs fördelas mellan starttidpunkten 
och färdigtidpunkten, alltså när påfyllningen måste ske.  
 
Artikel H207 

 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Eft.frågetakt  2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

Pl.utlev. 3 2 3 4 3   5  7            
Pl.inlev.    10                  

Lager 7 2 -1 5 2 2 2 0 0 -7 -7 …          

"Tillgång"       14               

M-L-L  4 -1 -2 -1 2 3 -2 3 -4 3 3 3 3 …       

Kum M-L-L  4 3 1 0 2 5 3 6 2 5 8 11 14 …       

 
Täcktid för H207: 5+ (14- 5· 2)/3 = 5+ 4/3 = 6.33; förväntat behov som vi skall förbereda oss 
för fram till och med period 6 är 13, redan gjorda påfyllningar och lager är 14, så påfyllning 
kan vänta till nästa period. Men med en buffertid som behövs som en typ av säkerhetslager så 
skulle beslut om påfyllning i period 6 ske nu. 
 
För artikel H207 kan ingen ny påfyllning ske inom ledtiden, så en utleverans på högst två kan 
först ske period (dag) 6. En utleverans större än 2 kan först ske period 10, en utleverans större 
än 5 kan inte lovas förrän period (dag) 11; om det är mjöligt bör man dela upp en beställning i 
delleveranser så att det är möjligt att leverera även till en annan kund.  
 
 
Artikel H301 
 
Efterfrågetakten för H301 beror av H202:s efterfrågetakt, eftersom H202:s efterfrågetakt 
ökar i period 11 så ökar efterfrågetakten för H301 fyra perioder tidigare i period 7. Eftersom 
det åtgår 2 H301 för att till verka H202 är efterfrågetakten dubbelt så stor som för H202. 
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 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Eft.frågetakt  10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Pl.utlev. 30                     
Pl.inlev. 39    40    40             

Lager 21 30 30 30 70 70 70 70 110 110 110 110 …         

"Tillgång"            110 18 4 32 20 8 36 24 12 0 

Satsförslag            40   40   40    

 
Täcktid för H301: 6+ (110- 6⋅ 10)/3 = 6+ 60/12 = 11; förväntat behov som vi skall förbereda 
oss för fram till och med period 11 är 120; ny tillverkningsorder för inleverans period 11 
måste registreras och startas genast. 
 
Artikel H301 är ett halvfabrikat som tillverkas i egen produktionsanläggning därför finns 
ibland behov för att göra en beläggningsberäkning. Här finns redan 3 registrerade tillverk-
ningsorder, nästa påfyllning utifrån ”tillgång” och efterfrågetakten behövs i period 11, där-
efter i period 14 och 17. 
 
Artikel K400 
 
Efterfrågetakten för K400 beror av både H207 och H301:s efterfrågetakter. H207:s efterfrå-
getakt ökar i perioderna 6 och 16, därmed blir det en höjning för K400 i perioderna 1 och 11. 
H301:s efterfrågetakt ökar i period 7 därmed ökar K400:s efterfrågetakt i period (7 -10 = -3) 
alltså den ökningen har redan inträffat. Efterfrågetakten i period 1 är summan av efterfråge-
takten för H207 gånger 2 i period 6 och efterfrågetakten av H301 i period 11. 
 
 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Eft.frågetakt  18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Pl.utlev.                      
Pl.inlev.   50   50    50     50       

Lager 95                     

"Tillgång"                 295     

 
Täcktid för K400: 10+ (295- 10⋅ 13)/20 = 10+ 115/20 = 15.75; förväntat behov som vi skall 
förbereda oss för fram till och med period 11 är 18⋅10+ 6⋅20 = 300; ny inköpsorder för inle-
verans period 16 måste alltså genereras genast. 
 
4. Produktion mot kundorder 
 
Figur 1 visar medvetet F101 som den slutartikel som företaget levererar till kund. F101 är 
uppbyggd av olika moduler som sedan monteras ihop till en färdig produkt. Liknande en 
hjullastare på Volvo Construction Equipment eller en elmotor på ABB Motors. F101 är så 
unik så man vet inte i förväg hur kunden vill bestycka produkten, därmed har man inte heller 
någon prognoserad efterfrågetakt för det artikelnumret. Men för moduler H202, H207 med 
flera har man en prognoserad efterfrågetakt, så att material är på väg nedströms i förädlings-
kedjan så att en kort leveranstid kan åstadkommas för F101. 
 
Antag att företaget får en beställning på 5 stycken av en produkt bestyckad som F101, om den 
kombinerade kund- och tillverkningsordern försöks registreras för start tidigare än period 10; 
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så skall systemet pipa till att det är inte möjligt! Eftersom Kum M-L-L för H207 då blir 
negativt, om det blir negativt så blir det förmodligen leveransförseningar. 
 
(F101 behöver egentligen inte vara ett unikt artikelnummer, ordernumret kan vara en 
tillräcklig identifikation. F101 kan stå för en klass av produkter som har snarlika egenskaper. 
Alla ordernummer med samma varuslag, legering och H-nummer (en dimensions-klassifice-
ring) särskilde en produktklass i Gränges Metallverkens produktions- ekonomisystem på 
1970-80 talet. När programpaketen för material- och produktionsstyrning slog igenom blev 
det kutym att alla produkter också skulle ha ett unikt artikelnummer. Vilket för vissa företag 
kan kännas onödigt då artikelnumret aldrig kommer att tillverkas igen. Men idag till skillnad 
mot 1970-80 talet är minnekapaciteten i datorer ingen begränsning ) 
 
Segerstedt (2002) visar hur både ABB Motors (ABBM) och Volvo Construction Equipment 
(VCE) jobbade med fiktiva säljartiklar. Varför, därför att de använde nettobehovsplanering 
och för att starta upp produktion på underliggande strukturnivåer måste de se till att material 
till slutförbrukningsartiklarna var på väg nedströms i förädlingskedjan för att åstadkomma en 
anständig leveranstid till kund. Så många olika slutprodukter existerande så att det inte var 
möjligt att göra en tillverkningsplan för alla säljartiklar. 
 
ABBM hade endast ett fåtal fiktiva artiklar (7) på högsta nivå, dessa bröts ned på ytterligare 
fiktiva artiklar en strukturnivå ned enligt fasta procentsatser, dessa fiktiva artiklar bestod i sin 
tur av verkliga säljartiklar, ca 2000 stycken, också enligt fasta procentsatser. För att inte lova 
leveranstider som stred mot tidigare tillverkningsplaner eller prognoser använde ABBM ett 
”available-to-promise”-system (behovsplanesystem) i sin Baan Triton installation. Fördelarna 
med det sätt de fiktiva artiklarna var uppbyggda var att ett ”available-to-promise” kunde i 
systemet ses ackumulerat för de fiktiva artiklarna. (Segerstedt (2009) beskriver hur ett 
behovsplanesystem är eller kan vara uppbyggt när det gäller nettobehovsplanering; att repe-
tera detta här tar plats och tid.)  
 
VCE använde sig av två fiktiva artiklar (L50 och L70) vid sin nettobehovskörning; samt en 
omfattande mängd ”optioner” innehållande särskild utrustning; skopa, växellåda, säte, air-
condition etc. Optionerna, med artikel nummer som började med 9, är i sig komplexa pro-
dukter med en egen produktstruktur. Dessa ”9-nummer" innehöll också en kredit kvantitet av 
det objekt som den är tänkt att ersätta i den fiktiva strukturen, för att undvika materialkrav 
både på komponenten i 9-numret och komponenten i den fiktiva artikeln. 9-numren sköttes på 
samma sätt som ovan beskrivits vid Benzlers, en kundorder innehållande en option innebar att 
motsvarande kvantitet i optionens tillverkningsplan ströks manuellt. 
 
Om nu ABBM och VCE skulle använda täcktidsplanering eller taktplanering på det sätt som 
det beskrivs här, hur skulle de göra? För att börja med ABBM kan sägas att de redan då tänkte 
i takter, deras sälj- och verksamhetsplanering resulterade i beslut om hur många enheter per 
dag som skulle tillverkas och säljas av 7 huvudproduktgrupper. 200-300 elmotorer är stan-
dardprodukter och måste finnas att leverera omedelbart om en kunds produktions-anläggning 
för tillfället har stillestånd. Dessa artikelnummer måste ha prognoserade försäljnings- och 
tillverkningstakter. Det som kan diskuteras är ifall fiktiva artiklar skulle användas på så sätt 
att ett mindre antal produktgrupper bröts ned till de riktiga artikelnummeren i färdiglager. 
Elmotorerna är moduluppbyggda, så för komponenter (stator, rotor m.m.) till elmotorer som 
inte finns i färdiglager behövs prognos- och tillverkningstakter. Observera att om samma 
stator används i lagerförd motor så måste den efterfrågetakt som genereras från färdiglager-
artiklar summeras med efterfrågetakten för samma komponent till icke lagerförd motor. 
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Kundorder för en lagerförd artikel skall i princip alltid kunna levereras direkt, en kundorder 
på en icke lager förd artikel sätts utifrån Kum M-L-L för ingående moduler, med varnings-
signal enligt ovan skisserat. VCE behöver inga fiktiva slutartiklar utan lägger prognos- och 
tillverkningstakter på ingående moduler, 9-numren. När en kundorder registreras behöver inte, 
som tidigare, den gamla tillverkningsplanen strykas vilket kommer att minska administrat-
ionen väsentligt. 
 
5. Slutkommentarer 
 
Skillnaderna 
Vissa har svårt att se skillnaden mellan nettobehovsplanering och täcktidsplanering, väsent-
ligaste skillnaderna är: takt istället för kvantitet vid given tidpunkt, efterfrågetakten räknas 
bara från nu och framåt, inga automatiska omplaneringar av redan startade order, prognoserad 
efterfrågetakt behöver inte förändras om en ny kundorder registreras. 
 
Med täcktidsplanering ingår kundordern i beräkningarna men på ett annat sätt än med netto-
behovsplanering, så kundordern behöver inte ”släcka” planen. Tvärtom om inte någon ny 
kundorder kommer så genereras ingen ny påfyllnad, och finns ingen prognos för artikeln så 
kommer produkter i arbete för den artikeln att bli noll när sista kundordern utlevereras. Om 
artikeln har en prognos, så kommer lagersaldo + produkter i arbete för den artikeln att bli be-
gränsad av efterfrågetakten multiplicerad med (ledtid + bufferttid), exakt storlek kommer att 
bero på använd orderkvantitet. 
 
Täcktidsplanering reagerar snabbare än nettobehovsplanering, då nettobehovsplaneringen för 
varje strukturnivå har en batchstorlek (orderkvantitet) som ”pressar ned” och förstorar beho-
vet på underliggande nivå. Till slut har man ett stort materialanskaffningsbehov för att kanske 
bygga en enda slutartikel. Vid täcktidsplanering använder man slutartikelns behov på alla 
strukturnivåer. Hela produktionskedjan kan reagera på en gång när kundbehoven förändras. 
 
Variantbuffertera och taktbuffertera 
Variantbuffertera och taktbuffertera pratade vi om på 1980-talet då jag jobbade på Ericsson. 
Med variantbuffertera menade vi att ha ett halvfabrikatlager som gjorde att vi kunde leverera 
just den varianten, och att totala halvfabrikatlagret kunde få vara större än totala efterfrågan 
för produkten. Därmed skedde också en typ av taktbuffertering, det kunde bli möjligt att leve-
rera mer än ursprunglig prognos på produktklassen. Men hur vi skulle lösa det med det netto-
behovsplaneringssystem (Mimer) som vi använde kom vi inte på. Med täcktidsplanering löses 
det genom att efterfrågetakten på modulerna sätts något högre än förväntad efterfrågetakt för 
produktklassen. Ökar kapitalbindningen? Något men inte lika mycket som med nettobehovs-
planering och med en tillverkningsplan med för hög ”takt” under hela planeringshorisonten. 
Ifall man sätter en efterfrågetakt som är högre än verkligt utfall, bör man naturligtvis också ha 
förberett en produktionskapacitet som klarar av denna. Vilket kan innebära att resursutnytt-
jandet kommer att bli lägre, men kund- och leveransservicen högre! (Hällnäs Handelsträdgård 
har en stor komposthög, de är förberedda på en hög efterfrågetakt, om plantorna inte finns 
tillgängliga går dom inte att sälja! Fröet är en liten kostnad i deras tillverknings- och försörj-
ningskedja till kund. http://www.hallnas.nu/) 
 
Materialplanering och produktionsplanering 
Täcktidsplanering är inte bara ett materialplaneringssystem utan också ett system för pro-
duktionsplanering. De prognoserade tillverkningstakter som man utgår ifrån måste vara för-

http://www.hallnas.nu/
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ankrade på så sätt att det finns tillgängligt produktionskapacitet för den beläggning som de 
åstadkommer. Så måste det fungera ifall man använder nettobehovsplanering och även när 
man använder täcktidsplanering. Därför är det viktigt att täcktidsplanering kan skapa underlag 
för hur många maskintimmar och mantimmar som tänkt produktion innebär i olika produkt-
ionsavsnitt och planeringsgrupper. Ju kortare täcktid en artikel har desto viktigare är det att 
dess tillverkningsorder eller inköpsorder färdigställs och levereras in i lager. Täcktiden blir ett 
kompletterande prioritetstal för hur olika order skall färdigställas i planeringsgrupperna.  
 
Förändringsarbete för täcktidsplanering 
Vad som beskrivs här är ett datorsystem. När jag för många år sedan var i kontakt och blev 
kontaktad av programvaruleverantörer kände jag en viss skepsis och misstro. De hade redan 
investerat hårt i nettobehovsplaneringssystem och täcktidsplanering var oprövat. Därför blir 
jag förvånad när jag studerar Jonsson och Mattsson (2014); många uppger att de använder 
täcktidsplanering. Lika formaliserat som det beskrivs här torde användandet inte vara, men 
metodiken har fått spridning. I ett konkret datorsystem sker inte beräkningar och tidsättningar 
i tabeller som ovan, utan med helt andra lösningar, ”länkade listor” eller dylikt. En efterfrå-
getakt gäller så länge inte någon annan inrapporteras. När en artikel skall utfasas så efter en 
viss tidpunkt är efterfrågetakten noll. Det allra mesta i ett existerande datorsystem för 
material- och produktionsstyrning (ERP-system) behöver inte ändras för att växla till täck-
tidsplanering. 
 
Fördelar med täcktidsplanering 
Produktion mot kundorder är enklare, lager och produkter i arbete i varje ”länk” i produkt-
strukturen är begränsad, kan ge underlag för beläggningsberäkning, möjliggör planering av 
framtida ökning eller sänkning av produktionen! Täcktidsplanering är en typ av beställnings-
punktsystem men med tid istället för kvantitet som beslutsvariabel. Därför bör den jämföras 
även med beställningspunktsystem. Täcktidsplanering undviker beställnings-punktsystemens 
nackdelar att kräva prognos på alla artiklar och inte möjliggöra någon framåtblick. Som 
”vetenskapsman” måste jag undvika kategoriska uttalanden utan verkliga fakta och argument. 
Verkligheten som metoden täcktidsplanering utsätts för är så komplicerad att det kommer 
alltid att vara svårt att konstatera vad som är orsak och verkan, vad är metodens eller använda-
rens skicklighet etc. Men med mig som användare i liknande miljöer som jag har varit i, med 
ett programmerat system som jag skissar här utan buggar, är jag övertygad att vi skulle åstad-
komma en effektivare produktion än med nettobehovsplanering framförallt vad gäller pro-
duktion mot kundorder. 
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Sammanfattning 
 
Materialtåg är intralogistikens kollektivtrafik till skillnad mot gaffeltruckar som fungerar mer som 
taxilösning, med dess för och nackdelar. Att få med sig 50 olika material på samma tur blir mindre 
kostsamt än att köra 50 turer med ett material i taget. Dock har materialen olika lämplighet för 
kollektivåkande av olika skäl såsom format och förbrukningsfrekvens, så principen ”One Size Fits 
All” kan sällan tillämpas. Man kan få välja flera metoder. Det går att skapa halvbra, bra och mycket 
effektiva materialtågsystem som till och med effektiviserar både lagerverksamheten och framför allt 
monteringsverksamheten vid exempelvis längre monteringslinjer. Några sparade sekunder i flaskhal-
sar kan öka hela linjens totala output och därmed den totala faktureringen. Det är ju inte ovanligt att 
man skall hämta och montera samma komponent hundratals gånger per dag. Ledtiden från 
signaleringsupptäckt av behov, till dess att påfyllningen är genomförd styr i hög utsträckning 
materialmängden intill linjen. Förpackningsformatet är en annan styrande faktor där man ofta ser 
plastbackar med ”onödigt bred” kortsida. Bredden på kortsidan styr hur många material som får 
plats i det effektivaste plockläget intill montören. Vid användning av kanbankort och tvåbinge, tar ofta 
behovssignalen lika lång tid att nå påfyllningslagret som det tar att distribuera ut materialet. Ett 
intressant fenomen är att man tenderar att skapa långa tåg på en del företag med relativt låg frekvens, 
vilket ställer till många trafikproblem och långa gångsträckor per tågförare. Vissa moment upprepas 
medvetet i texten för att knyta ihop flödet. Hur metoderna fungerar beskrivs mer detaljerat längre ner 
i detta dokument. 
 
Nyckelord: Materialtåg, KANBAN, e-KANBAN, Intralogistik, Milkrun, Rullfack, Täcktid. 
 
 
1. Inledning 
 

Vid ett stort antal företagsbesök och konsultuppdrag inom intralogistiken har jag sett många 
olika problem och störningar samt framför allt lösningar på dessa problem. Jag har också 
funnit att man kan konfigurera de olika stegen på sätt som stödjer kommande steg på bra sätt 
och framför allt funnit att vissa arbetssätt kan tillföra stora fördelar i huvudprocessen och 
sänka kostnader. 
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2. Metodbeskrivning materialtåg 
 
Materialtåg är en distributionsform där man kopplar 
vagnar av olika slag efter en dragtruck. På vagnarna 
lastas material som skall forslas ut till 
förbrukningsplatserna som ofta är materialfasader på 
monterings-avdelningarna. Populärt kan man beteckna 
detta som intralogistikens kollektivtrafiklösning. Den i 
särklass mest använda metoden är utforsling av 
material med gaffeltruck. Om man lastar materialtåget 
med till exempel 50 olika artikelnummer och kör ut 
med detta på en ”mjölkrunda” och jämför med att köra 
50 turer med en komponent per tur blir den samman-
lagda körsträckan dramatiskt mycket längre och kostar 
avsevärt mycket mer både när det gäller utrustning 
och arbetstid. Som vid nästan all taxikörning blir även 
den sträcka som man kör utan last ungefär lika lång 
som den som när man kör med last. Detta problem 
uppstår inte på samma sätt för materialtåg 
och ”Mjölkrunda”. 
 
 
3. Förbättringsmöjligheter i de olika stegen längs kedjan 
 
Här beskrivs de olika momenten i det interna materialflödet och hur de stödjer och påverkar 
varandra. Val av form och storlek på materialbehållare påverkar montörens arbete, 
materialställens utformning som i sin tur påverkar antalet gångsteg, antalet förpackningar som 
skall hämtas och fyllas på, val av transportmetod och transportmängd per påfyllning med 
mera.  
 
Detaljerna är tydligare beskrivet nedan under de olika momenten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid användning av e- KANBAN skapas tidsstämplar i alla steg för senare analys. 
 
3.1 Montörens arbetsplats och identifierande av rätt signaltillfälle  
Montörens arbetsplats styrs i hög grad av det material som kommer in och skall monteras. En 
mycket viktig faktor är att snabbt och smidigt kunna gripa komponenten i förpackningen och 
sedan montera denna. Det betyder att gångsträckan och gripmöjligheten för montören är 
mycket viktiga. Man brukar kalla denna miljö för materialfasad . Om man skall få denna 

 
Figur 1. Materialtåg, bild från Helge Nyberg 

Figur 2. De olika processtegen 
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materialfasad riktigt kompakt börjar man med att se över 
hur materialet är förpackat när det når platsen. Ofta 
behöver man se över täcktiden per förpackning eftersom 
detta tillsammans med formatet styr hela den 
bakomliggande påfyllningsprocessen. När man använder 
täcktid primärt i stället för kvantitet, ligger 
bedömningarna betydligt närmare det invanda 
tankesättet, det vill säga hur länge räcker en förpackning. 
Därefter har man en bas till att beräkna hur många 
förpackningar som behövs. För att få en riktigt kompakt 
materialfasad är det oftast bättre att välja en smalare och 
lägre plastback eftersom de bygger mindre, det vill säga 
tar mindre plats. Om täcktiden blir för kort kan man välja 
en längre plastback eftersom det nästan alltid är lättare att 
göra exempelvis rullfack djupare eller i enstaka fall ha 
samma komponent i ett extra rullfack bredvid. Denna princip underlättar för att bygga kortare 
monteringslinor och få plats i kortare lokaler. Utöver stora besparingar i monteringstider, 
skapas den viktiga möjligheten att kunna införa nya produkter i befintlig lina samt flytta 
moment vid omballanseringar som görs ofta för att möta variationer i produktionshastighet, 
bemanning och kundkrav. 
 
KANBAN av olika slag (Transport- KANBAN) 
En vanlig ordermetod är att man ställer ut tomma lådor i transportgången eller under 
rullfacken. Antingen kommer någon och hämtar upp dessa då och då eller också tar den 
person med sig tomma lådor som kommer och levererar något annat. Den tomma lådan utgör 
beställningssignal och transporteras iväg för påfyllning. Denna metod är mycket slumpmässig 
i tid och för att fungera måste man ha stora mängder material som säkerhet på arbetsplatserna 
för att kunna täcka in spridningen i påfyllningstid. Den är också väldigt kostsam eftersom man 
hanterar varje låda som en helt unik påfyllningsorder och kan inte dra nytta av 
samordningsvinster vid plock och uttransport till monteringsplatsen av flera lådor av samma 
artikelnummer. 
 
Om man istället använder e-KANBAN, kan man låta montören trycka på en elektronisk 
knapp som sänder iväg en materialbeställning i det ögonblick som montören önskar och man 
kan också konfigurera metoden så att en beställning betyder ett förutbestämt antal lådor. 
Fördelen är att man nu kan samordna plock på lager, lastning av transportmedel och inlagring 
i rullfack. Det är mycket effektivare att exempelvis lasta 4 lådor av ett artikelnummer och 
transportera ut dessa än att köra 4 gånger. Nackdelen är att den som monterar måste hålla koll 
och trycka på knappen innan det är för sent eller för tidigt så att leveransen inte får plats i 
rullfacket.  
 
En variant som några företag använder, är att en person åker runt med en skanner som 
beställningsterminal till exempel varje timme, men svårigheten är att sådana personer skall 
kunna lära sig alla artikelnummers förbrukningshastighet på alla arbetsplatser så att man inte 
beställer för tidigt och får överlager eller för sent och får brist. 
 
Det finns ett antal väl beprövade sensorer för att känna av när det är dags att fylla på, 
mekaniska, beröringsfria som bygger på ultraljud eller fotoceller och vågbaserade. 
Arbetsmiljö och krav styr valet av metod. 
 

 

Figur 3. Bred eller smal materiallåda 
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Sensorer i rullfacken 
Rullfack används i mycket hög utsträckning till 
materialfasader och det finns flera leverantörer med 
mycket väl utvecklade byggsystem. Exempel på 
leverantörer är Trilogiq, Schäfer, Bito, Hjulex, LI-HU 
med flera. 
 
En lösning skulle kunna vara att låta ERP- eller MES-
systemet räkna ut när påfyllning måste ske, men detta 
kräver en mycket omfattande avvikelserapportering 
och ofta återkommande inventeringar med 
efterföljande avstämningar för att detta skall fungera. 
Denna typ av material-administrativa kostnader 
försvinner i stort sett när man använder sensorer som 
arbetar i realtid. 
 
Alternativet är sensorer i rullfacken som känner av när en låda verkligen tas bort i en viss 
position och som sänder iväg en materialbeställning automatiskt inom någon sekund. 
 
Detta reducerar behovet av mänskliga bedömningar och skapar exaktare materialbeställningar 
som även repeteras hundratals eller tusentals gånger med samma höga precision. Parametrar 
kan enkelt ändras när detta behövs så att sensorerna känner av exakt när det är dags att 
beställa vid nya förutsättningar. Eftersom man ofta flyttar om rullställ och bygger om i dessa 
används med fördel trådlös radiokommunikation för att snabbt få iväg beställningssignalerna 
utan ändring i kabeldragning.   
 
Konfigureringsexempel som bygger på förbrukningstäcktid och leveranstid 
Bilden nedan, visar ett exempel som bygger på att man vet ungefär hur länge en låda räcker. 
Montören plockar ur den grå lådan 1 och när den är tom tas den bort. Nu flyttas alla lådor ett 
steg nedåt. 
 
Sensorn placeras uppströms 
så att man skapar en signal 
när det blir tomt ovanför 
denna. Leveranstiden mot-
svarar 2 lådors förbrukning i 
exemplet (4). Man lägger in 
en extra låda i detta fall som 
säkerhetslager som egent-
ligen är säkerhetstid om leve-
ransen blir försenad eller ifall 
man skulle förbruka mer. 
 
Orderkvantiteten (5) läggs in i systemet och hänsyn tas till variationen genom att hålla undan 
en tom lådplats (3) ifall leveransen skulle komma in för tidigt eller om förbrukningen skulle 
bli mindre än planerat. Om verkligheten inte stämmer är det bara att enkelt flytta sensorn 
uppåt eller nedåt. Leveranskvantiteten i exemplet är också enkelt att justera i systemet. 
 

Figur 4. Beröringsfri sensor som känner 
av om det finns material över denna eller 
inte. 

 
Figur 5. Konfigurering av sensorer i rullfack 
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Vissa företag är så invanda vid sin gamla KANBAN- logik att de föredrar att sätta flera 
sensorer uppströms ovanför den som visas i bilden. Då måste man också ändra logiken för 
orderkvantitet. 
 
Förpackning med lång täcktid och vågteknik för ”enbinge” 
I de fall då endast en förpackning får plats eller då en förpackning innehåller material som 
räcker väldigt länge kan man ha en våg under förpackningen. Det är svårt för både montör och 
materialpåfyllare att veta när det är dags att beställa 
genom att titta i förpackningen så det är lätt att det 
blir missbedömningar. Man ställer in 
beställningspunkt i systemet genom att mata in en 
beställningsvikt så att en signal automatiskt sänds 
iväg när vikten gått ner till denna nivå. På 
marknaden finns modeller från något kilo upp till 
tunga helpallar. Principen är att man inte fyller 
förpackningarna mer än att det går att lasta över det 
som är kvar i den gamla lastbäraren när man 
kommer med en ny ”full lastbärare”.  
 
En enklare variant för att klara detta problem är att man använ-
der vändbara materialbackar i kombination med 
beställningsknappar som liknar Pick to Light. I backen finns en 
mellanvägg som särskiljer förbrukningskvantiteten från 
säkerhetskvantiteten. När man tömt det ena facket vänder man 
på backen och trycker på knappen så att en beställning går iväg. 
Ofta har dessa backar olika färg på kortsidorna och placeras i 
hyllor så att påfyllaren enkelt kan se från baksidan vilka som är 
aktuella att fylla på. 
 
3.2 Transport av beställningssignal till påfyllningsplatsen.   
Det finns flera sätt att transportera beställningssignalen från behovsplatsen, till den plats där 
beställningen kan påbörjas, det vill säga lagerplatsen för komponenter. Då man använder 
KANBAN- kort ställs dessa ut i ett fack som sedan hämtas av någon som transporterar dessa 
till lagerplatsen. Ofta används plastbackar med etiketter som KANBAN- signaler. Dessa ställs 
ut av montören så att de sedan kan hämtas upp och transporteras till lagret för påfyllning. 
Gemensamt för alla dessa fysiska signalmetoder är att det tar väldigt lång tid för 
beställningssignalen att nå fram, så att påfyllning kan påbörjas. Ofta samlas dessa kort och 
plastbackar in av materialtågen samtidigt som de distribuerar. Detta betyder att man inte 
hinner fylla på dessa och få med dem på nästa tågrunda utan i bästa fall får man dem fyllda 
och med på näst-nästkommande materialtåg. Om man har ett tåg var tredje timma betyder 
detta att påfyllningen hos montören får vänta 6 eller 9 timmar efter det att behovssignalen 
uppstått. Under denna tid kan mycket hända och behovet förändras. För att det ändå skall fun-
gera måste man förvara material på behovsplatsen motsvarande exempelvis 9 timmars 
förbrukning samt en extra buffert för att fånga upp förändringar i behovet. 
 
Om man använder någon form av elektronisk ordermetod, kan signalen nå fram på enstaka 
sekunder. Detta innebär att materialplockning kan påbörjas omedelbart och allt hinner oftast 
med nästa materialtåg. Man frikopplar helt enkelt beställningssignalen från den fysiska 
transporten och kan därför påbörja plockningen tidigare och parallellt till nästa materialtåg 
innan pågående distributionsrunda är klar. I praktiken innebär detta att materialet kommer 

Figur 7. Vändbar material-
låda från påfyllningssidan. 

 
Figur 6. Vågsensor 
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med nästa tåg, det vill säga leveransen kommer fram inom 3 timmar i stället för 9 timmar. 
Materialmängden vid linan kan minskas motsvarande denna förbrukning under den insparade 
ledtiden. De elektroniska metoderna ger också möjlighet till statistik som gör det möjligt att 
justera styrparametrarna med hög precision eftersom alla händelser får tidsstämplar. I manu-
ella KANBAN- system vet man inte vad som ger problem utan man får gissa sig till vilka 
åtgärder som kan rädda ”nästa problem”. Ett vanligt problem vid manuella KANBAN- system 
är att kort försvinner och att lådor försvinner till andra användningsområden. Detta innebär i 
praktiken att beställningssignalen uteblir helt. Skulle en order någon gång inte bli fullföljd i 
ett elektroniskt KANBAN- system är det enkelt att kontrollera i loggfiler och dess 
tidstämplar, vad som hänt och vem som kan veta vad som hänt och finna förebyggande 
metoder. 
 
3.3 Lastning av materialtåg 
Vid lastning av materialtåg då man har orderna med sig på tåget i form av plastbackar eller 
kanbankort, lämnas dessa ofta över till speciell personal som plockar och förbereder nästa 
materialtåg. Vissa högfrekventa material brukar man kunna få med sig innan tåget skall gå 
igen. Vissa företag använder ett speciellt mellanlager med rullfack där man kan plocka och 
fylla på ett tåg mycket snabbt med det mest högfrekventa. Dessa mellanlager brukar 
kallas ”Supermarkets” och konsumerar tyvärr stor golvyta i fabrikerna. 
 
En annan mer automatiserad och kompakt lösning är Miniload som diskuteras. Det är små 
automatiska kranlager för lådor som är integrerade med ett bakomliggande pallager. Detta ger 
möjlighet att mata fram lådor längs en långsida så att man mycket snabbt kan lasta materialtå-
gen. 
 
Var skall man placera materialet 
på tåget så att man hittar detta när 
man sedan kommer till 
avlastningsstationerna, är en fråga 
som man alltid brottas med. Vid 
mina besök har jag sett många 
olika problem där tågförare letat 
och letat för att hitta rätt låda vid 
rätt stopplats. Det finns flera 
olika ”skolor” och här beskrivs 
två. En variant är att efterlikna 
montörernas materialfasader så 
långt som möjligt, men detta ger tyvärr väldigt långa materialtåg eller korta rutter per tåg. Den 
andra varianten är att låta ett IT-system hålla reda på exakt var man placerar materialet vid 
plocktillfället och låta IT-systemet sedan tala om detta när man gör ett stopp vid en hållplats 
och skall lossa.  Den ena varianten är att man låter IT-systemet tala om exakt var materialet 
skall placeras och den andra varianten är att den som lastar talar om för systemet var man 
placerat varje beställning. Det senare kan ske genom att använda enkla Put to Light terminaler 
på vagnarna som sedan också kan signalera var man skall plocka material när man lossar hos 
montörerna. 
 
3.4 Lossning längs rutten, det vill säga ”Mjölkrundan”. Vad styr principer och frekvens? 
Det finns två huvudprinciper för hur ofta man skall köra dessa materialtåg. Fasta tidtabeller 
och dynamiska ”tidtabeller”. De fasta tidtabellerna bygger på att man har fasta klockslag 

Figur 8. Exempel på Put to Light / Pick to Light-terminal på tåg. 
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precis som för bussar och tåg. Alla vet när materialtågen kommer och går och kan anpassa sig 
efter detta.  
 
Dynamiska leveranstider bygger på att man har 
en fast tidtabell i botten, men korrigerar denna 
efter den verkliga produktionsdynamiken. När 
man ökar produktionshastigheten ökar också 
materialbehovet och då ändrar man avgångstiden 
till kortare intervall mellan materialtågen. 
Omvänt ändrar man till mera sällan om man 
minskar produktionstakten eftersom materialet nu 
räcker längre. 
 
Den mest följsamma dynamiska metoden kan användas när man har sensorer i facken och har 
lagt upp ledtider på alla artiklar och sänder över beställningarna elektroniskt som e-
KANBAN. Nu kan man lasta tåget tills den mest kritiska komponenten närmar sig den 
tidpunkt då tåget måste avgå för att brist inte skall uppstå, alternativt att tåget är fullastat.  
Eftersom ledtiderna inte är lika kommer intervallen att variera och tågen styrs helt av behovet. 
Fyllnadsgraden på tågen blir större och antalet tågturer blir färre som belastar transportgång-
arna. Ökar produktionen följer tågens frekvens med liksom om produktionen minskar. En stor 
fördel med denna metod är att den hanterar varianter betydligt bättre eftersom artiklar som 
ingår i en produkt som ökat eller minskat mer än andra, triggar snabbare påfyllning eller 
längre intervall så man behöver inte köra i onödan.   
 
3.5 Hur hitta på tåget och hållplatsen vad, var och hur mycket som skall lossas 
Detta är ofta ett av materialtågens största problemområde. Nästan alla leveransrundor indelas i 
stopplatser, ungefär som busshållplatser. I de fall då man har ”kopierat” förbrukningsplatser-
nas materialställ på tågvagnarna, är det ofta enkelt att se att exempelvis ”andra raden och 
tredje facket” på vagnen skall plockas och placeras i ”andra raden och tredje facket” i 
materialstället hos montören. Det stora bekymret är att det i de flesta fall blir väldigt många 
tomma fack på vagnarna som i sin tur resulterar i väldigt långa tåg att manövrera inom 
fabrikslokaler och lager. Långa tåg skapar långa gångsträckor längs tåget för tågföraren, både 
vid lastning och vid lossning på hållplatserna. 
Den andra varianten är att man har fört in tågplatsen i ett system och presenterar detta i 
truckterminaler. När tåg-
föraren stannar vid en håll-
plats, får man upp var, vad 
och hur mycket som skall 
plockas på tågvagn-arna 
och sedan var och vad som 
skall placeras i facken hos 
montören. Detta låter bra 
vid första påseende, men 
när man följer och studerar verkligheten ser man att tågföraren springer fram och tillbaka 
väldigt många gånger och kollar i terminalen för att vara helt säker på att man tagit rätt 
komponent och kommer att placera denna i rätt fack hos montören. Små störningar gör att 
man måste börja om igen. 
 
En annan variant av systemstyrd lossning och inlagring hos montören är att man förser facken 
på tågvagnarna med enkla Pick to Light/Put to light-terminaler. När man lastar tågen med det 

Figur 9. Principen för ”mjölkrunda” 

 
Figur 10. Pick to Light- terminal med lysdioder och kvittensknapp på tåg 
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material som beställt från montören trycker man helt enkelt på en knapp vid det fack på tåget 
som man placerar in materialet i så att systemet vet var materialet placerats på tåget. Systemet 
vet redan från beställningen vart materialet skall transporteras, det vill säga till beställarens 
materialfack som befinner sig på en viss hållplats och nu vet också systemet var detta material 
har lastats på tåget. När tåget kommer till en hållplats verifierar föraren att man stannat på rätt 
plats och nu tänds en lysdiod framför den komponent som skall plockas för att placeras in i 
montörens materialställ. I det lilla fönstret visas också exakt var och hur många förpackningar 
som skall hanteras. När man gjort detta släcks lysdioden genom att tågföraren trycker på en 
knapp och nästa komponent kan hanteras och så vidare tills lossningskön är tom och det är 
dags att köra till nästa hållplats. 
 
 
4. Metodens utvecklingsmöjligheter och hinder framöver 
 
Det är ingen tvekan om att material som ”åker kollektivt” kan få en lägre intralogistikkostnad 
per artikelnummer än material som åker ”taxi”. Teoretiskt är det extremt kostnadsreducerande 
att köra med ett tåg med exempelvis 50 olika komponenter än 50 gånger med en komponent 
per tur, men då måste tågupplägget vara så uppbyggt att detta inte ”äter upp” besparingarna 
från principen. Den stora skillnaden är att material kan vänta på transport utan kostnad medan 
människor inte accepterar väntan på olika sätt. 
 
När man följer försäljningen av dragtruckar för tåg i förhållande till försäljningen av 
gaffeltruckar ser man att den förra är relativt liten. Fler borde kunna få lönsamhet i att an-
vända väldimensionerade materialtåg. Dragtruckar är idag långt utvecklade för ändamålet och 
en speciellt viktig faktor utöver manövrerbarheten, är att steget till truckgolvet är mycket lågt 
och därför inte orsakar att föraren måste stiga ner och stiga upp alltför högt kanske upp till 50-
100 gånger per runda. Det finns nu något fabrikat som har mindre än 10 centimeters 
trappstegshöjd. Det finns också andra fabrikat som har fjärrstyrning av trucken från några små 
knappar på en specialhandske så att man kan flytta fram hela tåget utan att gå till förarplatsen. 
 
Tågvagnarna utvecklas så att tågen kan innehålla olika typer av vagnar såsom lastpallvagnar 
och andra specialvagnar som snabbt och smidigt kan följa med. Man kan se olika nivå på 
smidighet och priser på dessa. Förarlösa materialtåg med möjlighet att lossa material och 
hämta tomma lådor börjar utvecklas allt mer, men ofta behöver man ta ett antal steg på vägen 
innan detta blir tillräckligt robust för den egna miljön.  
 
Efter många år med vanlig KANBAN har e-KANBAN kommit med en helt ny nivå av 
möjligheter. Eftersom man vid e-KANBAN kan gå tillbaka i databaser och kolla i loggfiler, är 
det nu möjligt att analysera både vad som gått fel och kan förebygga dessa med robusta lös-
ningar och samtidigt finna möjligheter till ännu större förbättringar när man vrider och vänder 
på statistiken i exempelvis EXCEL. I e-KANBAN- systemen kan man blanda materialtåg med 
vanliga gaffeltruckar och autotruckar. 
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5. Slutsummering 
 
Vid ett tillfälle skrev jag mejl till 6 professorer i logistik på olika universitet i Sverige och 
frågade efter forskning och uppsatser inom materialtåg, men fick till svar att det inte fanns 
någon känd sådan. Efter några mejlrundor fick jag ett svar från en av dem, att jag väl kunde 
försöka själv, så här har ni ett första försök till sammanställning. Jag hoppas att detta doku-
ment kan få igång en bredare diskussion och utveckling i användandet av materialtåg och 
flera tillverkande företag efterlyser nu mer kunskap om både detaljer och hur dessa hänger 
ihop eller med andra ord vad styr, och vilka konsekvenser får olika val. 
 
Först och främst undersök om det går att använda smalare plastbackar och kartonger. Under-
sök om man kan installera lämpliga sensorer i rullfacken som sänder över materialbeställ-
ningar i rätt ögonblick på elektronisk väg, så att man kan frikoppla plockning av nytt material 
med utforslingen. Nu kan man börja lasta nya vagnar redan innan tåget återvänt till lagret för 
påfyllning. Montera terminalsystem på tågvagnarna så att man blixtsnabbt kan hitta och ta rätt 
förpackningar och stoppa in dessa i rätt rullfack. Jag har sett många personer springa fram och 
tillbaka för att kolla i truckterminalen och sedan leta i tågvagnarna. 
 
Det är lätt att lura sig när det gäller materialtågens effektivitet genom att inte gå till botten 
med detaljerna som styr och bara lita på processens teoretiska princip. Det går att skapa 
dramatiska förbättringar av effektiviteten, genom att ta elektroniska standardkomponenter och 
lite tänkande utanför boxarna i anspråk, när man skapar eller skaffar ett e-KANBAN- system 
som integreras med materialtåg och gaffeltruckar på ett tidsfokuserat sätt. Alla gångsteg och 
materialhanteringsmoment som kan reduceras hos montörerna betalar investeringar på kort 
tid. Att behöva bygga ut en lång monteringslina, bara för att få plats med fler nya 
komponenter som skall monteras är sällan billigt. 
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Sammanfattning 
 
Organisationer fokuserar på att minska kostnaderna i sin försörjningskedja och 
outsourcing/offshoring har blivit populära sätt att arbeta för att minska kostnaderna. Offshoring och 
outsourcing ses ofta som ett självklart sätt att minska kostnaderna och samtidigt behålla samma 
servicenivå gentemot kunderna. Paradoxalt nog, kan detta leda till en högre totalkostnad och även en 
lägre servicenivå med en potentiell risk för att förlora kunder. Syftet med denna artikel är att 
kartlägga hur offshoring och outsourcing aktiviteter påverkar Totalkostnaden i företagets 
förädlingskedja (TKIF) och servicenivån mot kunderna. Tio representanter från olika företag har 
intervjuats med öppna frågor. Företagen representerar olika branscher. Många av företagen är 
globala och kommer från svenska huvudkontor. Den typ av outsourcing eller offshoring företagen har 
gjort, skälen bakom dessa beslut, målen med offshoring eller outsourcing är exempel på frågor som 
har diskuterats. Om analys av kostnader och servicenivån har utförts före och efter bytet, är ett annat 
exempel på frågor som har diskuteras. Studien visade att offshoring och outsourcing påverkar TKIF 
både på ett positivt och negativt sätt. Artikeln beskriver fallgropar chefer i ett företag kan falla in vid 
hantering av beslut om outsourcing och offshoring. Den tar också upp viktiga kriterier för en 
framgångsrik outsourcing eller offshoring. Exempel på kriterier  är att ha en genomarbetad 
affärsplan, ett tydligt syfte med offshoring eller outsourcing, lämpliga aktiviteter och rätt personer 
som utredare och beslutsfattare. Kunskapen om fallgropar och kriterier kan hjälpa chefer i företag 
göra välbetänkta beslut gällande outsourcing och offshoring. 
 
Nyckelord: Styrning av försörjningskedjan, Mätning av nyckeltal, Totalkostnaden i en försörjnings-
kedja, kostnadsanalys, Outsourcing, Offshoring 
 
 
1. Introduktion 
 
Det är stor press på företagen att öka vinsten och minska kostnaderna. Företagen måste sänka 
kostnaderna i alla områden. Kumar och Chang (2007) menar att skära kostnader i ett företag 
ökar nettoresultatet. Ett sätt att minska kostnaderna är att göra offshoring eller outsourcing av 
verksamheter. Offshoring är interna och externa inköp av arbetsuppgifter och tjänster från en 
plats utanför hemlandet med stöd från globala och inhemska transaktioner (Contractor et al., 
2010).  Outsourcing är när tjänster levereras av ett externt företag. Två olika typer av 
outsourcing särskiljs i litteraturen. En internationell outsourcing uppstår när verksamheten 
levereras av ett externt företag utanför landets gränser. Inrikes outsourcing är när 
verksamheten flyttas till ett externt företag inom landet (Moosavirad et al., 2014). Företagen 
fortsätter att öka sina offshoring aktiviteter utan att tänka på riskerna, Kumar et al. (2009). 
Enligt Aron & Singh (2005) har hälften av de organisationer som har genomfört offshoring 
misslyckats med att nå de förväntade kostnadsfördelarna. Rajkumar & Mani (2001) visade att 
mer än 50 % av outsourcing partnerskap misslyckades på grund av relationsfrågor och inte på 
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grund av dåliga avtal eller finansiella frågor. Carter (2006) belyser problemet med dålig 
kvalitet på det arbete som utförs av grupper belägna offshore.  
 
Ett lågt timpris verkar övervinna nackdelarna de kulturella, rättsliga, eller språkrelaterade 
hinder som följer med en offshoring, Größler et al. (2013). Produktiviteten och lönsamheten 
förbättrats inte avsevärt på kort sikt (fyra kvartal) för företag som gör offshoring enligt (Jiang 
et al, 2006). Hall och Liedtka (2005) menar att företagen presterar sämre när de har offshorat 
och att offshoring är ett spel för förlorare . Det är viktigt att beakta både produktionskostnader 
och transaktionskostnader för att få en realistisk syn på kostnadsbesparingar enligt Lacity & 
Rottman (2008). 
 
Offshoring och outsourcing är två populära aktiviteter inom industrin. Det finns ett behov av 
att ta rätt beslut om vad man ska offshora eller outsourca. Den här artikeln handlar om 
offshoring och outsourcing och bygger på en studie där yrkesverksamma från 10 olika företag 
har intervjuats. Syftet med studien har varit att kartlägga hur offshoring och outsourcing 
verksamhet påverkar TKIF och service mot kunderna. 
 
 
2. Studie Offshoring och Outsourcing 
 
Studien inleddes för att kartlägga hur offshoring och outsourcing verksamhet påverkar TKIF 
och service mot kunderna. Fokus låg på de utmaningar som företagen har när  de offshorar 
eller outsourcar verksamhet och vad man ska göra för att lyckas med en offshoring eller 
outsourcing. Yrkesverksamma från 10 olika företag intervjuades, med fokus på offshoring och 
outsourcing. Intervjuer genomfördes per telefon eller vid personliga möten med 
befattningshavare som var bekanta med offshoring eller outsourcing processen i sina företag 
eller i företaget de jobbade med. En person i varje företag intervjuades. De intervjuade 
personer valdes ut via en första kontakt med en befattningshavare som arbetar med offshoring 
eller outsourcing i bolaget. Kriterierna för urval av dessa företag där att de ska representera 
företag som har erfarenhet av offshoring eller outsourcing. 
 
De intervjuade företagen var: 
1 Flextronics 
2 AstraZeneca 
3 Siemens 
4 AtlasCopco 
5 ABB 
6 Exsupero 
7 Alcatel-Lucent 
8 Oracle 
9 Baxter 
10 Ericsson 
 
Flextronics är ett amerikanskt företag. Företaget erbjuder tillverkning, design, distribution och 
eftermarknadsservice. Flextronics är den näst största globala EMS (Electronics Manufacturing 
Services) företaget baserat på intäkter. De har tillverkning i mer än 30 länder och 200 000 
medarbetare. 
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AstraZeneca är ett brittiskt-svenskt multinationellt läkemedels och biologiskt företag.  Det var 
världens sjunde största läkemedelsbolag  2012 baserat försäljningsvärde för receptbelagda 
läkemedel. De har verksamhet i över 100 länder. AstraZeneca har en portfölj av produkter för 
allvarliga sjukdomar och har 50 000 anställda. 
 
Siemens är ett tyskt företag. Det är det största verkstadsföretaget i Europa. Divisionerna i 
bolaget är industri, energi, sjukvård och infrastruktur & städer. Siemens sysselsätter cirka 349 
000 personer i 190 länder. 
 
AtlasCopco är ett svenskt industriföretag som grundades år 1873. Företaget tillverkar 
industriverktyg och utrustning inom Kompressorteknik, Gruv- och bergbrytningsteknik, 
Konstruktion och Industriteknik. Företaget har produktion på cirka 100 
produktionsanläggningar i mer än 20 länder och sysselsätter mer än 40 000 personer. 
 
ABB är ett multinationellt företag med huvudkontor i Zürich i Schweiz. Det är ett av de 
största verkstadsföretagen och är verksamma i huvudsak inom robotik och kraft- och 
automations teknikområdet. ABB har verksamhet i cirka 100 länder och har cirka 150 000 
anställda. 
 
Exsupero är ett managementkonsultföretag i Sverige. Företaget arbetar inom de tre områdena: 
Interim management, konsultverksamhet och projektledning. De har seniora projektledare 
som hjälper andra företag inom områdena redovisning, IT, energi, detaljhandel, telekom och 
företagsledning. 
 
Alcatel-Lucent är ett franskt globalt telekommunikationsutrustningsföretag med huvudkontor 
i Boulogne-Billancourt i Frankrike. Alcatel-Lucent har verksamhet i mer än 130 länder och 
har cirka 62 000 anställda.  Bolaget fokuserar på fasta, mobila och konvergerade 
nätverkshårdvara, IP-teknik, mjukvara och tjänster. 
 
Oracle är en amerikansk datorteknik företag med huvudkontor i Kalifornien USA. Företaget 
utvecklar och marknadsför hårdvarusystem och affärssystem. Oracle har cirka 122 000 
anställda och var 2011 den näst största mjukvarutillverkaren baserat på intäkterna. 
 
Baxter är ett amerikanskt sjukvårdsföretag med huvudkontor i Illinois. Företaget har två 
affärsområden: BioScience och Läkemedel. Baxter har cirka 61 500 anställda och har 
tillverkningsanläggningar i hela världen. 
 
Ericsson är ett svenskt telekomföretag. Företaget erbjuder kommunikationsteknik och tjänster. 
Företaget sysselsätter mer än 110 000 människor och arbetar  med kunder i mer än 180 länder. 
Ericsson marknadsför mobilnät, kärnnät, mikrovågs transmission, Internet Protocol (IP) 
nätverk och fasta accesslösningar för koppar och fiber. 
 
En person från varje företag intervjuades; deras namn och befattningar listas i referenser. 
Intervjuerna inleddes i januari 2014 och genomfördes januari 2014 till oktober 2014. Frågorna 
är uppdelad i tre block. Det första blocket innehåller fråga 1-3 och omfattar frågor som rör 
bakgrunden för offshoring och outsourcing för att få en förståelse för svaren på frågorna i 
block 2 och 3. Det andra blocket omfattar fråga 4-6 och syftet med dessa frågor är att få 
kunskap om hur offshoring eller outsourcing verksamhet har påverkat TKIF och service mot 
kunderna. I block 3 som innehåller frågorna 7-9 undersöks hur beslutsfattare tittar långsiktigt 
när de fattar beslut om offshoring eller outsourcing. Detta baseras på resultaten från Kumar et 
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al. (2009) studie med 45 deltagande företag, att det är viktigt att hålla sig ajour med aktuella 
arbetskostnader. Detta block omfattar även verm som har ansvar för att fatta beslut om 
offshoring och outsourcing i ett företag. 
 
Intervjuerna baserades på 9 frågor: 
1. Beskriv vilken typ av offshoring eller outsourcing du har varit involverad i, det vill säga 
produktion, inköp eller administrativt arbete? 
2. Vad var den drivande faktorn bakom beslutet om offshoring eller outsourcing? 
3. Vad var syftet med offshoring eller outsourcing? 
4. Presenteras det en affärsplan före och efter förändringen? 
5. Har det gjorts några mätningar av kostnad och service gentemot kunderna? 
6. Vilka var de största utmaningarna vid outsourcingen eller offshoringen? 
7. Vem i företaget fattade beslutet? 
8. Hur många år är affärsplanen giltig? 
9. Gör ditt företag kontinuerliga mätningar av resultatet för outsourcing eller offshoring? 
 
Frågorna var öppna; syftet var att beskriva den offshoring eller outsourcing aktivitet företaget 
har gjort. 
 
 
3. Studiens resultat 
 
Fokus i studien har varit att identifiera hur offshoring och outsourcing aktiviteter påverkar 
TKIF och servicen mot kunderna. Tio chefer från olika företag har intervjuats. Frågor som har 
diskuterats är den typ av offshoring eller outsourcing företagen har gjort, de drivande 
krafterna bakom beslutet att outsourca eller offshora, målet med offshoring eller outsourcing, 
om en affärsplan har presenterats före och efter förändringen, om några mätningar av 
kostnader och effektivitet har utförts. Andra frågor som har diskuterats är vad har varit de 
största utmaningarna för outsourcing eller offshoring, som i bolaget har gjort, hur många år 
har affärsplanen varit giltig och om företaget kontinuerligt har mätt resultatet av offshorig 
eller outsourcing. De 10 intervjuer i denna studie har analyserats och resultatet och 
slutsatserna presenteras i nio olika rubriker. 
 
3.1 Om typ av offshoring och outsourcing 
Typen av aktiviteter som bolagen offshorar eller outsourcar skiljer sig en hel del. Det finns två 
huvudområden där företagen gör offshoring eller outsourcing. Områdena är produktions och 
administrations relaterat arbete. Vilka aktiviteter som väljs är mycket beroende på orsaken till 
offshoring eller outsourcing. Den vanligaste orsaken är att minska kostnaderna. När målet är 
att minska kostnaderna i administrationsområdet, ligger fokus på offshoring eller outsourcing 
aktiviteter som kan utföras i ett lågkostnadsland av en pool av människor med generell 
kunskap. Kännetecken för lämplig offshoring eller outsourcing för administrativa uppgifter är 
enligt de intervjuade företagen: 
 
• Mogen och stabil process 
• Där aktiviteten ger ett tydligt resultat 
• Uppgifter som initieras och begärs av den interna organisation eller annan uppdragsgivare 
• Fristående aktiviteter / enkela aktiviteter som görs som ett steg i ett flöde 
• Möjlighet att ge mandat att fatta egna beslut inom definierat område 
• Kräver begränsat stöd från och samverkan med den interna organisation 



45 
 

• Aktiviteter som får utföras utanför hemlandet ur ett rättsligt perspektiv 
 
Det är viktigt att ha en strategi för att avgöra vad som ska flyttats utomlands eller läggas ut. I 
många saknas det en strategi eller så är den ofullständig och personer på olika nivåer i 
företaget kan ta sina egna beslut om vilka områden som ska offshoras eller outsourcas. Det 
finns en risk att områden som inte lämpar sig för offshoring eller outsourcing kommer att 
flyttats utomlands eller till ett annat företag. Ett exempel är att aktiviteter flyttas till ett annat 
land eller företag och resulterar i ökade kostnader. Ett annat exempel är där bolaget genom 
offshoring eller outsourcing  kommer att ha en ökad riskexponering när det gäller juridiska 
och skattemässiga aspekter. Det finns också människor som som av bekvämlighetsskäl väljer 
områden som de bara inte tycker är roligt att göra. Typ av områden som utlokaliserades eller 
läggs ut av denna anledning är normalt monotona och repetitiva arbetsuppgifter. 
 
Områden som är vanloga för offshoring eller outsourcing är IS / IT-stöd, facility management, 
inköp och produktion. Det har också blivit populärt att upprätta globala Shared Service 
Centres i lågkostnadsländer. I dessa center är aktiviteter från olika länder och platser 
koncentreras till en lokalitet. 
 
3.2 Om den drivande faktorn bakom beslutet att outsourca eller offshora 
Den drivande faktorn för offshoring eller outsourcing kan delas in i tre huvudområden: krav 
för att minska kostnaderna, utnyttja tilldelade resurser och för att skapa närvaro i ett land. 
 
Den vanligaste drivande faktorn för offshoring och outsourcing är kravet på att minska 
kostnaderna. Minska kostnaderna kan krävas på grund av dålig finansiell ställning för bolaget. 
Aktieägarna kräver högre avkastning på kapitalet. Ett vanligt sätt att minska kostnaderna i 
många företag är att minska antalet anställda i landet där moderbolaget finns och lägga 
arbetsuppgifter i lågkostnadsländer. 
 
Att nyttja  resurser som har införskaffats på offshoring eller outsourcing anläggningar är 
också en drivkraft för offshoring eller outsourcing. Företag inrättar offshoring anläggningar i 
lågkostnadsländer för att minska antalet anställda i den egna hemorganisationen. Personer 
anställs och behöver  få uppdrag föratt optimera resursutnuttjandet. Om de inte får uppdrag 
kostar de bara pengar och företaget missar vinsten från resurseffektivitet. Samma sak gäller 
för offshoring. Ett företag som köper kapacitet att producera varor eller hanterar 
administrativa uppgifter måste använda kapacitet som de har köpt. Det finns en risk med 
denna drivkraft. Företag kan offshora eller outsourca verksamheter med syftet att utnyttja 
resurser och därmed hamna i en totalt högre kostnadssituation, även om det ursprungliga 
syftet var att minska kostnaderna. 
 
Den tredje drivande faktorn är att etablera närvaro i ett land. Etablering i ett land kan vara ett 
krav för att ett företag ska vara tillåtet att göra affärer i landet. Ett företag kan behöva inrätta 
en produktionsanläggning i ett land för att kunna få ett godkännande från myndigheterna att 
göra affärer i landet. Med medarbetare nära kunden kan också göra det lättare att göra affärer 
med kunden. Det kan också finnas taktiska skäl för att etablera ett företag i ett annat land, i 
konkurrenssyfte. 
 
Förutom de tre viktigaste drivfaktorerna för offshoring eller outsourcing finns en det finns 
också drivkraften att utveckla lösningar för den lokala marknaden. Två exempel från studien: 
I Indien har de utvecklat en kvittoskrivare som i princip kan använda vilken typ av papper 
som helst, inte som i väst, särskilt papperet på rullar. Ett annat exempel är ett 
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betalningssystem för mobiltelefoner i Afrika, som senare även kom till väst. Västvärlden hade 
inte sett behovet eller lösningen eftersom problemet hade upplevts inom denna del av världen. 
 
3.3 Om syftet med offshoring eller outsourcing 
Syftet med offshoring eller outsourcing kan delas in i fyra områden: 
• Kostnadsminskning 
• Service aspekter 
• Kompetens aspekter 
• Obligatoriska beslut 
 
Den främsta orsaken till offshoring eller outsourcing är att minska kostnaderna. Ett företag 
flyttar aktiviteter som ska utföras till ett lågkostnadsland.  Kostnadsminskning kan också 
uppnås genom att flytta en produktionsanläggning närmare marknaden och genom detta kan 
reducera transportkostnaden till kunden för slutprodukten. Ett företag som behöver öka den 
totala kapaciteten kan också välja att offshora eller outsourca i stället för utöka sin egen 
produktion om investeringen i ny produktionskapacitet är dyrare jämfört med offshoring eller 
outsourcing alternativet. 
 
En annan orsak till offshoring eller outsourcing är serviceaspekten. Ett företag kan förbättra 
servicenivån genom att flytta en del av produktionen närmare marknaden. Produktions-
anläggningarnas lokalisering är i detta fall baserat på att vara nära marknaden. Företaget kan 
därmed ge bättre service till sina kunder genom att ha en kortare ledtid från produktions-
anläggningen till kunden. Förbättrad servicenivå kan också uppnås genom offshoring eller 
outsourcing av verksamhet till platser som ligger närmare kunden. Detta kan vara bra till 
exempel om kunden kräver täta personliga möten. Det finns dock ingen garanti för att 
offshoring eller outsourcing aktiviteter närmare kunden ger bättre service. 
 
Det tredje skälet är kompetensaspekter, som också är ett mål med offshoring eller 
outsourcing. Ett företag kan få tillgång till en specifik kompetens som ett annat företag har 
genom offshoring eller outsourcing. Att skapa central kompetens kan också vara en orsak till 
offshoring eller outsourcing. Ett företag kan välja att flytta verksamhet från olika platser till 
en central anläggning där fokus är att bygga upp ett team med hög kompetens. 
 
En fjärde anledning till offshoring eller outsourcing är ett beslut från den högsta nivån i ett 
företag. Den högsta ledningen kan ha satt en riktning att lämpliga aktiviteter ska flyttats utom-
lands eller outsourcas att få kostnadsbesparingar. Längre ner i organisationen kan detta tolkas 
som om att en viss nivå av offshoring eller outsourcing krävs. För en chef på en lägre nivå i 
företaget kan fokus bli att finna verksamhet eller aktiviteter som ska offshoras eller outsourcas 
för att kunna nå ett mål som han / hon tror krävs av högre ledning för att göra ett bra jobb. Det 
finns en risk i de fall att verksamhetr offshoras eller outsourcas som leder till högre kostnader 
och lägre servicekvalitet. 
 
3.4 Om affärsplan 
En affärsplan görs i de flesta fallen innan ett beslut om offshoring eller outsourcing, men 
beslut tas också utan att en affärplan eller utan djupare analys har gjorts. Kvaliteten på de 
affärsmässiga argumentenär  många gånger dålig. Affärsplanen bör ge en bild av den totala 
kostnaden, men ofta är det bara minskningar av direkta kostnader och timpriser som omfattas. 
Det affärsmässiga fokuset ligger i många fall på kostnadsbesparingar genom att minska 
direkta kostnader för arbetskraft och timpriser i stället för på den totala kostnaden, inklusive 
indirekta kostnader. När affärsplanen är koncentrerad till direkta kostnader kan den visa 
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kostnadsbesparingar, men om den totala kostnaden hade beaktats kan det istället visa ökade 
kostnader, se figur 1. 
 

 
 
Figure 1. Direkta och indirekta kostnader,  timkostnaden versus totalkostnad 
 
3.5 Om mätningar 
Att mäta effekterna av offshoring och outsourcing kan vara komplicerat. I vissa fall 
genomförs inga mätningar efter den inledande affärsplanen. Många företag anser att det är 
tillräckligt att göra utvärderingen endast en gång före beslutet. I vissa fall mäter företagen 
regelbundet i förhållande till det servicenivåavtal som de har ställt upp med företaget som 
levererar offshoring eller outsourcing tjänsten. 
 
Kostnadsmätningar görs ofta som en uppföljning av utvecklingen av timpriset i det land dit 
verksamheten har offshorats eller outsourcats.  Den totala kostnaden, eller TKIF som finns 
definierat i Pettersson och Segerstedt (2013) mäts normalt inte när företag utför mätningar för 
att utvärdera offshorad och outsourcad verksamhet. 
 
Vid mätningar av kostnader finns det en risk för dolda kostnader. Dolda kostnader kan vara 
extra arbete som måste göras i andra delar av organisationen för att stödja det som har 
offshorats eller outsourcats. Kostnader kan också uppstå för korrigeringar längre fram i 
processen på grund av kvalitetsproblem. 
 
De vanligaste effektivitetsmätningarna i försörjningskedjor i Sverige är leveransprecision, 
ledtider och kundtillfredsställelse (Petterson och Segerstedt, 2011). Det är oftast bara ledtider 
som finns med när mätningen utförs vid utvärdering av offshoring och outsourcing. 
Leveransprecision och kundtillfredsställelse  mäts sällan. 
 
3.6 Om största utmaningarna 
Det uppstår ett antal olika utmaningar vid offshoring och outsourcing som måste hanteras för 
att få ett bra resultat. De största utmaningarna är: 
  
• Kompetens 
• Kultur 
• Kommunikation/Språk 
• Bristande kontroll över prioriteringar 
• Risk för stöld av teknik 
• Komplexitet 
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Vissa företag tror att du har samma kompetens på alla ställen i världen om du har samma jobb 
roll. Det är viktigt att ha rätt kompetens nivå. Detta gäller för såväl för låg kompetens och för 
hög kompetens. Det är vanligt att anställa unga studenter som kommer direkt från 
universitetet. Många av dessa människor stanna bara en kort tid och går vidare till mer 
utmanande arbeten. Det är vanligt med en hög personalomsättning. Anställa personer med för 
låg kompetens resulterar i behov av fler människor för att göra samma jobb och kräver mer 
stöd från andra utanför offshore stället. Kostnaden blir högre när korrigeringar och 
kvalitetskontroller måste göras senare i flödet. Titeln betyder inte alltid att personen har 
kunskap. I vissa fall kan en person som har tagit en kurs för att få en titel och inte den 
kunskap som krävs. Det är mycket viktigt att hitta rätt kompetensnivå. Bland deltagarna i 
studien har det upplevts att det ofta saknas kompetens i den levererande organisationen för att 
arbeta i projekt. Detta är nödvändigt när de ska arbeta i offshoring och outsourcade 
verksamheten. 
 
Kulturella skillnader är också en stor utmaning. I vissa kulturer ifrågasätter inte de anställda 
och de gör precis vad de blir tillsagda att göra av sina chefer. De är fullt medvetna om det 
faktum att de gör fel saker, men ifrågasätter inte. Allt bör beskrivas i processen för att undvika 
misstag och missförstånd. Vissa företag har upplevt att medarbetare i till exempel Indien inte 
tar resultaten på allvar, men fokusera på att göra sin lilla del i operationen. En erfarenhet är att 
de anställda i en outsourcad företag har liknande beteende som en telefonförsäljare, bara 
fokusera på att göra hennes eller hans del utan att lyssna på kunden. En annan kulturell 
skillnad i vad som uppfattas som normal standard mellan företaget och deras leverantörer. Ett 
stort globalt företag har sina egna globala standarder oavsett var de är verksamma, som ibland 
är högre än branschstandarder lokalt och det gäller att välja partner som förstår den och vill 
arbeta i enlighet med den. 
 
Kommunikationsproblem uppstår ofta. Språkförbistring leder till missförstånd som kan leda 
till högre kostnader. Ett svenskt företag med offshoring företag i Indien har drabbats av 
allvarliga problem med kommunikation på grund av olika språk. De anställda använder 
Google för att översätta på båda sidor att förstå varandra. Missförstånd resultera i högre 
kostnader. En annan svenskt företag hade en global servicecentral i Indien där det blev 
problem när de anställda inte kunde tala svenska. Detta ledde till en ökad belastning på 
personalen i Sverige som behövdes för att underlätta processen efter offshoring eller 
outsourcing. Företaget bestämde sig för att flytta servicecenter till ett land där de kunde hitta 
medarbetare som kunde tala svenska. Timpriset var dyrare i detta land, men den totala 
kostnaden blev lägre till följd av ett effektivare samarbete med den interna organisationen. 
Kommunikationsproblem uppstår också när flera personer använder samma inloggnings id 
(gemensamma brevlådor) och du vet inte vem du kommunicerar med. 
 
Bristande kontroll över prioriteringarna är en annan utmaning med offshoring eller 
outsourcing. Situationer där prioriteringar behövs är mer komplicerade att hantera när vissa 
aktiviteter sker i ett annat land eller i ett annat företag i stället för i den interna organisationen. 
Avståndet gör det svårare att hålla kontroll och ha ett nära samarbete. 
 
Risk för stöld av teknik är främst kopplat till outsourcing av produktion och 
produktutveckling. När ett företag har produktion i ett annat bolags lokaler måste de ge dem 
tillgång till produktbeskrivningar, ritningar och testdokumentation. Detta ger företag som 
utför de outsourcade aktiviteterna god inblick i produktens prestanda och tillverkningsprocess. 
Det är svårt att undanhålla information i denna situation. 
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Komplexitet är också en utmaning för offshoring och outsourcing. I vissa fall företag flyttar 
komplexa verksamheter till andra länder på grund av att verksamheten är för dyr. Problemet 
är att processerna inte har säkrats, vilket innebär problemen när de offshoras och outsourcas. I 
de fall uppgifterna är ofta oklara kan det resultera i att den kostnadsreduktion företaget har 
räknat med uteblir. Aktiviteter, roller och processer delas ofta upp i mindre delar för att passa 
offshoring eller outsourcing. Detta leder till att det blir många människor inblandade för att 
utföra ett uppdrag. När en roll är uppdelad i små bitar leder det till många överlämningar och 
att ingen har helhetssynen och tar helhetsansvar. En risk när aktiviteter, roller och processer är 
indelade i mindre delar är att bolaget hamnar i att fler personer krävs för att göra samma jobb. 
 
Det kan vara svårt för leverantörerna att förstå vad de offererar när ett företag flyttar ut den 
inhemska produktionen, på grund av att mycket kunskap om processer inte är nedskrivna utan 
finns huvudet på den personal som har arbetat med produktionen. Detta kan leda till att de 
offererade priserna inte stämmer med den faktiska produktionskostnaden för leverantören. 
Detta leder i sin tur till att de prishöjningar och en risk för dålig relation med leverantören. 
Det kan vara tekniskt svårt att flytta vissa tillverkningsprocesser när de är komplexa och 
kunskapen finns hos de personer som arbetar med processen. Vid offshoring eller outsourcing 
är det viktigt att ha en korrekt dokumentation. Kommunikation och utbildning i teknologin är 
också viktigt vid offshoring eller outsourcing.  
 
3.7 Om beslutet 
Vem i ett företag fattar beslut om offshoring eller outsourcing? Det första beslutet fattas i de 
flesta fall av högsta ledningen (VD, styrelse, globala ledningen) i ett företag. I ett stort globalt 
företag är beslutet om offshoring eller outsourcing ofta ett strategiskt beslut med det 
huvudsakliga syftet att minska kostnaderna. Efter beslutet är det upp till chefer längre ner i 
organisationen att utföra efter bästa förmåga. Beslutsnivån beror också på omfattningen av 
den verksamhet som ska flyttas. Att flytta produktionen av en produkt från det egna företaget 
till ett annat företag beläget i de närliggande omgivningarna kan tas av den lokala ledningen. 
Flytta produktlinjer från Sverige till ett annat land är ett beslut som fattats av den globala 
ledningsgruppen. 
 
Det finns en risk för felaktiga beslut när beslut fattas alltför långt ner i organisationen baserat 
på bristande fakta. Ett av företagen i denna studie har utveckla en strategi för outsourcing och 
offshoring och har tagit fram en beslutsmall som används som grund för att fatta beslut om 
offshoring eller outsourcing. Detta företag har också utpekade personer i ledningsgruppen 
som enbart jobbar med dessa frågor. 
 
3.8 Om giltighetstiden för en affärsplan 
Hur lång bör giltighetstiden vara för att ha en bra affärsplan för offshoring eller outsourcing? 
Många företag tar beslut baserat på en kostnadsbesparing här och nu. Affärsplanen gäller för 
det aktuella timpriset. Analys av vad som kommer att hända de närmaste åren saknas ofta. 
Idéen med offshoring eller outsourcing bör vara långsiktig på grund av höga kostnader för att 
flytta produktion eller administrativ verksamhet. Ändra fram och tillbaka är inte en önskvärd 
situation och därför går ett företag in i projektet med målet att flytten ska vara lönsam i ett 
långsiktigt perspektiv. Den flyttade verksamheten bör vara kvar under många år framöver. 
Den kostnadsbesparingen som är planerade i samband med offshoring eller outsourcing faller 
inte alltid ut som planerat på grund av konjunkturförändringar, prisförändringar, etc. 
 
Det har förekommit situationer där ett företag upptäcker att den förväntade 
kostnadsbesparingar visar sig vara en ökad kostnad i stället redan under 2: a eller 3: e året. 
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Skälen till detta har varit att timtaxan har ökat i landet dit verksamheten har flyttats.  Det har 
också visat sig att olika stödfunktioner har behövts som ger en merkostnad. Exempel på 
funktioner som stöder offshoring och outsourcade verksamhet är controllers, chefer, 
supporttekniker och kvalitetschefer. 
 
3.9 Om fortsatt uppföljning av resultatet av offshoring eller outsourcing 
Någon typ av uppföljning görs alltid, men med varierande kvalitet.  Uppföljningen av 
resultatet är i vissa fall mycket bristfälligt.  Det vanligaste är att sätta upp nyckeltal och mäta 
mot dem. Vissa företag sätter upp ett servicenivåavtal med det företag dit verksamheten 
flyttas. I dessa fall mäts prestanda i förhållande till servicenivåavtalet. 
 
Det går att urskilja två angreppssätt utifrån mätningarna. Ett sätt är att använda mätresultaten 
till att utvärdera och förbättra. Ändringar och justeringar görs baserat på resultaten från 
mätningarna. Det andra angreppssättet bygger på en ovilja att förändra. Ändringar kan vara 
känsliga för dem som har tagit det ursprungliga beslutet av offshoring eller outsourcing. 
Beslutsfattare är inte alltid villiga att erkänna att de har fattat ett felaktigt beslut. I detta fall 
finns det inget större intresse att göra kontinuerlig uppföljning av vad offshoring eller 
outsourcing har givit för resultat. 
 
 
4. Slutsatser 
 
Baserat på intervjuerna med företagen som har ingått i studien kan slutsatsen dras att 
offshoring och outsourcing strategierna kan vara både framgångsrika och stora misstag. Det är 
mycket beroende på varför och vad företaget offshorar eller outsourcar. De intervjuade 
personerna i denna studie har olika erfarenheter från offshoring och outsourcing. Vissa har en 
mycket positiv erfarenhet och andra har sett negativa aspekter. Intervjuerna i denna studie har 
visat att framgångsrik offshoring och outsourcing är de som uppfyller följande kriterier: 
 
• En solid affärsplan som visar att den totala kostnaden blir lägre  
• Tydligt syfte med offshoring eller outsourcingen 
• Aktiviteter som är lämpliga för offshoring och outsourcing 
• Beslut som fattats av rätt person 
•Beslut tas med ett öppet sinne - öppen för förändringar 
 
En solid affärsplan är en förutsättning för ett bra resultat när det gäller offshoring och outsour-
cing. Den bör titta på den totala kostnaden. Det är vanligt att ett företag bara tittar på timpris 
och fattar beslut om offshoring eller outsourcing. Då finns det en risk att beslutet resulterar i 
en högre kostnad än förväntat. Affärsplanen ska också ha ett långsiktigt perspektiv. 
 
För att lyckas med offshoring eller outsourcing är det viktigt att ha ett tydligt syfte. Ett tydligt 
syfte kan till exempel vara att minska distributionskostnaden genom att ha produktionen 
närmare marknaden. Ett annat tydligt syfte kan vara att lägga en verksamhet n i ett land för att 
få tillgång till marknaden. Detta gäller då landets regering eller lagar kräver att det säljande 
företaget har verksamhet i landet för att få göra affärer där. 
 
De verksamheter som ska offshoras eller outsourcas bör vara lämpliga för att för att ha utanför 
den egna hemmaorganisationen. Aktiviteter som kräver nära kontakt och en hel del 
interaktion med den interna organisationen bör inte offshoras eller outsourcas. Outsourcing av 
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produktion där industrihemligheter kan avslöjas rekommenderas inte. När produktion lägga ut 
krävs det ofta tekniska specifikationer och ritningar. Denna information kan avslöja för 
mycket om produkterna och kan skada företaget om den hamnar i orätta händer. 
 
Den person som tar ett beslut om offshoring eller outsourcing ska ha rätt kompetens inom 
offshoring och outsourcing och det bör finnas vägledande principer från företaget.  När 
personer längre ner i organisationen fattar beslut utan tydliga riktlinjer finns det en risk för att 
felaktiga beslut fattas. Den person som har mandat att fatta beslut om offshoring och 
outsourcing måste se helheten och förstå konsekvenserna av beslutet. 
 
Beslut om offshoring eller outsourcing bör fattas med ett öppet sinne så att beslutet kan ändras 
utan att skada personers alter ego. I många fall kan personen bakom beslutet om offshoring 
och outsourcing fortsätta att stå bakom beslutet även om han eller hon har förstått att beslutet 
var felaktigt. Det är då svårt att ändra tillbaka till den ursprungliga strategin. 
 
Baserat på de problem som de intervjuade personerna har upplevt har ett antal fallgropar 
identifierats vid hantering av beslut om offshoring och outsourcing. Dessa kan delas in i fyra 
kategorier: 
 
1. Kostnadssyndrom: fokusera på priset per timme, men glömmer den totala kostnaden 
2. Trendsyndrom: Gör outsourcing och offshoring eftersom andra företag gör det 
3. Tidssyndrom: Minska kostnaderna just nu, men vad händer om två till fem år 
4. Servicesyndrom: Effekterna av dålig service är svårt att sätta en prislapp på. Den visas 
normalt inte i mätningarna. 
 
Det finns en risk för att hamna i kostnadssyndromet. Huvudsyftet med offshoring eller 
outsourcing är att minska kostnaderna, men när affärsplanen tas fram beaktas vanligtvis bara 
en del av den totala kostnaden beaktas. Kostnadsbesparingen bygger ofta på ett lägre timpris i 
det land dit verksamheten flyttas. När den totala kostnaden inte beaktas riskerar företaget att 
få en högre kostnad även om det har en affärsplan som visar att kostnaderna ska minska. 
 
Det andra syndromet är trendsyndromet. Offshoring och outsourcing har varit mycket populär 
under många år. Det har blivit en trend att många företag följer trenden bara för att andra 
företag har gjort det. Offshoring och outsourcing är inte bra för all verksamhet och alla 
företag. Varje potentiellt offshoring eller outsourcing fall måste bli ordentligt analyserat före 
beslut. 
 
Tidssyndromet uppstår när giltigheten för affärsplanen är kortsiktig och bara täcker den nuva-
rande situationen. Hur villkoren kan ändras måste redas ut innan beslut fattas om offshoring 
eller outsourcing. Timpriset förändras en hel del inom den närmaste framtiden i många 
lågkostnadsländer. Detta kan leda till att de affärsmässiga argumenten för offshoring eller 
outsourcing är negativ redan ett år senare. Att göra en offshoring eller outsourcing aktivitet är 
en investering som ska resultera i en vinst under flera år för att vara värd att göra. Flytta 
tillbaka aktiviteter igen kan både vara mycket kostsamt och komplicerat att göra eftersom 
kompetens kan vara svårt att bygga upp igen. 
 
Servicesyndromet är när syftet är att minska kostnaderna och hålla samma service grad, men 
servicegraden minskar i sådan utsträckning att den beräknade kostnadsreduceringen 
försvinner. Effekterna av dålig service är svårt att få en prislapp på. Det kan vara svårt att 
mäta. Dålig service kan leda till både lägre försäljning för företaget och att ytterligare 
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arbetskraft måste ingå i processen för att täcka upp. Studien visade att offshoring och 
outsourcing påverkar TKIF både på ett positivt sätt och ett negativt sätt. Den negativa effekten 
uppstår om bolaget står inför kostnadssyndromet: fokus på priset per timme, men glömmer 
den totala kostnaden. Servicen i försörjningskedjan kan också påverkas av offshoring och 
outsourcing. Den negativa effekten uppstår om bolaget står inför servicesyndromet. 
Effekterna av dålig service är svårt att sätta en prislapp på. Att vara medveten om syndromen 
och veta hur man mäter TKIF och servicen mot kunderna kan hjälpa chefer i företag att 
hantera offshoring och outsourcing. 
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