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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose - The purpose of this study is to investigate potential for and cost related 

impact of internal lead time reduction through coordination between materials supply 

and a production activity of customer-order-unique products. In order to achieve the 

purpose two questions are answered; 

1. How can with respect to sourcing strategy, coordination between materials supply 

and production activity of customer-order-unique products be achieved? 

2. How does a coordination affect cost items in related areas of the business? 

Method – Based on literature in the area of materials supply a theoretical framework 

for the study was established. The company JELD-WEN, an industrial manufacturer 

with customer-order-unique-production of fire- and safety-doors was used for a case 

study. Data collection was performed through interviews, observations and document 

studies. A comparison between the theoretical framework and empirical data 

generated the final results. 

Findings – Using a hybrid sourcing strategy, changes in materials supply through an 

internal call-off together with the materials feeding method kitting proves potential to 

reduce the internal lead time in the manufacturing process. An economic impact of 

such coordination with a production activity has been found for three cost items; 

handling cost (increase), administrative order cost (increase/decrease) and inventory 

carrying cost (increase/decrease). 

Implications – The study does not contribute to new theory in the field. Instead 

existing theory and relations defined in the theoretical framework have been verified 

by the case study. Internal lead time reduction identified in the study may be used in 

other ways than by the means of an improved customer offer. This can be done 

through sharing time to other time-exposed activities in the manufacturing process or 

as an additional safety time for finished products to secure company's delivery 

accuracy. Therefore, in a decision situation for change affected cost items should be 

assessed in contrast to the more indirect value of a lead time reduction. 

Limitations – Modifications of materials supply occurs in a context where conditions 

outside the unit of analysis plays a crucial role and thereby limits the possible usage 

of the potential lead time reduction. The study handles impact of cost items in a 

general direction (increase or decrease). Absolute terms contribute to more precise 

consequences and are probably necessary to support a company's final financial 

decision of using an alternative approach in materials supply. 

Keywords – Materials supply, Customer-order-unique, Lead time reduction, Sourcing 

strategy, Call-off, Kitting.  
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med studien är att undersöka potential för, och kostnadsmässig 

påverkan av, intern ledtidsreduktion genom samordning mellan materialförsörjning 

och produktionsaktivitet avseende kundorderspecifika produkter. För att uppnå syftet 

besvaras följande två frågeställningar; 

1. Hur kan med hänsyn till försörjningsstrategi, en samordning mellan 

materialförsörjning och produktionsaktivitet avseende kundorderspecifika 

produkter uppnås? 

 

2. Hur påverkar en samordning kostnadsposter i berörda delar av 

verksamheten? 

Metod – Utifrån en litteraturstudie inom området materialförsörjning upprättades ett 

teoretiskt ramverk för studien. På företaget JELD-WEN i Forserum, en industriell 

verksamhet med kundorderspecifik tillverkning av brand- och säkerhetsdörrar, 

genomfördes en fallstudie. Datainsamlingen utfördes med intervjuer, observationer 

och dokumentstudier. En jämförelse mellan teoretiskt ramverk och empirisk data har 

genom analys genererat studiens resultat.  

Resultat – Det finns potential att reducera intern ledtid i tillverkningsprocessen via 

förändringar i materialförsörjning genom ett internt avrop och materialpåfyllnad med 

metoden kittning, detta vid försörjningsstrategin hybrid sourcing. En ekonomisk 

påverkan av en sådan samordning med produktionsaktivitet har konstaterats i tre 

kostnadsposter; hanteringskostnad (ökning), administrativ orderkostnad 

(ökning/minskning) och lagerföringskostnad (ökning/minskning). 

Implikationer – Studien etablerar ingen ny teori utan belyser ett förhållande ur redan 

befintlig teori där relationer som definierats i det teoretiska ramverket har verifieras 

genom fallstudien. En faktisk ledtidsreduktion kan i praktiken användas för andra 

åtgärder utöver ett förändrat kunderbjudande. Detta kan ske genom fördelning till 

tidsmässigt trånga sektorer i tillverkningsprocessen eller som säkerhetstid i lager av 

färdiga produkter för att säkerställa leveransprecision. I en beslutssituation för 

förändring bör kostnadsposternas påverkan därav sättas i relation till det mer indirekta 

värdet av en ledtidsreducering. 

Begränsningar – Förändringarna i materialförsörjningen sker i en kontext där 

verksamhetsförutsättningar utanför analysenheten spelar en avgörande roll, och 

begränsar hur stor del av den faktiska ledtidsreduceringen som kan tillgodoses. 

Kostnadsposternas påverkan är uttryckt med en generell riktning (ökning eller 

minskning), mer precisa konsekvenser i absoluta termer är troligen nödvändigt som 

beslutsunderlag för verksamhetens ekonomiska ställningstagande vid alternativt 

tillvägagångssätt i materialförsörjning. 

 

Nyckelord – Materialförsörjning, Kundorderspecifik, Ledtidsreduktion, 

Försörjningsstrategi, Avrop, Kittning  
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1 Introduktion 
I detta inledande kapitel beskrivs ledtidens betydelse vid kundorderspecifik 

tillverkning vilket leder vidare till problembeskrivning, syfte samt studiens två 

frågeställningar. Därefter redogörs för studiens omfång och avgränsningar. 

Avslutningsvis presenteras rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I dagens industriella affärsklimat tenderar kunden att få en allt starkare position, en 

utveckling från en situation där kunden tidigare varit en intressent som fått anpassa 

sina önskemål och behov efter det tillverkande företagets erbjudande (Storhagen, 

2011). Idag har kunden istället blivit en intressent med större inflytande som innehar 

en avgörande ställning för att bedöma funktionaliteten i det tillverkande företagets 

verksamhet. Storhagen (2011) menar genom detta att det förändrade synsättet innebär 

att kunden tydligt blir det tillverkande företagets viktigaste referenspunkt. Ellis (2011) 

hävdar att denna förändring av maktförhållande grundas i att kunden har fått en 

förbättrad informationstillgång och utvecklat ett mer sofistikerat synsätt i sina 

förväntningar. Harrison och van Hoek (2011) uttrycker denna förändring som 

tvådelad, där ökade krav ställs på såväl produktanpassning som tillhörande 

servicenivå. Storhagen (2011) bedömer att det förändrade synsättet på kunden 

kommer fortsätta utvecklas på den inslagna vägen och är därmed av högsta relevans 

att beakta för tillverkande företag. Inte minst poängterar Storhagen (2011) detta 

förhållande i de fall där produkter i allt högre grad tenderar att framställas med direkt 

kundorderspecificering. 

Till skillnad från standardprodukter upprättas kundorderspecifika produkter efter en 

rad individuella attribut och valmöjligheter, vilka i olika grad utformas efter kundens 

unika önskemål (Graca, Hendry & Kingsman, 1999). Dessa kundpreferenser styr 

verksamhetens framtagningsprocess samt bestämmer var den kundorderspecifika 

utformningen ska initieras (Olhager, 2003). Initieringen benämns ofta 

kundorderpunkt, denna fastställer i vilket skede av framtagningsprocessen som 

produkten upprättas utifrån kundorder (Olhager, 2003). 

Oberoende om en verksamhet är inriktad mot standardprodukter eller 

kundorderspecifika produkter poängterar Slack och Lewis (2011) vikten av att 

anpassa arbetet för att tillfredsställa marknadens behov. Denna insikt grundas i fem 

konkurrensfaktorer; kvalitet, hastighet, tillförlitlighet, flexibilitet och kostnad. Hill 

(1986; 2000) menar att konkurrensfaktorer för tillverkande företag kan uttryckas som 

orderkvalificerare respektive ordervinnare. Orderkvalificerare är kriterier som 

verksamheten behöver uppfylla för att vara ett tilltänkt alternativ för kunden medan 

ordervinnare är kriterier som blir avgörande för kundens slutgiltiga val och faktiska 

orderplacering (Hill, 1986; 2000). Beroende på verksamhet och marknadssegment 

utnyttjas enligt Slack och Lewis (2011) olika konkurrensfaktorer och detta kan synas 

såväl mellan aktörer som mellan olika produkter tillhandahållna av en och samma 

aktör.  

Vid kundorderspecifik tillverkning nämner Olhager (2003) flexibilitet som 

ordervinnare, vilket kan synas genom produktegenskaper eller utformning av 

tillverkningsprocess. Tillverkningsprocessen är en sekvens av interna aktiviteter i 

vilken råmaterial och komponenter förädlas till färdig produkt (Blackstone, 2008). 

Enligt Handfield och Pannesi (1995) bör tillverkningsprocessens tidsytnyttjande ges 
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högsta prioritet och framhåller i enlighet med Lamming, Johnsen, Zheng och Harland 

(2000) konkurrensfaktorn hastighet som den betydande ordervinnaren vid 

kundorderspecifik tillverkning. Fokus på hastighet kräver en koncentration av resurser 

som kan generera korta ledtider i tillverkningsprocessen samt en effektiv kö- och 

lagerhantering (Olhager, 2003) där ledtid definieras som tidsåtgången för att 

genomföra en eller flera aktiviteter (Blackstone, 2008). Detta för att erhålla 

marknadsmässiga fördelar i snabb kundorderhantering samt korta leveranstider (Slack 

& Lewis, 2011). 

 

Tersine och Hummingbird (1995) påpekar i likhet med Olhager (2003) interna 

ledtidens betydelse, och menar att ett väl avvägt tidsutnyttjande har en central roll för 

att skapa en konkurrenskraftig verksamhet. Den interna ledtiden blir en fundamental 

del i den leveranstid som är möjlig att lämna till kund (Wikner, 2014), och i 

förlängningen det faktiska erbjudande en industriell verksamhet kan offerera 

(Storhagen, 2011).  

1.2 Problembeskrivning 
Vid kundorderspecifik tillverkning ställs höga krav på att ingående material finns 

tillgängligt när behov uppstår i en produktionsaktivitet (Battini, Faccio, Persona & 

Sgarbossa, 2009) vilket föranleder en stor utmaning för materialförsörjningen. Med en 

produktionsaktivitet avses en eller flera manuellt eller maskindrivna operationer vilka 

tillsammans bildar en odelbar planeringspunkt (Mattson, 2004) och 

materialförsörjningen är de samlade aktiviteter en verksamhet utför i syfte att förse 

produktionsaktiviteter med material från leverantör (Mattsson, 2004). Sawik (2009) 

betonar i detta förhållande vikten av att materialförsörjning och produktionsaktiviteter 

samordnas. Vid en bristande samordning riskerar processer att utsättas för väntetider 

samt bidra till att skapa onödiga lager av produkter i arbete vilket kan ge negativa 

följder för en verksamhet, exempelvis genom försämrad leveransprecision och onödig 

kapitalbindning (Grant, Lambert, Stock & Ellram, 2006; Storhagen, 2011). Med en 

väl genomtänkt samordning ges verksamheten enligt Sawik (2009) istället goda 

möjligheter att uppnå hög kundtillfredsställelse samt en effektiv kostnadshantering.  

Materialförsörjningen har enligt Harrison och van Hoek (2011) en kritisk funktion i 

att säkerställa att respektive produktionsaktivitet förses med rätt material vid rätt 

tidpunkt. Funktionen blir avgörande för att möjliggöra ett synkroniserat 

produktionsflöde med kontinuerliga förflyttningar som kan ge en direkt effekt på 

produktens interna ledtid. Förutsättningar för denna materialförsörjning tar enligt 

Jonsson (2008) utgångspunkt redan i anskaffningsprocessen, i vilken Hines (2004) 

poängterar centrala delar i rutiner för inköp och leverans. 

Flera tidigare studier (bl.a. Singh, Sohani & Marmat, 2013; Ward & Zhou, 2006) 

belyser ledtidsreduktion i tillverkningsprocessen både genom produktions- och 

informationsmässiga förändringar. Intresset av ytterligare studier för ledtidsreduktion 

och hur materialförsörjning kan användas som ett verktyg för detta, aktualiseras inte 

minst genom utbredningen av kundorderspecificering och dess tillhörande tidskrav 

som enligt Storhagen (2011) går mot en tydlig ökning. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Bakgrund och problembeskrivning har synliggjort ett affärsklimat där kunden får allt 

starkare ställning. Prioritering av ledtider är centralt för framtida konkurrensförmåga 

och i sin tur en förutsättning för att behålla eller förbättra verksamhetens 

marknadsposition. Detta ställer stora krav på upprättande av tidseffektiva interna 

processer i vilken materialförsörjning har en betydande roll. Utifrån detta avses att i 

syftet nedan precisera studiens faktiska ändamål; 

Syftet är att undersöka potential för, och kostnadsmässig påverkan 

av, intern ledtidsreduktion genom samordning mellan 

materialförsörjning och produktionsaktivitet avseende 

kundorderspecifika produkter.  

För att besvara syftet har två frågeställningar konkretiserats. I syfte och 

frågeställningar avser uttrycket samordning ett tillvägagångssätt i 

materialförsörjningen som minskar produktionsaktivitetens väntetid på ingående 

material. 

Med materialförsörjningen som en verksamhetsunik lösning med uppgift att förse 

produktionsaktiviteter med ingående material understryker Jonsson (2008) betydelsen 

av strategiska beslut som ger långsiktiga förutsättningar. I detta finns enligt Jonsson 

(2008) ett uppenbart behov av att tillvägagångssättet för i materialförsörjning 

anpassas utifrån verksamhetens försörjningsstrategi. En strategi som behandlar 

taktiska val av, och samarbetet med, leverantörer vilka försörjer ingående material 

(Faes & Matthyssens, 2009). Studiens första frågeställning formuleras därav;  

1. Hur kan med hänsyn till försörjningsstrategi, en samordning mellan 

materialförsörjning och produktionsaktivitet avseende kundorderspecifika 

produkter uppnås? 

Beslut om alternativa tillvägagångssätt i materialförsörjning innebär viktiga 

ställningstaganden för ett företag. Wikner (2015) menar att det vid en förändring som 

påverkar intern ledtid finns en central ekonomisk aspekt att beakta, inte minst i 

förhållande till kostnader. Insikt i hur val och genomförande av materialförsörjning 

kan påverka verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv är därför nödvändigt. Detta 

ligger till grund för valet av den andra frågeställningen; 

2. Hur påverkar en samordning kostnadsposter i berörda delar av 

verksamheten? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Avgränsning har gjorts för att definiera och tydliggöra studiens problemområde där en 

illustration ges i Figur 1. För att erhålla ett djup och ge utrymme för att ingående 

undersöka frågeställningarna inriktas studien mot materialförsörjning av en enskild 

produktionsaktivitet. Denna avgränsning illustreras genom den röda boxen i Figur 1. 

En produktionsaktivitet återfinns i en tillverkningsprocess där produkter passerar 

multipla aktiviteter (1-..n). Avgränsningen till en produktionsaktivitet medför därmed 

att det studerade området begränsas till en del av den interna ledtiden i 

tillverkningsprocessen. Detta syns i Figur 1 genom den röda boxens förhållande till 

den överliggande blå pilen.  

 
Figur 1. Omfång och avgränsningar. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd med ett antal övergripande kapitel numrerade ett till sex och 

en första översikt av strukturen erhålls genom innehållsförteckningen. För en 

överblick av respektive kapitel inleds dessa med en kortare ingress.  

Kommande kapitel beskriver studiens metodval och genomförande. Detta ger läsaren 

en inblick i det valda tillvägagångssättet för att besvara frågeställningarna. I kapitlet 

återfinns även ett avsnitt som behandlar studiens trovärdighet. I kapitel tre placeras 

studiens teoretiska ramverk. Det innehåll som presenteras är resultatet av författarnas 

genomförda litteraturstudie. Ramverket kan ses som en sammanställning av 

existerande teorier vilka anses relevanta i kontexten av studiens två frågeställningar. 

I kapitel fyra återges studiens empiriska underlag, vilket är en redogörelse av 

datainsamling genom fallstudie. I kapitel fem analyseras denna empiri i förhållande 

till innehållet i det teoretiska ramverket. I kapitel sex sammanfattas och diskuteras 

studiens resultat, och avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.
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2 Metod och genomförande  
Kapitlet ger inledningsvis en beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare 

presenteras ansats samt kopplingar mellan metodval och frågeställningar. Därefter 

beskrivs datainsamling och tillvägagångssättet för studiens dataanalys. 

Avslutningsvis behandlas studiens trovärdighet.  

2.1 Arbetsprocessen 
Studiens genomförande kan delas in i ett antal övergripande aktiviteter. Figur 2 

visualiserar dessa tillsammans med ett tidsperspektiv på månadsbasis. Förstudien var 

en initial uppstartsprocess och påbörjades i december 2015. Det arbete som 

genomförts fram till mars 2016 låg till grund för avstämning genom 

planeringsrapport. 

 

Figur 2. Arbetsprocessen med tidsperspektiv. 

Aktiviteterna förstudie, litteraturstudie, fallstudie samt dataanalys motiveras och 

beskrivs mer utförligt i separata avsnitt i detta metodkapitel. Rapportskrivning har 

skett löpande under processen och avslutningsvis genomfördes presentation och 

framläggning av studien. 

2.2 Koppling mellan metod och frågeställningar 
Metoderna för datainsamling kan övergripande delas in i litteraturstudie samt 

fallstudie. Kopplingen mellan respektive metod och frågeställning visualiseras i Figur 

3. Respektive metod och datainsamlingsteknik behandlas och motiveras i enskilda 

avsnitt, argumentation för att i fallstudien använda multipla datainsamlingstekniker 

återfinns även i trovärdighetsavsnittet, 2.8.2. 

 

Figur 3. Koppling mellan metod och frågeställning. 

•LITTERATURSTUDIE
•FALLSTUDIE
• Intervju
•Observation
•Dokumentation

1. Hur kan med hänsyn till 
försörjningsstrategi, en samordning mellan 
materialförsörjning och produktionsaktivitet 
avseende kundorderspecifika produkter 
uppnås?

•LITTERATURSTUDIE
•FALLSTUDIE
• Intervju
•Observation
•Dokumentation

2. Hur påverkar en samordning 
kostnadsposter i berörda delar av 
verksamheten?
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2.3 Ansats 
Då studien kan placeras i ett teoretiskt område som tidigare belysts i viss forskning 

valde författarna med stöd av Patel och Davidson (2011) en deskriptiv utgångspunkt. 

Frågeställning ett har en beskrivande karaktär medan det i tillägg för frågeställning 

två återfinns en inriktning att till viss del förklara ett förhållande. Den senare 

situationen är att likna med det Björklund och Paulsson (2003) karakteriserar som en 

explanativ inriktning.  

Med användningen av generella principer och befintlig teori som betydande 

ingångsvärden för studien motiveras en deduktiv ansats (Williamson, 2002) vilket 

konkret syns genom framtagandet av det teoretiska ramverket. Ansatsen efterföljdes 

vidare genom att ramverket i enlighet med Patel och Davidson (2011) använts för 

vidare datainsamling, där författarna i fallstudien utformat intervjuunderlag samt 

utfört observationer och dokumentstudier med utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket. 

Studien har haft en kombination av både kvantitativ och kvalitativ datainsamling. En 

kombination av dessa metoder kan enligt Eliasson (2010) vara fördelaktigt i den 

mening att egenskaperna i de två typerna kan användas för att få olika men 

kompletterande infallsvinklar av ett problem. Med denna strategi har exempelvis 

verbal data genom intervjuer tillsammans med statistik från dokumentstudier utvidgat 

och underbyggt informationsinnehållet. 

2.4 Förstudie 
Den inledande förstudien genomfördes med avsikt och målsättning att konkretisera 

och ringa in studiens problemområde, vilket i enlighet med Patel och Davidson (2011) 

är ett initialt viktigt steg i forskningsprocessen. Denna aktivitet innefattade inledande 

kontakt med fallstudieföretaget och upprättande av handledarsamarbete. På 

fallstudieföretaget genomfördes ett antal verksamhetsbesök med fokus på en 

övergripande informationsinhämtning samt informella intervjuer och samtal med 

medarbetare. Förstudien var genom detta också en inledande och viktig del för att 

konstruera den planeringsrapport som delvis låg till grund för den slutgiltiga 

rapporten. 

2.5 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes med motivet att gå igenom befintlig teori i det 

studerade området. Detta för att senare kunna sammanställa relevanta delar i ett 

teoretiskt ramverk och därmed skapa ett underlag för dataanalys. Behovet av en 

litteraturstudie återfanns även för att erhålla ingångsvärden till att utforma underlag 

för datainsamling i fallstudien. 

Urval av teori har främst skett från vetenskapliga artiklar och böcker. Tjänsten Primo, 

tillhandahållen av högskolebiblioteket vid Jönköping University har varit det 

inledande sökverktyget medan Scopus har använts i ett senare skede då en mer 

specifik inriktning för sökningen har kunnat uttryckas. Publikationer har varit 

tillgängliga via databaserna Sience Direct, ABI/INFORM (Pro Quest), Taylor & 

Francis och Emerald Insight. Sökorden som använts redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Sökord 

 

Huvudsakligen har sökningen genomförts med engelska termer, men de svenska 

sökorden har legat till grund för översättning, bland annat med stöd av Olhagers 

(2004) logistiklexikon. Centrala sökord har kombinerats med specifika och ibland 

även avgränsade begrepp med avsikt att precisera sökningen mot studiens 

frågeställningar. 

2.6 Fallstudie 
En fallstudie kan generellt beskrivas som en undersökning vilken studerar en specifik 

händelse eller ett väldefinierat och avgränsat system (Merriam, 1994). Valet att 

använda fallstudie motiveras bland annat av möjligheten till god källtriangulering, 

detta då fallstudien enligt Williamson (2002) lämpar sig väl för att innehålla flera 

olika datainsamlingstekniker. Dessutom menar Yin (2007) att fallstudien kan 

förespråkas då det avses att undersöka företeelser i en verklig kontext, något som av 

författarna anses lämpligt för att konkretisera denna studies faktiska sammanhang och 

aktualitet. 

Den genomförda fallstudien kan mer specifikt beskrivas med typen enfallsdesign. 

Denna design lämpade sig väl då fallet har kunnat studeras mer djupgående än vad 

som hade varit möjligt vid flerfallsdesign. Fallstudien har genomförts på JELD-WEN 

AB (vidare benämnt JELD-WEN). Vid företagets anläggning i Forserum, ca två mil 

sydost om Jönköping, tillverkas brand- och säkerhetsdörrar med kundorderspecifika 

produktlösningar. Företagets kunder är rikstäckande byggföretag och olika typer av 

återförsäljare, där merparten av produkterna har en slutkund i offentlig miljö. 

Fallföretagsvalet genom enfallsdesign motiveras med stöd av Yin (2007) som menar 

att designen är lämplig då det enskilt studerade fallet kan ses som ett representativt 
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fall. JELD-WEN är i denna bemärkelse ett internationellt företag inom industriell 

tillverkning. Verksamheten har ett kundorderspecifikt perspektiv med en 

materialförsörjning som Q1 2016 är bidragande till att skapa onödig ledtid. Vidare har 

avvägning gjorts i designupplägget genom att använda en analysenhet. Detta val är 

något som motiveras med målsättningen att erhålla ytterligare djup i studien och ge 

möjlighet till en tydlig inriktning för datainsamling. Med analysenhet avses en 

individuell artikelkategori av ingående material. I fallföretagets kontext finns 

potentiellt flera kategorier, men i samråd med JELD-WEN valdes att enbart behandla 

kategorin glasrutor. Denna metodavgränsning visualiseras i Figur 4 där aktuell 

analysenhet är rödmarkerad. 

 

Figur 4. Enfallsdesign och analysenhet. 

2.6.1 Intervjuer 
Ett antal intervjuer har genomförts med medarbetare på fallföretaget och redogörs i 

Tabell 2. Valet av denna datainsamlingsmetod motiveras med att fallstudien till stor 

del berör förhållanden som involverar människor och deras arbetsuppgifter. För att 

erhålla insikt i en sådan situation rekommenderar Yin (2007) intervjun som lämplig 

metod.  

Tabell 2. Genomförda intervjuer 
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Intervjuer har genomförts med visst stöd av intervjuunderlag, samtidigt har 

respondenten haft möjlighet att utveckla sina svar och i viss mån styra intervjuns 

riktning. Detta förfarande benämns enligt Patel och Davidson (2011) som 

semistrukturerat. Tillvägagångssättet ger förutsättningar att erhålla dataunderlag 

innehållande såväl konkret fakta som respondentens idéer och åsikter (Yin, 2007). Ett 

antal mer samtalsinriktade intervjuer har genomförts i anslutning till observationer, 

detta med motivet att erhålla respondentens uppfattning av aktiviteten tillsammans 

med djupare information gällande det observerande områdets funktion. Yin (2007) 

benämner denna form av intervju som öppen karaktär, något som ger möjlighet att 

erhålla en god inblick i den faktiska situationen.  

Respondenter har valts utifrån kompetens och arbetsuppgifter, detta för att säkerställa 

en god kunskapsbas utifrån intervjuns syfte. Samtliga intervjuer har spelats in med 

hjälp av mobilapplikation. Då transkription och bearbetning av insamlad data genom 

detta kunde utföras efter intervjun kunde intervjuarna lägga fullt fokus på dialogen 

med respondenten. 

2.6.2 Observationer 
Datainsamling genom observation har valts för att kunna studera verkliga skeenden 

samt ge en möjlighet att verifiera data från intervjuer. Samtliga observationer är 

utförda i fallstudieföretagets anläggning och redovisas i Tabell 3. Författarna har vid 

samtliga observationer agerat observatörer. Detta har skett genom icke deltagande 

karaktär vilket innebär att observationer genomförts utan faktisk inblandning i det 

studerade momentet (Yin, 2007), något som ger goda förutsättningar till en mer 

objektiv syn (Merriam, 1994; Yin, 2007). Av praktiska skäl har observatörerna varit 

kända vilket enligt Patel och Davidson (2011) är fördelaktigt då det minskar risken att 

observerade individer känner sig obekväma. 

Tabell 3. Genomförda observationer 

 

Observationerna har genomförts med skilda motiv. Dels en bred 

informationsinhämtning av aktiviteters funktion i ett mer generellt perspektiv, vilket 

kan liknas med Patel och Davidson (2011) benämning ostrukturerad observation. 

Vidare har strukturerade observationer genomförts för att erhålla djupare information 

gällande mer specifika förfaranden (Patel & Davidson, 2011). För dokumentation 

användes anteckningsmaterial samt kamera där insamlat material sammanställdes och 

strukturerades omgående efter genomförd observation. 
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2.6.3 Dokumentation 
Valet att studera dokument motiveras av möjligheten att erhålla historisk kvantitativ 

data, då detta inte kunnat genereras genom intervju eller observation. Primärt avsågs 

här produktions- och leveransdata med anknytning till analysenheten. Utöver detta har 

interna processbeskrivningar legat till grund för kartläggning och förståelse av flödet. 

Sammanställning av företagsinterna dokument redovisas i Tabell 4. Flera av 

dokumenten har erhållits från fallföretagets affärs- eller ledningssystem, avsaknad av 

systemaccess har inneburit att dokument blivit tillgängliga efter förfrågan. 

Tabell 4. Studerade dokument 

 

2.7 Dataanalys 
Analys av data har genomförts utifrån den valda strukturen för datainsamling vilket 

övergripande illustreras i Figur 5. Med denna struktur genererade litteraturstudien data 

som låg till grund för upprättande av ett teoretiskt ramverk. Ramverket var även 

utgångspunkt för utformning av fallstudiens datainsamlingstekniker främst avseende 

intervjuunderlag och planering av observationer. Fallstudiens genomförande 

genererade i sin tur studiens empiri.  

 

Figur 5. Struktur för dataanalys. 

Under studien har viss avstämning skett mellan det teoretiska ramverket och empiri, 

avstämningen har inte involverat ny teori utan syftet har varit att säkerställa en 

lämplig struktur i det teoretiska ramverket. Avsikten med detta agerande kan även 

styrkas av Merriam (1994) som hävdar att ett sådant förfarande säkerställer ett 

relevant informationsinnehåll.  

Den mer intensiva dataanalysen har genomförts efter färdigställande av teoretiskt 

ramverk och empiri, aktiviteten representeras i Figur 5 av den rödstreckade boxen. 

Denna analysaktivitet innebar att utifrån ramverket studera det empiriska underlaget 

med avsikt att beskriva och förklara förhållanden samt likheter och skillnader mellan 

dessa. Med denna dataanalys har frågeställningarna kunnat besvaras och studiens 

slutgiltiga resultat erhållas. 
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2.8 Trovärdighet 
I detta kapitel presenteras studiens trovärdighet med utgångspunkt i begreppen 

reliabilitet och validitet, vidare återfinns diskussion av trovärdighet och följder av 

studiens metodval i det senare avsnittet 6.4. Patel och Davidson (2011) beskriver 

reliabilitet som ett mått på tillförlitligheten i mätningarna, det vill säga i vilken 

utsträckning upprepade mätningar ger likvärdiga resultat. Validitet innebär att studien 

verkligen mäter det som avses att mäta (Patel & Davidson, 2011).  

2.8.1 Reliabilitet 
Rapportens metod- och genomförandeavsnitt återgetts med en detaljerad beskrivning 

för att skapa en god reliabilitet. Reliabilitet har vidare kunnat erhållas genom att 

författarna med stöd av Eliasson (2010) lagt vikt vid noggrannhet och struktur i 

datainsamlingen samt kontinuerlig dokumentation av denna. Detta kan bland annat 

styrkas med att intervjuer har genomförts med visst stöd av frågeunderlag samt att 

respondenter förberetts och informerats om datainsamlingens syfte. Inspelning av 

intervjuerna är ytterligare åtgärd som vidtagits för att öka tillförlitligheten (Patel & 

Davidson, 2011), detta för att i efterhand ha möjlighet att verifiera en korrekt 

uppfattning av respondentens svar. I linje med Yins (2007) kriterier har reliabiliteten 

vidare stärkts genom användandet av multipla observatörer, samt observationer som i 

viss utsträckning dokumenterats med bilder. Litteraturstudien har utförts genom en 

strukturerad sökprocess och innefattar data från etablerade databaser. En kombination 

och jämförelse av litteratur har genom källtriangulering även bidragit till ökad 

reliabilitet (Yin, 2007). 

2.8.2 Validitet 
Vid fallstudiens datainsamling har multipla datainsamlingstekniker använts för att 

belysa samma frågeställning. Denna form av metodtriangulering kan enligt 

Williamson (2002) stärka validiteten då åtgärden ger förutsättning att erhålla ett 

utvidgat perspektiv och därmed verifiering av korrekt uppfattning. Planering och 

struktur av datainsamlingen som tidigare nämnts i reliabilitetsavsnittet 2.8.1 anses 

även underbygga metodens validitet då detta säkerställer att avsikten med mätningar 

kan uppfyllas. 

Validiteten är inte explicit en granskning av specifika metoder utan kan enligt Patel 

och Davidson (2011) även bedömas genom att belysa arbetsprocessen som helhet. I 

detta perspektiv kan validiteten för studien styrkas genom att det skett kontinuerlig 

avstämning och konsultation med handledare, både från Tekniska Högskolan i 

Jönköping och fallföretaget. Insamlad empiri har efter sammanställning även 

verifierats av fallföretaget. Dessa processer har bidragit till säkerställande av att rätt 

mätningar genomförts för att erhålla avsedd data samt gett möjlighet till korrekta 

avvägningar i studien.  

I den externa validiteten uttrycks i vilken grad studiens resultat är överförbara till 

andra verksamheter och därmed är relevant att applicera i ett generellt perspektiv 

(Merriam, 1994). Det finns en tydlig beskrivning av kontext och avgränsningar, såväl 

för studien i helhet som för den specifika fallstudien. I kombination med en deduktiv 

ansats där generella principer och befintlig teori använts som utgångsläge avser 

författarna att genom detta skapa förutsättningar för generaliserbarhet.
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel sammanställs en teoretisk grund utifrån genomförd litteraturstudie. 

Inledningsvis presenteras frågeställningarnas koppling till vald teori, därefter 

redogörs för respektive teori i separata avsnitt. Avslutningsvis ges en sammanfattande 

struktur av ramverket. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För vald teori finns en relation till studiens frågeställningar, en visualisering av detta 

förhållande ges i Figur 6. Ytterligare motivering och förståelse av teorirelationerna 

återfås genom det sammanfattande avsnittet 3.6. 

 

 

Figur 6. Koppling mellan frågeställningar och teori. 

I frågeställning ett används försörjningsstrategier som utgångspunkt där insikt i 

teorierna single, multiple samt hybrid sourcing blir relevant för att på en strategisk 

och taktisk nivå förstå de ingångsvärden som behöver beaktas vid materialförsörjning. 

Vidare krävs förståelse av de praktiska och fysiska förutsättningarna i 

tillverkningsprocessen, detta erhålls genom produktionsflödet där ingående delar 

spelar en viktig roll i materialförsörjningens utformning. I produktionsflödet sker den 

fysiska tillförseln av produktens ingående material vilket motiverar behovet av en 

teoretisk inblick i materialhantering, där teori avseende materialpåfyllnad belyser ett 

rationellt genomförande.  

Frågeställning två tar sin utgångspunkt i resultatet från frågeställning ett, vilket i Figur 

6 visualiseras med den gröna pilen. Denna struktur medför att teoretiskt innehåll från 

produktionsflöde och materialhantering till stor del underbygger valet av den 

avslutande frågeställningens teori. Ur dessa två avsnitt identifieras egenskaper och 

aspekter som motiverar hanteringskostnad, administrativ orderkostnad samt 

lagerföringskostnad som lämpliga teoretiska utgångspunkter för en kostnadsmässig 

påverkan. 

3.2 Försörjningsstrategier 
Försörjningsstrategier behandlar strategiska tillvägagångssätt för att tillgodose en 

verksamhets materialbehov (Ramsay & Wilson, 1990). Försörjningsstrategin 

innefattar enligt Hines (2004) ett avgörande beslut gällande vilken eller vilka 

leverantörer som ska användas för försörjning av en viss artikel, ett beslut där 
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geografiska position har en betydande roll. Vidare nämner Hines (2004) leverantörens 

flexibilitet, tillförlitlighet och ansvarsförmåga som faktorer att beakta vid valet av 

försörjningsstrategi. Tre vanligt förekommande strategier återfinns i single, multiple 

respektive hybrid sourcing. 

3.2.1 Single sourcing 
Faes och Matthyssens (2009, s. 246) definierar begreppet single sourcing enligt 

följande; “Single sourcing is an extreme form of source loyalty towards one single 

supplier within a range of acceptable sources”. 

Strategin syftar därmed till att försörjning av en specifik artikel sker genom inköp från 

en enskild leverantör. Detta medför en inriktning där etablering och utveckling av 

partnerskap mellan leverantör och köpande företag är mycket vanligt (Kirytopoulos, 

Leopoulos, Mavrotas & Voulgaridou, 2010).  

En inriktning av single sourcing återfinns genom single group sourcing, vilket enligt 

Jonsson (2008) innebär att en och samma leverantör används för försörjning av en 

grupp artiklar med liknade karaktär eller egenskaper. I Figur 7 visualiseras till vänster 

single sourcing för enskild artikel och till höger single group sourcing där artikel X, Y 

och Z kan identifieras med gemensamma karaktärsdrag. 

 

Figur 7. Single sourcing (tv) respektive single group sourcing (th) (översättning från 

Jonsson, 2008, s. 167). 

Faes och Matthyssens (2009) poängterar vid single sourcing kostnadsmässiga fördelar 

då det finns goda förutsättningar för prisförhandling när hela inköpsvolymen avtalas 

med samma leverantör. En avvägning i detta förhållande uppstår genom att det 

köpande företaget på samma gång kan bli alltför beroende av en enskild leverantör 

och vid problem i försörjningen ökar risken för produktionsstörningar.  

I single sourcing finns enligt Ramsay och Wilson (1990) goda möjligheter till Just-In-

Time (JIT) lösningar. JIT-konceptet syftar till att inga produkter ska tillverkas innan 

kundbehov eller efterfrågan är identifierad (Vokurka & Davis, 1996). JIT i ett 

försörjningsperspektiv karakteriseras ofta av en leverantör med fysisk placering nära 

den köpande enheten (Van Weele, 2002). Detta för att möjliggöra frekventa 

leveranser med små orderkvantiteter, vilka kan ske dagligen alternativt flera gånger 

per dag (Gunasekaran, 1999). Schniederjans och Olson (1999) hävdar att en sådan 

beställningsrutin bidrar till utjämning i det köpande företagets arbetsflöde samtidigt 

som leverantören ges förutsättningar till effektiv produktionsplanering.  
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Ramsay och Wilson (1990) menar även att single sourcing förbättrar möjligheten till 

kommunikation och informationsutbyte mellan parter. Ytterligare för- och nackdelar 

är identifierade i litteraturen där en sammanställning ges i Tabell 5. 

Tabell 5. Single sourcing, för- och nackdelar 

 

3.2.2 Multiple sourcing 
Vid multiple sourcing används flera olika leverantörer för att tillgodose 

materialbehovet av en specifik artikel (Ramsay & Wilson, 1990). Då 

materialförsörjningen upprätthålls med hjälp av flera leverantörer vilka är oberoende 

av varandra minskar risken för materialbrist (Kirytopoulus et al., 2010).  

Multipla leverantörer medför ett behov av skilda rutiner i administrativ orderhantering 

(Kirytopoulus et al., 2010) och krav på anpassning i den interna materialhanteringen 

(Seshardi, 2005). Ytterligare för- och nackdelar är identifierade i litteraturen där en 

sammanställning ges i Tabell 6. En form av multiple sourcing återfinns genom dual 

sourcing och innebär att försörjningen är styrd till enbart två leverantörer. Faes och 

Matthyssens (2009) menar att denna strategi tar sin utgångspunkt i single sourcing 

men där ytterligare en leverantör introduceras för att öka konkurrensen. En sådan 

taktik kan enligt Faes och Matthyssens (2009) synas som ett strategiskt val för en 

specifik artikel såväl som för en artikelkategori. 

Tabell 6. Multiple sourcing, för- och nackdelar 
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3.2.3 Hybrid sourcing 
Hybrid sourcing är en strategi vilken kombinerar multiple och single sourcing, 

kombinationen ger enligt Dubois och Fredriksson (2008) möjlighet att utnyttja 

fördelar från de båda strategierna samtidigt som individuella samarbeten kan 

upprätthållas med respektive leverantör. Denna kombination innebär enligt Jonsson 

(2008) att multiple sourcing kan användas på en gemensam artikelkategori, medan det 

för individuella artiklar i samma kategori återfinns single sourcing. Ett sådant 

förhållande av hybrid sourcing illustreras i Figur 8 där artikel X,Y och Z återfinns i en 

gemensam artikelkategori, heldragna pilar motsvarar verklig försörjning medan de 

streckade pilarna illustrerar en potentiell försörjning som kan utnyttjas vid behov.  

 

Figur 8. Hybrid sourcing (översättning från Jonsson, 2008, s. 168). 

3.3 Produktionsflöde 
Begreppet flöde inom ett produktionssystem beskriver vanligtvis någon form av 

förflyttning. Detta involverar kopplingar mellan en rad olika parametrar där ett 

generellt synsätt är att flöden studeras med avseende på material, information och 

människor (Bellgran & Säfsten, 2010). Kommande avsnitt belyser ett antal områden 

som har stor inverkan i denna kontext, inte minst med utgångspunkt i material. 

3.3.1 Kundorderpunkt 
Kundorderpunkten (KOP) är den position i framtagningsprocessen eller 

tillverkningens värdekedja där en produkt kan knytas till en specifik kundorder 

(Olhager 2010). Olika tillvägagångssätt såsom tillverkning mot lager, montering mot 

order, tillverkning mot order eller konstruktion mot order innebär skilda 

positioneringar av KOP och visualiseras i Figur 9. 

 

Figur 9. Positionering av KOP (översättning från Olhager, 2010, s. 864). 
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Olhager (2003) menar att placeringen av KOP bidrar till att skapa prognosdrivna 

respektive kundorderdrivna steg i tillverkningen. Uppströms aktiviteter från KOP 

måste kopplas till prognos eller spekulation och nedströms ger möjlighet till 

anpassning efter kundorder, även detta förhållande visualiseras i Figur 9. Enligt 

Hallgren och Olhager (2006) blir valet av tillverkningsstrategi beroende av vilka 

aktiviteter som sker innan respektive efter KOP. Vid aktiviteter innan KOP bör fokus 

ligga på produktivitet och kostnadsreduktion, aktiviteter efter KOP bör istället inriktas 

mot kundorderns innehåll med fokus på hög flexibilitet och korta ledtider.  

Shingo (1989) betonar förhållandet mellan leveransledtid (D) och tillverkningsledtid 

(P) som en viktig utgångspunkt för positionering av KOP. Ett kritiskt läge återfinns 

vid D/P-värdet ett (1) och övergången till att D < P. Denna brytpunkt avgör om det är 

möjligt att erhålla kundorder innan tillverkningen behöver starta. Wikner (2015) 

beskriver på liknande sätt ett antal olika ledtidsförhållanden. Även här påvisas en 

kritisk relation mellan tillverkningsledtid (inkluderat extern materialförsörjning) och 

leveransledtid. En tidsmässig övervikt för tillverkningsledtiden innebär att vissa 

aktiviteter måste utföras genom spekulation, det vill säga innan mottagande av 

kundorder. Ju starkare övervikt desto fler prognosunderbyggda beslut krävs. 

I kombination med D/P-förhållandet är fluktuation i efterfrågan en avgörande faktor 

att beakta när det gäller KOPs positionering. Olhager (2003) menar att hög fluktuation 

innebär en svårighet att förutse efterfrågan, speciellt i det fall verksamheten har en 

stor variantspridning. I ett sådant scenario anser Olhager (2010) att det är lämpligt att 

använda strategin tillverkning mot order.  

3.3.2 V/Y- profil och divergerande flöde 
För att inom en produktionsanläggning få en överblick av tillverkade produkter är det 

fördelaktigt att studera materialprofiler vilket Olhager (2003) i ett generellt perspektiv 

beskriver med en trestegs-nivå bestående av slutprodukt, halvfabrikat/tillverkade 

produkter och råmaterial/komponenter. 

I de fall komponenter och råmaterial ger förutsättningar för att generera ett större antal 

slutprodukter återfinns en V-profil. Begreppet kan beskrivas genom att situationen 

visualiseras med formen av ett V, där avståndet mellan V:ets ytterkanter med start i 

delningspunkten ökar vertikalt och antalet slutprodukter syns genom det längre 

avståndet i bokstavens översta del. Detta förhållande medför i flera fall ett 

divergerande flöde i tillverkningsprocessen. Ett sådant flöde innebär att produkter tar 

skilda vägar och passerar olika produktionsaktiviteter. För att om möjligt precisera var 

en divergering sker ersätter Olhager (2000) V-profilen med en Y-profil. Detta innebär 

att variantspridningens utgångspunkt kan tilldelas en mer specifik position, som då 

motsvaras av delningspunkten i Y.  

Olhager (2000) motiverar nyttan med att utföra denna typ av profil- och flödesanalys 

med att det underlag som erhålls kan ge central information för produktionsplanering 

och materialförsörjning. Här kan identifiering av variantspridningens position vara 

styrande för anskaffning och försörjning av det material som tillförs i den senare delen 

av flödet. 
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3.3.3 Avrop av material  
För att skapa rutiner och riktlinjer för materialförsörjning från leverantör upprättas 

vanligtvis någon form av juridisk överenskommelse. Ett sådant avtal eller kontrakt 

innehåller en specificering av de villkor som gäller köparens och leverantörens 

åtaganden i affären (Johnson & Flynn, 2015). Till avtal som avser komponenter och 

råmaterial menar Van Weele (2002) att det är vanligt att koppla en estimerad 

produktionsplan eller annan volymuppskattning för kommande materialbehov, ett 

underlag som gör att det på operativ nivå kan utföras så kallade avrop (Johnson & 

Flynn, 2015). Avrop innebär att en beställning initieras och skickas till leverantören 

där artiklar, kvantitet och önskat leveransdatum specificeras. Eftersom villkor och 

förhandling redan genomförts i avtal eller kontrakt menar Van Weele (2002) att detta 

är mer av en praktisk aktivitet vilken tidsmässigt bör anpassas utifrån när det köpande 

företaget har sitt materialbehov.  

Avrop kan även förekomma som en intern aktivitet, detta genom en liknande process 

som mot extern leverantör (Van Weele, 2002). Skillnaden återfinns i att 

materialbehovet initieras till en intern enhet i verksamheten, vilket kan ske från en 

förädlande aktivitet såväl som genom ett uttag ur lager. Ett materialbehov som 

upprätthålls från den interna verksamheten ger enligt (Van Weele, 2002) möjlighet till 

korta handläggningstider och en löpande hantering. 

I de fall specifika material- eller produktionsomständigheter försvårar eller omöjliggör 

en tidsmässig behovsinitiering direkt ur tillverkningsprocessen är det enligt Hopp och 

Spearman (2008) fortfarande fördelaktigt att initiera materialbehovet med så nära 

koppling till verksamhetens förväntade produktion som möjligt. Detta kan ske genom 

att beställningar och inköp anpassas utifrån leverantörens ledtid i kombination med 

tillgängliga produktions- och leveransplaner. Hopp och Spearman (2008) uttrycker att 

materialet i detta fall bör planeras att anlända med en fast säkerhetstid där 

säkerhetstiden utgår från behovsdatum i produktion alternativt tidpunkten för leverans 

av faktisk kundorder. 

3.4 Materialhantering 
Materialhantering är ett generellt begrepp som omfattar flera interna aktiviteter vilka 

vanligtvis behandlar förflyttning, lagerhållning och kontroll av material inom en 

verksamhet (Tompkins, 2010). Med stöd av Coyle, Langley, Novack och Gibson 

(2013) kan materialhantering uttryckas i fyra dimensioner; 

 Kvantitet - Materialhanteringen är en del i anpassningen av mängden 

produkter och råmaterial som hanteras i en verksamhet. Detta involverar 

inleveransnivåer av material såväl som mängden material förflyttad inom och 

mellan verksamhetens processer. 
 

 Utrymme - Utrymme har stark anknytning till kvantitetsdimensionen, då det 

ger en grundläggande kapacitetsförutsättning. Denna dimension innefattar 

därmed att effektivt förvara och hantera material utifrån givna begränsningar. 
 

 Förflyttning - Materialhantering involverar rörelse av material mellan olika 

positioner, denna dimension beaktar både personal och eventuella hjälpmedel 

som utför förflyttningen i verksamheten.  
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 Tid - Hanteringen av material resulterar i en faktisk tidsåtgång. Ett 

tidseffektivt tillvägagångssätt eftersträvas i hanteringsaktiviteten inte minst för 

att med kort varsel kunna understödja de verksamhetsprocesser som 

efterfrågar materialhanteringens tjänster. 

3.4.1 Materialpåfyllnad och kittning 
Materialpåfyllnad avseende produktionsaktiviteter kan utformas på olika sätt och valet 

av tillvägagångssätt bör enligt Hua och Johnson (2010) anpassas utifrån intern 

lagerhantering samt de olika aktiviteterna som involveras i efterfrågan av materialet. 

Enligt Caputo, Pelagagge och Salini (2015) är volymen hanterat material tillsammans 

med artikelvariationen viktiga parametrar för valet av materialpåfyllnadsstrategi. I en 

situation där det återfinns en relativt liten artikelvariation med höga volymer av 

respektive artikel anses det lämpligt med en löpande försörjning, där lagerhållning av 

material integreras i produktionsaktiviteten. I de fall hanteringen istället behandlar en 

hög artikelvariation med relativt låg volym av respektive artikel är försörjning med 

hjälp av kittning ett passande förfarande (Caputo et al., 2015; Hua & Johnson, 2010). 

Försörjning enligt principen kittning innebär att en individuell uppsättning material 

tillhörande en specifik produkt upprättas (Battini et al., 2009). I kitten sammanställs 

material från skilda lagerplatser till en ny gemensam lastbärare och transporteras till 

enskilda produktionsaktiviteter alternativt följer med slutprodukten längs hela eller 

delar av tillverkningsprocessen. I förhållande till en löpande försörjning är kittning en 

betydligt mer resurskrävande aktivitet, främst poängteras detta genom tidsåtgången 

för sammanställning av individuella kit (Hanson & Brolin, 2013). Samtidigt innebär 

denna typ av försörjning att minimal plock- och sorteringsaktivitet behöver utföras av 

personal vid produktionsaktiviteten. Hanson och Brolin (2013) menar att förberedelse 

av material ger goda förutsättningar till att montör eller operatör helt kan fokusera på 

sin aktivitet och därmed säkerställa rätt kvalitet i utförandet. 

För kittning av material behövs ett specifikt utrymme avsättas för att på ett effektivt 

sätt kunna genomföra aktiviteten. Detta tillvägagångssätt kan anses platskrävande 

men Hua och Johnson (2010) menar att detta bör ses i förhållande till att endast ett 

litet utrymme krävs i anslutning till produktionsaktiviteten. Med fördel är en yta för 

kittning frikopplad från verksamhetens övriga lagerhantering, detta för att koncentrera 

materialförflyttningarna till ett begränsat område. Vid utformning av aktivitetsytan är 

det förutom ingående material viktigt att ta hänsyn till lagerhållning av inkompletta 

och färdigställda kit samt lastbärarnas egenskaper (Caputo et al., 2015).  

Bozer och McGinnis (1992) poängterar en problematik när kvalitetsfel eller brister 

upptäcks i ett kit, då väntan på nytt material för att komplettera kittet riskerar att 

medföra produktionsstörningar. Finns materialet tillgängligt i färdigställda kit kan 

dessa komma att kannibaliseras för att snabbt erhålla saknade artiklar, problemet 

förskjuts och dubbelarbete uppstår för att återställa kittet.  
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3.5 Kostnadsposter 
Med kostnadspost avses kostnader som kan härledas till ett definierat område eller 

särskild aktivitet i en verksamhet och grupperas vanligtvis efter egenskaper eller 

någon form av resursutnyttjande (Owen & Law, 2010). I avsnitt 3.5.1-3.5.3 redogörs 

för tre kostnadsposter som har direkt koppling till materialförsörjning. 

3.5.1 Hanteringskostnad 
Kostnader för den direkta materialhanteringsaktiviteten kan relateras till Coyle et al.:s 

(2013) fyra dimensioner; kvantitet, utrymme, förflyttning och tid, vilka alla bidrar till 

kostnadsposten hanteringskostnad. Ur hanteringskostnaden kan i sin tur mer specifik 

kostnadspåverkan identifieras i personal och lokalyta. Kostnad för personal har 

koppling till tids- och förflyttningsdimensionen, där arbetskraftsintensiteten för att 

hantera material har en central påverkan för den övergripande hanteringskostnaden 

(Caputo et al., 2015). Den fysiska materialförflyttningen tillsammans med rörelse av 

personal och eventuella hjälpmedel blir enligt Caputo et al. (2015) avgörande för hur 

arbetsintensivt utfall en sammanställning och tillförsel av material till 

produktionsaktivitet får. Kostnaden påverkas även av automatiseringsgraden i 

aktiviteten, där en låg automatisering innebär att kostnad för personal blir en stor 

andel av hanteringskostnaden (Caputo et al., 2015). 

De två dimensionerna kvantitet och utrymme kan i hanteringskostnaden kopplas till 

lokalyta och utnyttjande av denna. Behov av yta för materialhantering påverkas enligt 

Caputo et al. (2015) av kvantiteten hanterat material och dess fysiska egenskaper, 

lastbärarnas antal och storlek samt hanteringsutrustning som krävs för aktiviteten. 

Coyle, Bardi och Langley (2003) menar att lokalyta för materialhantering inte enbart 

är ett förhållande till antalet kvadratmeter, utan bör ses som tredimensionellt där 

utnyttjandet av höjden involveras. Lokalkostnadens innehåll kan bero av 

ägarförhållanden, drift och underhåll (Coyle et al., 2013). För lokaler ägda av 

verksamheten förekommer denna normalt som en samkostnad, där lokalen måste 

fördelas med hänsyn till verksamhetens totala behov (Coyle et al., 2003). Vid hyrda 

eller andra gemensamma lokaler är kostnaden vanligtvis rörlig och debiteras med 

hänsyn till det specifika utnyttjandet.  

3.5.2 Administrativ orderkostnad 
Administrativ orderkostnad innefattar enligt Coyle et al. (2013) kostnader som kan 

knytas till de aktiviteter som utförs vid initiering av en order för ett materialbehov. 

Initieringen eller mer konkret någon form av beställning, kan ske mot en extern 

leverantör såväl som en intern part. Orderkostnad i denna bemärkelse exkluderar den 

faktiska materialkostnaden för, samt transport och hantering av produkterna i ordern. 

Det huvudsakliga kostnadsinnehållet består enligt Jonsson (2008) istället av 

bakomliggande administrativ handläggning samt hantering i informationssystem som 

krävs för varje individuell order.  
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Vid initiering mot en extern part har kommunikationsvägar samt den administrativa 

processen för inköp och materialanskaffning stor inverkan på kostnadens storlek 

(Jonsson, 2008). Vid initiering till intern part menar Caputo et al. (2015) att kostnaden 

istället består av systemmässig administration som krävs för att genomföra interna 

materialtransaktioner. Exempelvis krävs vid ett kittningsförfarande förberedelse av 

plocklistor och systemstöd för att hantera lagerplatser (Caputo et al., 2015). För såväl 

ett internt som ett externt scenario påverkas kostnaden i och med ovanstående i hög 

grad av hur personalintensivt utförandet av dessa uppgifter är. 

Den individuella kostnaden för en order ses som en konstant vilken är oberoende av 

antalet order som hanteras. Detta innebär att det återfinns ett linjärt förhållande mellan 

antalet order och den totala administrativa orderkostnaden (Coyle et al., 2013). Det 

linjära förhållandet innebär att administrativa orderkostnaden uppkommer först då en 

faktisk beställning initieras. 

3.5.3 Lagerföringskostnad 
Lagerföringskostnaden åskådliggör kostnaden för det kapital som finns bundet i 

lagerpunkter av råmaterial/komponenter, produkter i arbete (PIA) eller färdiga 

produkter (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006; Waters, 2003). Kostnaden för 

kapitalbindning motsvarar den intäkt som det bundna kapitalet genererat vid alternativ 

användning, exempelvis genom bankränta. Detta förräntningskrav benämns vanligtvis 

kalkylränta och återfinns som komponent i den för en verksamhet enskilt upprättade 

lagerräntan. Denna interna lagerränta kan enligt Oskarsson et al. (2006) konstrueras 

på olika sätt, och består förutom av kalkylränteunderlag normalt även av en 

komponent som avser riskkostnad för de produkter och material som lagerförs 

(Waters, 2003). Med hjälp av ovan nämnda komponenter kan lagerföringskostnaden 

beräknas genom nedanstående formler (Oskarsson et al., 2006); 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑀𝐿𝑉)  Alt  𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑝𝑖𝑎𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑀𝑃𝐼𝐴𝑉) 

Produkter i arbete 

PIA definieras av Hopp och Spearman (2008) som samtliga ofullständiga produkter 

vilka har släppts ut och hanterats i en produktionsaktivitet. Utifrån detta beskrivs PIA 

kunna existera i fem olika statusar; 

 Kö - Väntan på någon form av resurs, exempelvis människa, maskin eller 

transportutrustning. 
 

 Bearbetning - Produkten behandlas (är i arbete) av en resurs. 
 

 Väntan på batch - Produkten väntar in andra produkter med avsikt att formera 

ett större parti. 
 

 Förflyttning - Produkten förflyttas mellan resurser. 
 

 Väntan på matchning - Produkten står stilla i väntan på ingående material. 

Detta ska skiljas från statusen kö, i vilket allt material finns tillgängligt. 

  



Teoretiskt ramverk 

22 

Hopp och Spearman (2008) menar vidare att andelen av PIA som återfinns i statusen 

bearbetning eller förflyttning är relativt liten. Ett liknande synsätt återfinns hos 

Conway, Maxwell, McClain och Thomas (1988) vilka poängterar att PIA i huvudsak 

bör belysas med avseende på materialstatusar mellan processer, och avgränsar i detta 

PIA till produkter som befinner sig mellan tillverkningsprocessens första och sista 

steg. Status där PIA av någon anledning befinner sig i ett vänteläge eller står still 

antas ha skilda orsaker. Hopp och Spearman (2008) menar här att statusen kö i flera 

fall kan kopplas till målet att säkerställa hög utnyttjandegrad för en kommande resurs. 

Vid väntan på batch finns ofta prioritet i antal ställ alternativt andra 

produktionstekniska förutsättningar som styr orderstorleken (Silver, Pyke & Peterson, 

1998). Vidare menar Hopp och Spearman (2008) att väntan på matchning främst 

orsakas av bristande synkronisering i materialförsörjning.  

Silver et al. (1998) menar att förekomst av PIA är en förutsättning för att upprätthålla 

en fungerande tillverkningsprocess, inte minst för att tillfredsställa ett högt 

genomflöde i produktionen. Hopp och Spearman (2008) hävdar dock att en alltför hög 

nivå riskerar att förlänga den interna ledtiden, samtidigt kan en för låg nivå ge 

negativa följder genom produktionsstörningar eller stopp. Lager av PIA bör i detta 

avseende regleras för att minska ledtider såväl som lagerföringskostnader där ett 

balanserat läge efter tillverkningsprocessens förutsättningar är att eftersträva (Conway 

et al., 1988; Hopp & Spearman, 2008). 

Beräkningar av mängden PIA kan utföras på olika sätt, här gör Oskarsson et al. (2006) 

främst en skillnad i om PIA bearbetas i en resurs (vilket innebär en värdeskapande 

aktivitet) alternativt om PIA ses som en lagerpunkt. Beräkning av medelpianivå 

(MPIAN) och MPIAV kan i fråga om lagerpunkt genomföras på motsvarande sätt 

som medellagernivå (MLN) och MLV (Oskarsson et al., 2006). En sammanställning 

för de olika situationerna återfinns i Tabell 7.  

Tabell 7. Beräkningsmetoder MPIAN/MLN & MPIAV/MLV (Oskarsson et al., 2006) 
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3.6 Sammanfattande struktur  
Kapitel tre har presenterat studiens teoretiska utgångspunkt och i Figur 10 visualiseras 

en sammanfattning av detta ramverks struktur. De sex gröna boxarna visualiserar 

övergripande delar i ramverket, vilka vidare används som rubriknivå i studiens 

analyskapitel. 

 

Figur 10. Ramverkets struktur. 

Ramverkets första del behandlar försörjningsstrategier där en kombination av de två 

försörjningsstrategierna single och multiple sourcing definierat en tredje strategi; 

hybrid sourcing. Försörjningsstrategier tillför centrala ingångsvärden för 

materialförsörjningen där heldragna gröna pilarna i Figur 10 illustrerar ett förhållande 

till produktionsflöde och materialhantering. I produktionsflöde identifieras viktiga 

parametrar i positionering av KOP och V/Y-profilens divergerande flöde vilka 

inverkar på tekniker för att avropa material. Ur materialhanteringens fyra dimensioner 

ges ytterligare förutsättningar, inte minst för val och upprättade av en lämplig 

materialpåfyllnadsmetod.  

Ramverkets avslutande del behandlar kostnadsposterna hanteringskostnad, 

administrativ orderkostnad och lagerföringskostnad. Den ur teorin identifierade 

relationen till respektive kostnadspost är i Figur 10 visualiserad med streckade gröna 

pilar. Detta innebär att det inte ges någon kostnadsmässig relation direkt från 

försörjningsstrategier, utan eventuell påverkan återfinns indirekt genom förhållandet 

till produktionsflöde och materialhantering. Dessa två områden ger i sin tur enskilda 

bidrag till de olika kostnadsposterna.  
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4 Empiri 
I detta kapitel ges först en för studien situationsinriktad beskrivning av fallföretagets 

verksamhet. Vidare återges insamlad empiri från genomförd fallstudie.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Vid JELD-WENs anläggning i Forserum produceras under normalförhållanden 

mellan 4500-5000 dörrar per vecka. Anläggningen är indelad i fyra övergripande 

produktionssavsnitt med stomhall, maskinhall, ytbehandlingshall och 

slutmonteringshall. Tillsammans med en förrådsverksamhet för ingående material 

samt lager av färdiga produkter utgör dessa grundstommen i anläggningens operativa 

verksamhet. Produktutbudet av dörrar kan delas in i tre huvudsakliga kategorier; 

faner, laminat och målat. Kategorierna har sitt ursprung i dörrens material och 

ytbehandling. I samtliga dörrtyper återfinns möjligheten att integrera en eller flera 

glasrutor. Genom slutmonteringshallen passerar samtliga dörrar men aktiviteter skiljer 

sig åt beroende på produktens utförande och här kan glasdörrens hantering tydligt 

särskiljas från andra dörrtyper. En förenklad översikt av glasdörrens hantering i 

slutmonteringshallen återfinns i Figur 11. 

 

Figur 11. Översikt av glasdörrens hantering i slutmonteringshall. 

Den faktiska integreringen av glasruta sker i glasmonteringen som är den avslutande 

produktionsaktiviteten i avsnittet. En mer specifik förklaring och förståelse av Figur 

11 skapas genom återkoppling senare i kapitlet. 

4.2 Försörjning och inköp av glasrutor 
Som del i en större organisation ges för anläggningen i Forserum styrning och 

riktlinjer för anskaffning av material från en koncerngemensam strategisk 

inköpsfunktion. Denna är placerad i Estland och då glas är ett material som används 

av flera koncernenheter återfinns där en category-manager som har det huvudsakliga 

ansvaret för inköp och leverantörsval. Genom löpande kontakt med en lokal inköpare 

stationerad i Forserum, sker ett informationsutbyte med avstämning av operativ 

funktionalitet och leverantörsprestation. För glasrutor finns kvartal ett (Q1) 2016 

samarbete med två olika leverantörer, en inhemsk leverantör lokaliserad i Småland 

samt en kinesisk leverantör. Som utgångspunkt används leverantörerna på separata 

artikelnummer men tillsammans försörjer dessa hela artikelkategorin glasrutor. 
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Den kinesiska leverantören används för försörjning av så kallade standardglas. Detta 

är en intern benämning för glasrutor med enklare egenskaper vilka kontinuerligt 

återkommer bland kundorder. Valet att använda en kinesisk leverantör beror enligt 

den lokala inköparen på att denna kan erbjuda lägre pris än den inhemska leverantören 

på glas med enklare egenskaper. Samtidigt innebär den geografiska placeringen en 

ungefärlig transporttid på två månader, i kombination med minkvantiteter vid 

beställningen innebär detta att lagerhållning av standardglas sker vid anläggningen i 

Forserum. 

Inköp från Kina genomförs enligt materialplaneraren med stöd av prognos som främst 

baseras på historisk förbrukning, där JELD-WEN vid respektive inköp eftersträvar att 

fylla upp den container som används vid transport. Automatiserade 

beställningspunkter saknas och inköpsvolym av respektive artikel samt tidpunkt för 

beställning bereds manuellt. Materialplaneraren menar att JELD-WEN eftersträvar att 

genomföra inköp en gång i kvartalet, men under 2015 gjordes endast tre beställningar. 

Utöver standardglas kan JELD-WENs kunder själva välja unika mått och utformning 

på glasrutor, dessa rutor benämns internt specialglas. För försörjning av specialglas 

används den inhemska leverantören och dessa inköp sker vanligen i mindre 

kvantiteter. Orderhistorik från perioden september 2015 till mars 2016 visar en 

variation i inleveranskvantitet där den genomsnittliga nivån uppgår till 100 specialglas 

per dag. Leverantörens geografiska placering återfinns 15 mil från Forserum vilket 

medför endast ett par timmars transporttid. Då många glasrutor är helt unika för 

kundens önskade applikation har en god kontakt upprättas som möjliggör snabbt 

framtagande av nya artiklar. Leverantören upplevs både av materialplaneraren och 

den lokala inköparen som flexibel och kan med relativt kort varsel leverera material 

vid oplanerade behov. Den inhemska leverantören kan vid materialbrist även 

användas för försörjning av standardglas, men till ett högre inköpspris. Samtidigt 

menar den lokala inköparen att leveransförseningar från inhemsk leverantör innebär 

en direkt påverkan för JELD-WENs tillverkning av glasdörrar eftersom kontakt med 

en alternativ leverantör för specialglas saknas. Ett långt historiskt samarbete och 

möjlighet till kommunikation på svenska är enligt den lokala inköparen viktigt och 

starkt bidragande till en god relation mellan parterna. 

Enligt materialplaneraren skickas dagligen inköpsorder till den inhemska 

leverantören, ett genomförande som sker efter att JELD-WENs kundorder är fastställd 

och slutgiltig kontroll av orderberedare är genomförd. Genom detta förfarande 

meddelas leverantören om behovet, normalt cirka 15 dagar innan leverans ska ske till 

JELD-WEN. I vissa fall kan kortare framförhållning användas där möjligheten beror 

på glasegenskaper och måttspecificering. 

I Figur 12 redogörs för en relativ fördelning av förbrukningen mellan standardglas 

och specialglas under perioden mars 2015 till februari 2016. Standardglas har under 

perioden svarat för 16 procent av den totala förbrukningen medan 84 procent återfinns 

i specialglas, vilket visualiseras av stapeln längst till höger i Figur 12. Antalet 

glasrutor som förbrukats under denna period illustreras i Figur 13 och uppgår till 

30112 stycken, fördelat på 4988 standardglas respektive 25124 specialglas. 

Datasammanställning för förbrukning återfinns i Bilaga 1.  
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Figur 12. Förbrukning av glasrutor, relativ fördelning (%). 
 

 

Figur 13. Förbrukning av glasrutor, absolut fördelning (st). 

För de båda leverantörssamarbetena finns Q1 2016 inga fullständiga juridiska avtal. 

Istället återfinns enligt den lokala inköparen ett prisavtal i kombination med mer 

informella överenskommelser för beställningsrutiner, villkor och riktlinjer i 

samarbetet. Även om de två leverantörerna försörjer olika artiklar möjliggörs en 

prestationsjämförelse då artiklarna ingår i samma artikelkategori. Detta används enligt 

den lokala inköparen i viss mån för konkurrensutsättning där ökade krav kan ställas 

med utgångspunkt i den andra leverantörens prestation. Samtidigt ger kombinationen 

av de två leverantörerna en kontinuerlig inblick i förändringar och utveckling av 

glasmarknaden. 
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Den lokala inköparen uttryckte att nuvarande försörjning trots avsaknad av 

fullständiga juridiska avtal är ett statiskt förhållande; “Som det ser ut idag, så ser inte 

jag något annat alternativ än att fortsätta med de två leverantörer vi använder idag. 

Våra samarbeten fungerar bra.” Det finns i nuläget inte heller några planer på att 

flytta artiklar mellan de två leverantörerna. Samtidigt medger den lokala inköparen att 

det årligen sker en revision där samtliga inköpskostnader i företaget analyseras, något 

som gör att en mindre förändring inte kan uteslutas. 

4.3 Flödesförutsättningar  
Samtliga dörrar som produceras i Forserum är kundorderspecifika. Antalet dörrar i en 

kundorder varierar och återfinns normalt i spannet 1-300 stycken, där produkter i en 

och samma order kan ha olika interna ledtider. När en kundorder erhålls 

preliminärbokas produktionskapacitet, men ordern fastställs i tillverkningsprocessen 

först när en så kallad rättningsfrist löper ut. Rättningsfristen styrs enligt 

produktionsplaneraren av dörren med längst leveranstid i kundordern och är vid 

beställning av glasdörr minst 20 dagar. När rättningsfristen löper ut erhåller varje dörr 

ett separat tillverkningsordernummer (TO-nummer) och kunden kan inte längre 

korrigera orderns innehåll. Utifrån TO-nummer bakåtplaneras tillverkningsprocessen, 

där samtliga dörrar i en kundorder planeras individuellt med utgångspunkt i den 

enskilda produktens interna ledtid. Systemstödet är utformat för planering i hela dagar 

vilket enligt produktionsplaneraren medför att en dag är det minsta värde en 

individuell produktionsaktivitet kan tidsättas med. I vissa fall innebär detta att flera 

kortare produktionsaktiviteter läggs ihop och skapar en gemensam tidsättning.  

Vid planering används i tillägg till den interna ledtiden även en tidsbuffert för färdiga 

produkter som normalt uppgår till tre dagar. Detta medför att det interna 

färdigdatumet återfinns tre dagar tidigare än kundorderns leveransdatum. Det interna 

färdigdatumet är utgångspunkt för bakåtplaneringen och ger starttid och sluttid för 

respektive produktionsaktivitet som den individuella dörren passerar. Beroende på 

glasdörrens egenskaper genomgår den ett antal olika produktionsaktiviteter som 

resulterar i en unik intern ledtid. Enligt produktionsplaneraren är den interna ledtiden 

för glasdörrar normalt mellan 13 och 17 dagar där majoriteten har en ledtid på 15 

dagar. 

De tre kategorierna faner, laminat och målat medför en tydlig differentiering i 

tillverkningsprocessen. Specifika produktionsaktiviteter som tillhör de olika 

ytbehandlingsalternativen innebär att glasdörrens fysiska väg genom anläggningen 

skiljer beroende på kategori. Trots att det genom tillverkningsprocessen finns ett antal 

systemmässiga rapportpunkter är det först när glasdörren anländer till 

slutmonteringshallen som en gemensam fysisk position för samtliga kategorier av 

glasdörrar kan upprättas. 

  



Empiri  

29 

4.4 Avropets funktion och genomförande 
Monteringen av glasrutor är en produktionsaktivitet som kräver att varje dörr hanteras 

separat. Trots det individuella montaget hanteras ett multipelt antal glasdörrar på en 

och samma lastbärare, både före och efter montaget. Avrop av glasrutor används för 

att initiera materialbehov och möjliggöra att rätt glasruta/or finns på plats vid 

montering av den specifika dörren.  

I avropsaktiviteten beslutar en operatör i slutmonteringshallen vilka glasdörrar som 

ska hanteras på en gemensam lastbärare i glasmonteringen. Med hjälp av en 

handscanner och en streckkod med glasdörrens TO-nummer skapas ett så kallat pall-

ID. Pall-ID:t innebär att det skapas en elektronisk sammanställning av vilka dörrar 

som hanteras på lastbäraren samtidigt som det på respektive dörr placeras en 

klisteretikett med pall-ID numret. Sammanställningen används till två funktioner; 1) 

Avropsunderlag för behov av ingående glasrutor. 2) Beställning för intern tillverkning 

av glasramar (en ram är en ingående komponent som behövs för att utföra montage av 

glasruta). 

När operatören väljer dörr/ar till ett pall-ID är kriteriet att dörrarna ska ha samma 

planerade färdigdatum och om möjligt tillhöra samma kundorder, information som 

kan utläsas på dörrens kortsida. Utöver detta finns enligt produktionsledaren även 

avsikt att maximera lastbärarens tillåtna höjd, 158 cm. Enligt ledningssystemets 

arbetsinstruktion ska pall-ID skapas efter produktionsaktiviteten fräs. Detta då 

operatören efter fräsoperation (som sker i en robot) med individuell hantering genom 

ett lyfthjälpmedel flyttar varje glasdörr ur roboten. Därifrån kan glasdörren sorteras 

efter ovan nämnda kriterier och placeras på lämplig lastbärare som sedan scannas till 

ett pall-ID.  

Observation av aktiviteten och samtal med operatör visade dock att pall-ID i vissa fall 

skapas redan före produktionsaktiviteten fräs. Detta beror på tidspressen att klara 

uppsatt deadline att avropa glasrutor två dagar innan behovet finns i glasmontering. 

Vid ett sådant för tidigt utförande skapas pall-ID i uppsamlingspositionen där de tre 

kategorierna faner, laminat och målat strålar samman efter separata aktiviteter i 

ytbehandlingshallen. En visuell förståelse av fräsens och uppsamlingens positionering 

finns tidigare presenterad Figur 11. I Figur 14 visualiseras ett antal glasdörrar som 

återfinns i uppsamlingspositionen där två skilda pall-ID:n hittills skapats och är 

markerat med röda respektive blå ovaler. Genom att redan här fastställa pall-ID kan 

ingen sortering ske efter fräsen, utan endast en uppdelning till enskilda lastbärare som 

då ofta innehåller ett fåtal eller enstaka dörrar (för Figur 14 genereras två separata 

lastbärare med tre respektive sex st dörrar).  
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Figur 14. Pågående hantering: pall-ID skapas innan produktionsaktivitet fräs. 

4.4.1 Orderadministration 
Avropsunderlaget för behov av ingående glasrutor går via en automatisk mailfunktion 

direkt till ansvarig materialplanerare. Materialplaneraren verifierar underlaget och 

skickar delen av materialbehovet som avser specialglas till den inhemska 

leverantören. Enligt materialplaneraren skickas avropsunderlaget kontinuerligt under 

dagen beroende på antal pall-ID och tidpunkt för inrapportering av dessa, detta för att 

ge framförhållning och underlätta leverantörens arbete. I kontakten med leverantören 

finns en daglig deadline att förhålla sig till och de avropsunderlag som skickas efter 

denna tidpunkt levereras en dag senare. I relation till övriga arbetsuppgifter är inte 

avropet utmärkande som ett stressande moment för materialplaneraren, men denne 

uttrycker att deadline bidrar till en tvingande anpassning i arbetet; “Man måste vara 

med, annars tappar man en hel dag på det och arbetet förskjuts och ställer till med 

problem för dom där nere”1. 

Utifrån initiala inköpsorder är den inhemska leverantören förberedd på 

materialbehovet men administration, packning och transport gör att det efter 

materialplanerarens verifiering av avropsunderlag tar två dagar från ovan nämnd 

deadline innan glasrutorna anländer till JELD-WEN. För att säkerställa att glasdörrar 

som av någon anledning är försenade i tillverkningsprocessen inte ska fördröjas 

ytterligare återfinns en funktion som två dagar innan färdigdatum i glasmonteringen 

indikerar materialplaneraren om behovet av glasrutor till dessa dörrar. Förseningen 

innebär att dessa dörrar ännu inte har tilldelats något pall-ID, istället skapas en 

gemensam restlista med behovet av ingående glasrutor vilken skickas till leverantören 

i samband med daglig deadline. 

                                                 

1Författarnas anmärkning; I citeringen avser ”dom där nere” förrådsverksamheten och glasmonteringen. 
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4.4.2 Förhållande till PIA 
Tiden från avrop tills att leverans från inhemska leverantören når JELD-WEN innebär 

att glasdörrarna väntar på ingående glasrutor i två dagar. Då avrop sker enligt 

arbetsinstruktion (efter produktionsaktiviteten fräs) innebär detta att dörrarna under 

väntetiden placeras på produkttorget visualiserat i Figur 11. Under de två dagarnas 

väntan utförs i anslutning till produkttorget en mindre förmonteringsaktivitet. Denna 

innehåller ett antal kortare sidomontage där dörrarna kan ligga kvar på lastbäraren. 

Förhållandet visualiseras med en dubbelriktad pil i Figur 11, då monteringen enligt 

produktionsteknikern inte nämnvärt påverkar glasdörrens position och därmed 

produkttorgets funktion som lagerpunkt. En historisk beräkning av MPIAN i en 

lagerpunkt kan erhållas med hjälp av fasta mätpunkter i en återkommande cykel enligt 

nedanstående formel (Oskarsson et al. 2006). 

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 =  
(𝑇𝐼 + 𝑇2. . . +𝑇𝑛)

𝑛
 

T1 -Kvantitet vid tidpunkt 1 | Tn – Kvantitet vid tidpunkt n | n - Totalt antal tidpunkter 
 
Historik från affärssystemets rapportpunkt i glasmonteringen möjliggör i denna 

mening en faktisk tillbakablick av antalet glasdörrar vid produkttorget. För att erhålla 

fasta mätpunkter används avrapporteringshistorik hämtad vid dagsavslut för samtliga 

arbetsdagar under perioden september 2015 till mars 2016. Med fördröjningen på två 

dagar kan antalet glasdörrar, Td, på produkttorg vid start av en arbetsdag, d, beräknas 

genom summan av glasmonteringens rapportering arbetsdag d och arbetsdag (d+1). 

Sammanställningen återfinns i Figur 15 där MPIAN för sexmånadersperioden är 201 

glasdörrar. Den gulstreckade linjen illustrerar en glidande MPIAN med 15 dagars 

historik vilket synliggör den variation som återfinns i ett kortare tidsperspektiv. 

 

Figur 15. PIA, Glasdörrar produkttorg (st). 
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4.5 Intern hantering - sortering av glasrutor 
Förrådsverksamheten är den enhet på JELD-WEN som huvudsakligen ansvarar för 

hantering av glasrutor innan de efterfrågas i glasmonteringen. Detta innebär ett 

ansvarsområde från godsmottagning fram till att glasrutor finns tillgängliga för 

montage. Aktiviteter i denna hantering genomförs enligt förrådsarbetare med det 

huvudsakliga målet att upprätthålla en fungerande servicefunktion som bidrar till att 

minimera produktionsaktiviteters inblandning i hantering av ingående material.  

En sortering måste genomföras för att hitta de specifika glasrutorna tillhörande 

respektive pall-ID utifrån det avropsunderlag som genererats i slutmonteringshallen. 

Detta förfarande innebär att standardglas och specialglas behöver sammanföras. Här 

används den inhemska leverantörens specialutformade lastbärare vilka krävs för en 

säker och varsam hantering av glasrutor, dessa blå lastbärare syns i Figur 16. Trots att 

sorteringsaktiviteten utförs dagligen tenderar denna enligt förrådsarbetaren att bli 

ostrukturerad då det är ett platskrävande manuellt arbete och den tillgängliga ytan som 

finns avsatt för genomförandet är bristfällig. Figur 16 visar hur denna situation kan se 

ut, där sortering till viss del behöver genomföras i lagergångar mellan ställage. I 

gångarna behöver till följd av platsbrist även färdigsorterade glasrutor förvaras, vilket 

i kombination med sorteringen både blockerar lagerplatser samt begränsar 

framkomligheten för personal, truckar och andra förflyttningshjälpmedel.  

 

Figur 16. Glasrutornas hantering i förrådet. 

Sorteringsarbetet kan påbörjas först när den dagliga leveransen av specialglas anlänt. 

För att skapa en individuell lastbärare till glasmonteringen för respektive pall-ID 

krävs en uppdelning där specialglas flyttas. Efter denna uppdelning till enskilda 

lastbärare måste dessa kompletteras med standardglas för att erhålla en fullständig 

uppsättning glasrutor motsvarande ett specifikt pall-ID. Antalet förflyttningar av 

specialglas konstateras bero av antalet pall-ID:n som mottages på en och samma 

lastbärare. Observation visade att de glasrutor som avropats genom funktionen för 

restlista alltid måste förflyttas. Vidare visade observationen att dessa lastbärare är 
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tidskrävande att hantera då strukturen medför att specialglas för ett stort antal TO-

nummer levereras på samma lastbärare och försvårar spårbarheten. En 

sammanställning av förflyttningar baserat på följesedelsinformation från den 

inhemska leverantören och förrådets godsmottagningsverifiering återfinns i Bilaga 2.  

Sammanställningen visar att i genomsnitt 83 procent av specialglasen (beställda med 

pall-ID alternativt restlista) flyttas i sorteringen. I tillägg till detta flyttas samtliga 

standardglas, detta sker från en bulk-pall till respektive lastbärare. Ett genomsnitt för 

den totala andelen förflyttade glasrutor kan beräknas till 86 procent. Detta värde 

erhålls genom viktning av standard respektive special utifrån fördelningen som 

presenterades i Figur 12. Ovan angivna förflyttningar redovisas i Figur 17. 

 

Figur 17. Förflyttning av glasrutor. 

4.5.1 Lagerhållning av glasrutor 
Standardglas lagerhålls i bulk-pallar i ytan avsatt till sorteringsaktiviteten, denna 

positionering menar förrådsarbetaren är en anledning till den bristfälliga 

sorteringsytan. Figur 18 visar här en situation där två bulk-pallar av standardglas 

blockerar en lagergång mellan två ställage. Samtidigt medger förrådsarbetaren att det 

av säkerhetsrisk samt för att minimera att glasrutorna skadas vid förflyttning inte är 

lämpligt att hantera glaset annat än på golvnivå. Detta är ett förhållande som även 

gäller specialglas då lastbärarens utformning omöjliggör hantering i ställage.  

Då glasmontering sker enligt produktionsplanering beräknas en inleverans av 

specialglas att förbrukas under leveransdagen samt efterföljande dag. Detta innebär att 

lagerhållning av specialglas inte tydligt kan kopplas till en specifik lagerpunkt, utan 

glasrutorna har en löpande positionering vid sortering eller som färdigsorterade 

lastbärare tillgängliga för bearbetning av glasmonteringen. Observation visade att 

specialglas som avropats på restlista alternativt tidigare än två dagar innan 

behovsdatum i glasmontering i vissa fall återfinns en längre tid i ovanstående 

positioner. 
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Figur 18. Bulk-pall av standardglas. 
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5 Analys 
För att besvara frågeställningar och uppfylla studiens syfte presenteras i detta kapitel 

en analys av empiri i förhållande till det teoretiska ramverket. Studiens två 

frågeställningar behandlas i separata avsnitt. 

5.1 Frågeställning 1: Samordning mellan materialförsörjning 
och produktionsaktivitet 
För att besvara frågeställningen jämförs inledningsvis JELD-WENs anskaffning av 

glasrutor utifrån försörjningsstrategier som återfinns i ramverket. Med dessa 

ingångsvärden analyseras förutsättningar och möjligheter i fallföretagets 

produktionsflöde och den teoretiskt identifierade kopplingen till 

materialförsörjningen. Slutligen jämförs den i ramverket definierade 

materialhanteringsfunktionen med JELD-WENs situation och hur denna kan 

kombineras med förutsättningar i produktionsflödet för att uppnå eftersträvad 

samordning. 

5.1.1 Försörjningsstrategi 
I enlighet med Hines (2004) blir leverantörens geografiska position en styrande 

förutsättning i försörjningsstrategin där JELD-WENs två leverantörer har tydligt skild 

karaktär. I samarbetet med en inhemsk leverantör av glasrutor blir i detta avseende 

Faes och Matthyssens (2009) definition av single sourcing synliggjord. Mer specifikt 

identifieras single group sourcing då den inhemska leverantören ensamt ansvarar för 

att leverera samtliga glasrutor av typen specialglas där en gruppering av artiklar med 

liknade egenskaper kan konstateras i enlighet med Figur 7 (Jonsson, 2008). Den 

lokala inköparen på JELD-WEN uttrycker flera karaktärsdrag som med stöd av Faes 

och Matthyssens (2009), Kirytopoulus et al. (2010) samt Ramsay och Wilson (1990) 

presenterades Tabell 5. Här återfinns tydliga fördelar genom ett väl utvecklat 

partnerskap, kommunikation och informationsutbyte på svenska tillsammans med 

anpassningsförmåga och gemensam logistiklösning. I eventuella 

produktionsstörningar hos den inhemska leverantören återspeglas tydligt nackdelen 

med risken att det kan uppstå materialbrist. 

I relationen med den inhemska leverantören kan karaktärsdrag för JIT identifieras, 

vilket Ramsay och Wilson (1990) också poängterar som en möjlighet vid single 

sourcing. Detta verifierar även Gunasekarans (1999) och Van Weeles (2002) 

beskrivning att en nära geografisk position är en vanlig förutsättning, ett avstånd som 

i JELD-WENs fall är 15 mil. Dagliga leveranser innebär att återkommande aktiviteter 

syns i JELD-WENs förrådsverksamhet där materialhantering koncentreras till 

leveranstillfället och ett över dagen kontinuerligt arbetsflöde återfinns inte. Med 

dagliga inköpsorder från materialplaneraren kan dock den del av flödesutjämningen 

som avser leverantör konstateras (Schniederjans & Olson, 1999).  

Utöver den inhemska leverantören används en kinesisk leverantör vid försörjning av 

glastypen standardglas. Tillsammans med försörjningen av specialglas kan detta 

förhållande liknas med multiple sourcing och mer precist den form Faes och 

Matthyssens (2009) benämner dual sourcing. Här har två (varken fler eller färre) 

leverantörer anlitats av JELD-WEN för försörjning av artikelkategorin glasrutor. 

Enligt den lokala inköparen återfinns dessa två samarbeten för att minska 

inköpskostnader, skapa ökad marknadsinsikt och ge möjlighet till 

konkurrensutsättning mellan leverantörerna. Samtliga faktorer kännetecknar 
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användandet av multiple sourcing enligt Tabell 6 (Faes & Matthyssens, 2009; 

Kirytopoulus et al., 2010; Ramsay & Wilson, 1990). I situationen med två 

leverantörer för artikelkategorin syns Kirytopoulus et al.:s (2010) differentiering av 

den administrativa hanteringen där olika rutiner återfinns för de båda leverantörerna. 

Differentiering syns följaktligen i såväl skilda logistiklösningar (Faes & Matthyssens, 

2009) som tvingade anpassning i JELD-WENs förrådsverksamhet (Seshardi, 2005). 

Med hos JELD-WEN identifierade karaktärsdrag syns för försörjningen av glasrutor 

den kombination som Dubois och Fredriksson (2008) benämner hybrid sourcing. I 

Figur 19 synliggörs detta förhållande för JELD-WENs leverantörer, heldragna pilar 

motsvarar verkliga försörjningen medan den streckade pilen illustrerar en potentiell 

försörjning. I överensstämmelse med Jonsson (2008) syns kombinationen genom att 

JELD-WEN använder multiple (dual) sourcing på den övergripande artikelkategorin 

glasrutor, medan artiklar av specialglas försörjs med strategin single group sourcing. 

Standardglas är i likhet med specialglas en gruppering av artiklar med liknade 

egenskaper, men här saknas de karaktärsdrag som kännetecknar single sourcing. Figur 

19 visar även att den inhemska leverantören vid behov kan leverera standardglas (men 

den omvända relationen finns ej) vilket ytterligare underbygger skilda förhållanden. 

 

Figur 19. Analys av JELD-WENs försörjningsstrategi – Hybrid sourcing. 

 

Trots tydligt medvetna val och väl utvecklade samarbeten i försörjningen av glasrutor 

saknas, undantaget prisavtal, skriftliga överenskommelser med leverantörerna. Detta 

innebär att åtaganden och villkor i samarbetet som Johnson och Flynn (2015) menar 

kan skapas genom avtal inte finns tydligt definierade. Oberoende av juridisk 

överenskommelse finns dock ett av JELD-WEN uttryckligen statiskt synsätt på vald 

försörjning. Genom att hybrid sourcing därmed kan fastställas som 

försörjningsstrategi finns enligt Dubois och Fredriksson (2008) möjlighet att utnyttja 

egenskaper ur de två leverantörssamarbetena i anpassning av materialförsörjningen.   
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5.1.2 Produktionsflöde 
I och med att kundorder alltid är en förutsättning för skarp kapacitetsplanering och 

upprättande av TO-nummer återfinns en positionering av KOP likt Olhagers (2010) 

tillverkning mot order i Figur 9. Med interna tillverkningsledtider för glasdörrar som 

alltid understiger rättningsfrist för kundorder överstigs det kritiska värdet ett (1) i 

Shingos (1989) D/P-förhållande, vilket möjliggör att JELD-WEN tydligt kan utnyttja 

tillverkning mot order (Olhager, 2010).  

Kundorderhanteringen innebär att tillverkning av glasdörrar i och med detta är helt 

skild från prognos, vilket överensstämmer med Olhagers (2003) beskrivning av 

aktiviteter nedströms KOP. Försörjningen av glasrutor blir däremot tvådelad sett ur 

Wikner (2015) diskuterade ledtidsförhållanden. Detta genom att standardglasets 

leveranstid från kinesisk leverantör överstiger kundorderns rättningsfrist och medför 

ett krav på prognosunderbyggda beslut. Leveranstid från inhemsk leverantör 

understiger istället rättningsfrist och kan därmed genomföras med utgångspunkt i 

kundorder. Förhållandet innebär att försörjning av glasrutor utförs på båda sidor av 

KOP där Hallgren och Olhagers (2006) skilda fokus tydliggörs. Här verifieras bland 

annat möjligheten att utnyttja kundorderinnehållet i nuvarande försörjning av 

specialglas.  

Olhagers (2003) motivering att använda tillverkning mot order vid variation i 

produktefterfrågan lämpar sig väl för JELD-WENs kundorderspecifika inriktning. 

Likt Olhagers (2000) V- och Y-profil erbjuds kunderna ett stort antal möjliga 

slutprodukter där de tre kategorierna av dörrarnas ytbehandling i detta sammanhang 

skapar en differentiering i glasdörrarnas tillverkning. Med denna uppdelning syns 

tidigt i tillverkningsprocessen divergerande flöden, som i enlighet med Olhager 

(2000) ofta är en följd av tidigare nämnd materialprofil. Denna situation försvårar 

möjligheten att flytta nuvarande avrop från slutmonteringshallen till en tidigare 

position i tillverkningsprocessen, då glasmonteringens behov av ett sammanställt pall-

ID inte kan uppnås i divergerande flöden. Detta styrker Olhagers (2000) beskrivning 

av variantspridningen som ett centralt ingångsvärde för genomförande av 

materialförsörjningen senare i flödet, som i detta fall får en positioneringsmässig 

begränsning.  

För att minska påverkan av de två dagarnas väntetid från den inhemska leverantören 

samtidigt som en anpassning görs till befintlig lagerhållning av standardglas återfinns 

ett alternativ i Van Weeles (2002) interna avropsaktivitet. Med ett sådant 

genomförande skulle nuvarande avropsinformation istället kunna gå direkt till den 

interna förrådsverksamheten med förutsättningen att även specialglas finns tillgängligt 

i lager vid aktuellt behovsdatum. Specifikt avtalsstöd i linje med Johnson och Flynn 

(2015) saknas Q1 2016 för avropsaktiviteten, och en förändring skulle enbart påverka 

den mer informella uppgörelse som finns med den inhemska leverantören.  

På grund av förutsättningar med ett divergerande flöde försvåras en tidsmässigt 

lämplig behovsinitiering från tillverkningsprocessen. Detta gör Hopp och Spearmans 

(2008) integrering mellan inköp och produktionsplan som ett möjligt 

tillvägagångssätt. Genom att dra nytta av information tillgänglig genom 

bakåtplanering och utveckla nuvarande daglig inköpsorder till den inhemska 

leverantören skulle JIT fördelen frekventa leveranser som nämns av Gunasekaran 

(1999) kunna bibehållas. I tillägg bör den säkerhetstid som Hopp och Spearman 
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(2008) menar är nödvändig vid integrering konstrueras efter JELD-WENs resurser i 

förrådsverksamheten samt ett beslut i vilken grad glasdörrar som kommer till 

slutmonteringshallen tidigare än planerat ska ges möjlighet att fortsätta genom 

tillverkningsprocessen.  

Med Van Weeles (2002) interna tillvägagångssätt skulle avropsunderlaget fortlöpande 

kunna förmedlas till förrådet, och den tvingande arbetsanpassning och krav på närvaro 

som finns för materialplaneraren på grund av deadline till inhemsk leverantör kan 

elimineras. Med potentialen i en mer löpande hantering utifrån Van Weele (2002) 

skulle även arbetsinstruktionen för upprättande av pall-ID ges bättre möjlighet att 

efterföljas och därmed bidra till att minimera antalet lastbärare som efter 

produktionsaktiviteten fräs innehåller ett fåtal eller enstaka dörrar. Detta ger goda 

förutsättningar att i högre grad uppfylla målet med utnyttjande av lastbärarens 

maximala höjd och därmed bidra till färre lastbärare i omlopp. 

5.1.3 Materialhantering 
I JELD-WENs förrådsverksamhet finns Q1 2016 rutiner i den interna hanteringen 

upprättade utifrån en avropsaktivitet mot extern leverantör. För materialpåfyllnad till 

glasmontering måste den dagliga leveransen från inhemsk leverantör inväntas för att 

starta den interna sorteringsaktiviteten. Vid en intern avropsaktivitet enligt 

förutsättningar i avsnitt 5.1.2 möjliggörs genom lagerhållning av specialglas en 

materialpåfyllnad som kan ske med en mer direkt tidsmässig förbindelse till 

glasmonteringens behov och därmed bättre uppfylla den anpassning Hua och Johnson 

(2010) förordar från en materialefterfrågande aktivitet. 

I och med de kundorderspecificering finns en hög artikelvariation av glasrutor där 

kategorin ständigt utökas med fler artiklar (vanligtvis nya specialglas) samtidigt som 

volymen av respektive artikel är relativt liten. Genom detta syns två karaktärsdrag 

som Caputo et al. (2015) menar lämpar sig för att använda materialpåfyllnad enligt 

metoden kittning. Förrådets övergripande servicemålsättning styrker även ett 

kittningsförfarande sett till Hanson och Brolins (2013) operatörsförebyggande 

åtgärder. 

Battini et al. (2009) hänvisar förfarandet kittning till sammanställning av material för 

en enskild produkt. I denna jämförelse har JELD-WEN vissa glasdörrar där ett 

multipelt antal glasrutor integreras, varför rent formellt ett kit här skulle kunna skapas 

med denna utgångspunkt. Men för JELD-WEN finns överlag ingen enskild 

produkthantering tillgänglig i glasmonteringen utan istället grupperas och hanteras 

produkter utifrån pall-ID. Utifrån detta skulle Battini et al.:s (2009) kittning istället 

utföras genom att sammanställa standard- och specialglas för ett pall-ID och pall-ID:t 

blir i denna mening motsvarigheten till en produkt. Användning av kittning utifrån 

internt avrop och anpassning till pall-ID ger följaktligen konsekvenser i 

materialhanteringen, vilket inte minst återspeglas i Coyle et al.:s (2013) fyra 

dimensioner; kvantitet, utrymme, förflyttning och tid. Med Battini et al.:s (2009) 

rekommendation bör kittningen starta med en tom lastbärare där material sedan 

hämtas från skilda lagerpositioner. Detta innebär för JELD-WEN en 

kvantitetsförändring i hanteringen då samtliga glasrutor behöver förflyttas.  
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Genom att vid implementering av kittning även efterfölja rekommendationer för 

utformning av kittningsyta kan JELD-WEN förebygga de komplikationer som uppstår 

genom att befintlig sortering av glasrutor utförs i och i anslutning till övrig 

lagerhållning. Vid ett val att använda kittning bör Hopp och Spearmans (2008) 

säkerhetstid för inköp beaktas, då denna är avgörande för lagerhållningens 

utrymmesbehov. För att uppnå Caputo et al.:s (2015) ändamålsenliga kittningsyta 

behövs för JELD-WEN en placering med viss avskildhet med plats för nuvarande 

bulk-pallar av standardglas samt en större mängd lastbärare specialglas som utifrån 

behovsdatum levereras från inhemsk leverantör. Med stöd av Caputo et al. (2015) är 

det även lämpligt att i ytan ge plats till färdiga och inkompletta kit (lastbärare), något 

som Q1 2016 sker både i och mellan ställage i förrådsverksamheten. Då specialglas 

ofta är en unik artikel återfinns risken för kannibalisering av kit följaktligen främst i 

kategorin standardglas. För att undvika det dubbelarbete som Bozer och McGinnis 

(1992) menar kan uppkomma bör JELD-WEN utföra en sådan komplettering direkt 

från lagerplatsen av aktuellt standardglas vid upprättad kittningsyta.  

Tidsåtgången, eller responstiden i JELD-WENs förrådsverksamhet för att upprätta ett 

kit blir avgörande för hur snabbt glasmonteringen kan förses med material. Från 

tidpunkten att internt avrop genomförs behöver utöver kittning av glasrutor även 

tillverkning av ramar tillsammans med en mindre förmontering färdigställas innan 

glasmontaget är möjligt. Situationen innebär att det finns en viss begränsning i att 

uppnå den effektivitet Coyle et al. (2013) eftersträvar i tidsdimensionen. Detta medför 

att en alltför snabb responstid i JELD-WENs förrådsverksamhet inte självklart 

korresponderar med att glasmontering kan starta, varför övriga involverade aktiviteter 

i enlighet med Hua och Johnson (2010) måste anpassas och därmed tidsmässigt 

understiga förrådets responstid.  

Med ett internt avrop syns tydligt en potential för intern ledtidsreduktion genom 

minskad väntetid på ingående material. För att kunna utnyttja denna måste dock 

införandet kombineras med en förändrad materialhantering som kan hantera en ökad 

lagerhållning av specialglas. Kittning blir i denna mening en aktivitet för att 

understödja detta och tillsammans med interna avropet kan en samordning mellan 

materialförsörjning och produktionsaktivitet skapas. Kittningsaktivitetens responstid i 

förhållande till avropets tidpunkt avgör i vilken utsträckning en faktisk 

ledtidsreduktion erhålls och således hur väl Van Weeles (2002) löpande hantering kan 

utnyttjas.  

En exemplifierad responstid på en halv dag från genomförandet av ett internt avrop 

resulterar i att en och en halv dag av de tidigare två dagarnas väntetid kan elimineras. 

Aktiviteter utförda av den inhemska leverantören som tidigare stod för väntetiden kan 

frikopplas och responstid blir därmed en intern väntetid. I relation till 

tillverkningsprocessen medför detta för majoriteten av glasdörrarna som har en intern 

ledtid på 15 dagar en faktisk reducering på 10 procent, medan ledtidsytterligheterna 

13 och 17 dagar ger en faktisk reducering motsvarande 11,5 respektive 8,8 procent. 

Förhållandet mellan olika responstider och faktisk ledtidsreduktion visualiseras i 

Figur 20. En viktig brytpunkt finns vid responstiden två dagar, vilket motsvarar 

nuvarande väntetid från inhemsk leverantör och därmed medför en oförändrad ledtid. 
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Figur 20. Faktisk ledtidsreducering (%). 

Begränsningar i JELD-WENs planeringssystem innebär att den systemmässigt 

implementerbara förändringen endast kan ske med hela dagar. I fallet med en 

exemplifierad responstid på en halv dag krävs då att tiden avrundas uppåt till en dag. 

Samtidigt finns en alternativ lösning där responstiden inkluderas i befintligt tidsatta 

aktiviteter i slutmonteringshallen, i ett sådant fall avrundas den exemplifierade 

responstiden nedåt till noll2. Dessa två scenarion innebär en systemmässig reducering 

på minst 5,9 och maximalt 15,4 procent. Samtliga beräkningar för faktisk respektive 

systemmässig ledtidsreduktion återfinns i Bilaga 3. 

5.2 Frågeställning 2: Kostnadsposters påverkan 
För att besvara studiens andra frågeställning analyseras påverkan av de tre 

kostnadsposterna presenterade i ramverket. Detta med utgångspunkt i de förändringar 

som samordning genom ett alternativt tillvägagångssätt för materialförsörjning i form 

av ett internt avrop och kittning medför. 

5.2.1 Hanteringskostnad 
Med ovan föreslaget tillvägagångssätt återfinns manuella arbetsmoment som enligt 

Caputo et al. (2015) är förenat med höga personalkostnader. Detta återspeglas genom 

kittningsaktiviteten som medför ett förändrat antal förflyttningar av glasrutor relativt 

JELD-WENs sortering Q1 2016. Här verifieras de tidsmässiga resurskrav som Hanson 

och Brolin (2013) beskriver för sammanställning av material. Vid det alternativa 

tillvägagångssättet krävs en förflyttning av samtliga glasrutor, att jämföra med 86 

procent som presenterades i Figur 17.  

Mättillfällen redovisade i Bilaga 2 visar att antalet specialglas som levereras på 

restlista har stor inverkan på totala andelen förflyttat specialglas, Figur 21 illustrerar 

                                                 

2 Om det redan finns aktivitet/er som avrundats uppåt (den verkliga tidsåtgången är mindre än vad som anges i 

systemet) kan planeringssystemet med en ”noll-tid” gruppera ihop flera aktiviteter i slutmonteringshallen. 

Systemmässig ledtidsreduktion uppgår då till två dagar. 
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detta förhållande där glasrutor på restlista motsvaras av det ljusare grönprickade 

området. För det de 10 mättillfällena uppgår den genomsnittliga nivån av specialglas 

avropade på restlista till 67 procent. Potentiella förflyttningsfördelar som Q1 2016 

finns genom att inkludera Pall-ID information i avropet konstateras i det närmaste helt 

elimineras när verksamheten inte efterföljer produktionsplaneringen. Denna svaghet 

gör att materialförsörjningen Q1 2016 redan vid små produktionsstörningar påverkar 

sorteringsarbetet negativt och en övergång till kittning medför därav en relativt liten 

ökning av förflyttningar. 

 

Figur 21. Restlistans andel av förflyttat specialglas. 

Genomförande av kittning samt utökad lagerhållning av specialglas skapar ett tydligt 

behov av att upprätta en separat yta för aktiviteten. Glasrutornas specialanpassade 

lastbärare tillsammans med behov av varsam hantering på golvnivå medför även att 

Coyle et al.:s (2003) tredimensionella lagerutnyttjande omöjliggörs vilket ytterligare 

underbygger ytbehovet. Huruvida en alternativ yta kan utgå från JELD-WENs 

nuvarande lokaler blir avgörande för hanteringskostnadens påverkan (Coyle et al., 

2013). 

5.2.2 Administrativ orderkostnad 
Enligt materialplaneraren sker en kontinuerlig orderhantering som skiljer beroende på 

när och hur många pall-ID:n som skapas i slutmonteringshallen. Samtidigt är den 

individuella orderkostnaden enligt Coyle et al. (2013) ett linjärt förhållande där 

likvärdig värdering återfinns oberoende av totala antalet order materialplaneraren 

hanterar. Med en intern avropsprocess upphör behovet att behandla pall-ID 

dokumentation till den inhemska leverantören. En orderrutin mot den inhemska 

leverantören som då enbart behöver omfattas av inköpsorder utifrån förväntat 

behovsdatum eliminerar också det utökade administrativa handhavandet för restlista. 

Sammanfattningsvis kan ovanstående förfarande sannolikt reducera 

informationshanteringen där avropsaktiviteten blir mindre personalintensiv (Jonsson, 

2008).  
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För JELD-WEN finns Q1 2016 pall-ID dokumentation som underlag för sortering i 

förrådet. Denna skulle vidare kunna användas som utgångspunkt för 

kittningsaktiviteten och den order som enligt Coyle et al. (2013) behöver initieras mot 

intern part. Samtidigt kan innehållet behöva förändras alternativt kompletteras med 

ytterligare dokumentation för att erhålla det stöd som Caputo et al. (2015) menar 

krävs för att systemmässigt understödja interna materialtransaktioner. För JELD-

WEN föreligger här sannolikt ett behov att utveckla ett underlag som kan fungera som 

plocklista med eventuell integrerad lagerplatshantering, vilket därmed skulle öka den 

administrativa orderkostnaden. 

5.2.3 Lagerföringskostnad 
För JELD-WEN finns genom det alternativa tillvägagångssättet i 

materialförsörjningen en påverkan på kostnaden för bundet kapital. I enlighet med 

Oskarsson et al. (2006) och Waters (2003) återspeglas detta i förändringar som avser 

komponenter i form av ingående glasrutor såväl som PIA bestående av glasdörrar vid 

produkttorget. Då PIA väntar på leverans av ingående glasrutor identifieras statusen 

väntan på matchning, vilken är en av totalt fem grupperingar som Hopp och Spearman 

(2008) presenterar. Den fysiska positioneringen av dörrar återfinns i detta avseende på 

produkttorget och det är först när glasrutor och glasramar är tillgängliga som en 

matchning kan genomföras i glasmonteringen. En försumbar mängd PIA syns i 

statusen bearbetning, detta vid glasdörrens hantering i förmonteringsaktivitet. Denna 

hantering ses av produktionsteknikern i enlighet med Conway et al. (1988) som liten i 

förhållandet till väntan på matchning vilket ytterligare poängterar produkttorgets 

funktion som PIAs huvudsakliga position mellan processer. 

Med det interna avropet skulle den bristande synkronisering som Hopp och Spearman 

(2008) menar orsakar matchningsproblematiken kunna reduceras där minskningen 

kan ske i direkt relation till använd responstid. Vid det scenario som exemplifierades i 

avsnitt 5.1.3. minskar väntetiden med 75 procent (en och en halv dag) och samma 

minskning kan då erhållas i antal glasdörrar som väntar på produkttorget. Med 

utgångspunkt i den historiska nivån i Figur 15 på 201 dörrar skulle ett sådant fall 

resultera i en reducering med 150 dörrar. 

I samstämmighet med Silver et al. (1998) är en viss mängd PIA nödvändig för att 

upprätthålla flödet i JELD-WENs glasmontering. Inte minst syns detta genom att 

upprättande av pall-ID inte kan tidigareläggas i produktionsflödet och tvingande 

tidsåtgång för efterföljande aktiviteter (kittning, ramtillverkning och förmontering) 

gör att glasdörrar som väntar på produkttorget enbart kan reduceras, inte elimineras. 

Med det interna avropet kan dock ovanstående minskning ge ett mer balanserat läge 

med närmare tidsförhållande till glasmonteringen, vilket Conway et al. (1988) menar 

eftersträvas. 

Genomförande av avrop Q1 2016 bygger på att samtliga inlevererade specialglas 

förbrukas relativt omgående och det säkerhetslager som enligt Oskarsson et al. (2006) 

påverkar MLN används uttryckligen inte. Genom förändrat inköp utifrån 

behovsdatum enligt Hopp och Spearman (2008) ger behovet av säkerhetstid en direkt 

påverkan på säkerhetslagrets existens, där storleken i sin tur är beroende av JELD-

WENs val av dagar för säkerhet. Det historiska genomsnittet för inleverans av 

specialglas på 100 glasrutor per dag ger en viss indikation för förväntad MLN men ett 

mer precist läge är svårt att identifiera då kriteriet fast påfyllnadskvantitet (Oskarsson 
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et al., 2006) inte existerar. Detta förhållande innebär även att säkerhetslagrets nivå blir 

dynamisk som beror av en varierande beläggning i glasmonteringen. Ovanstående 

säkerhetslagerperspektiv kan användas för att säkerställa att respektive specialglas 

finns tillgängligt vid behovstidpunkt, men bidrar följaktligen inte till någon absolut 

säkerhet för individuella artiklar då specialglas alltid är kundorderspecifika. 

Det alternativa tillvägagångssättet i materialförsörjningen får därmed en tvådelad 

konsekvens på lagerföringskostnaden. Bundet kapital i PIA är bidragande till att 

minska kostnadsposten medan lagerhållning av specialglas grundad på Hopp och 

Spearmans (2008) säkerhetstid i sin tur ökar kostnadsposten. Förutsatt en gemensam 

lagerränta för de båda lagerpunkterna blir JELD-WENs möjlighet att definiera 

produktvärden för individuella dörrar samt ingående specialglas avgörande för att 

beräkna det sammantagna utfallet för lagerföringskostnaden (Oskarsson et al., 2006). 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet inleds med en diskussion av studiens resultat. Vidare behandlas 

implikationer, begränsningar och metoddiskussion. I den senare delen av kapitlet ges 

slutsatser & rekommendationer samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Det resultat som tidigare presenterats i studiens analyskapitel diskuteras i 

nedanstående två avsnitt med utgångspunkt i respektive frågeställning. 

6.1.1 Frågeställning 1: Samordning mellan materialförsörjning och 
produktionsaktivitet 
I JELD-WENs anskaffningsprocess av artikelkategorin glasrutor har flera strategiska 

vägval identifierats där riktlinjer inte enbart upprättas efter en enskild 

produktionsanläggning. I detta konstateras ett statiskt förhållande med hybrid 

sourcing som övergripande försörjningsstrategi. En komplexitet bestående av flera 

nivåer har behandlats då klassificeringen av hybrid sourcing har föregåtts av att 

identifiera dual respektive single group sourcing. Möjliggörande av rätt material till 

rätt plats vid rätt tidpunkt (Harrisson & van Hoek, 2011) måste för JELD-WEN av 

denna anledning föregås av att anpassa anskaffning och hantering av material från två 

leverantörssamarbeten. Föreslaget tillvägagångssätt med ett internt avrop och 

materialpåfyllnad genom kittning är här ett förfarande som i en framtida situation 

även ger möjlighet att involvera fler leverantörer och därmed besitter potential för 

ytterligare synergier.  

Det alternativa tillvägagångssättet ger verksamheten möjlighet att fortsätta med 

dagliga leveranser från inhemsk leverantör och de fördelar som detta medför. 

Samtidigt ges det i och med en förändring tillfälle att se över transport- och 

distributionsupplägg för att eventuellt konsolidera leveranser. Ett sådant 

ställningstagande lyfter fram den miljömässiga hållbarheten i och med ett potentiellt 

minskat antal transporter. Mot detta står givetvis interna kostnadsvärderingar, inte 

minst genom att specialglas inte kan hanteras med en gemensam säkerhetstid för 

lagerhållning då flera behovsdatum behöver levereras vid samma tillfälle. 

Då samtliga glasrutor som försörjs av den inhemska leverantören är direkt kopplade 

till en specifik produkt ställs förutom krav på tillräckligt utrymme i kittningsytan även 

krav på en god spårbarhet av material. I och med eventuell säkerhetstid och ökat antal 

lagerhållna glasrutor finns ett behov av att utveckla en struktur alternativt använda 

systemstöd för att möjliggöra spårbarhet. En bristfällig spårbarhet riskerar att bidra till 

en ökad tidsåtgång för materialhantering och i värsta fall störningar för den 

materialefterfrågande produktionsaktiviteten.  
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Vid en minskning i den tillverkade produktens interna ledtid och en fortsatt 

målsättning att utnyttja kundordern är det av största vikt att först säkerställa den 

tilltänkta leverantörens möjlighet att möta de krav som uppstår i form av kortare 

leveranstid. Om leverantören inte har möjlighet att tillverka och leverera material 

innan den interna behovstidpunkten krävs enligt Wikner (2015) prognosunderbyggda 

beslut, vilket i en situation med stor variantspridning och kundorderspecifika 

produkter likt JELD-WENs, skulle bidra till onödig osäkerhet. 

6.1.2 Frågeställning 2: Kostnadsposters påverkan 
Det alternativa tillvägagångssätt som presenterades i den första frågeställningen har 

identifierat effekter för tre kostnadsposter. Lagerföringskostnaden ges en tvådelad 

påverkan där kompletterande produktvärdesinformation behövs för att klargöra ett 

fullständigt utfall. Minskningen av PIA kan estimeras utifrån ett fast historiskt 

genomsnitt, medan bundet kapital i lagerhållning av glasrutor är beroende av vilken 

säkerhetstid som väljs. Samtidigt är det troligt att produktvärdet för PIA av en 

glasdörr sent i tillverkningsprocessen är betydligt högre än produktvärdet för en 

ingående glasruta. Den ökade lagerhållningen har av denna anledning viss marginal 

innan den når en kostnadsnivå motsvarande den besparing som erhålls via minskning 

av PIA.  

I JELD-WENs fall syns i kostnadsposten administrativ orderkostnad delvis en 

minskning då handhavandet av viss dokumentation till extern leverantör kan 

elimineras. Med ett mer generellt synsätt på införande av ett internt avrop av material 

är det dock sannolikt att ytterligare administrativt stöd behövs för att genomföra 

interna materialtransaktioner. Här blir behovet av spårbarhet diskuterat i avsnitt 6.1.1 

en viktig utgångspunkt. Beroende på hur väl JELD-WEN kan utnyttja den befintliga 

pall-ID dokumentationen alternativt om en nytt separat underlag krävs finns en 

skillnad i den administrativa orderkostnadens påverkan. Dock bör det sammantagna 

förhållandet som uppstår åskådliggöras med att även denna kostnadspost kan vara 

tvådelad. 

En del av hanteringskostnaden konstateras Q1 2016 bero av hur väl JELD-WENs 

produktionsplanering kan efterföljas, där förseningar bidrar till ett större antal 

förflyttningar och ökad komplexitet i administration och materialhantering. Denna 

brist i avropskonceptet har inte riktigt kommit upp till ytan eller tvingat JELD-WEN 

till förändring då mindre produktionsstörningar på grund av tidsbuffert för färdiga 

produkter normalt sett inte påverkar kundens utlovade leverans. Hanteringskostnadens 

påverkan blir genom detta mindre påtaglig i det fall den jämförs med ett utgångsläge 

innehållande frekventa produktionsstörningar. Vid förfarandet kittning, som är mindre 

beroende av tidsmässigt utfall i produktion, skapas en bättre förutsägbarhet i 

kostnaden där förseningar i verksamheten inte påverkar resursbehovet genom 

oplanerade och komplexa merarbeten. 

Den ökning av hanteringskostnad som syns genom behovet av en avsatt yta för 

kittningsaktiviteten bör ses i relation till de fördelar som finns med en mer 

strukturerad förrådsverksamhet. För ytterligare arbetsmiljömässig hänsyn finns i en ny 

yta möjlighet att beakta ergonomiska aspekter och införande av hjälpmedel. Ett sådant 

val kan ge ytterligare påverkan på kostnadsposten, men är enligt författarna inte att se 

som en tvingande följd av det alternativa tillvägagångssättet utan snarare en hållbar 

förbättring av arbetsmiljömässiga och sociala förhållanden. Även förändringen av PIA 
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har en tänkbar påverkan på hanteringskostnad, då minskningen i bundet kapital även 

korresponderar med frigjord plats på produkttorget. Men utöver glasdörrar omfattar 

produkttorget till stor del även plats för icke-glasintegrerade dörrar. Trots ett mindre 

antal kvarvarande glasdörrar måste produkttorget av denna anledning sannolikt 

behållas i samma utförande och frigjord yta antas därmed inte ha någon tydlig 

alternativ användning. 

6.2 Implikationer 
Studien etablerar ingen ny teori utan belyser ett förhållande ur redan befintlig teori. 

De relationer som definierats mellan delarna i det teoretiska ramverket har verifieras 

genom fallstudien. I Figur 22 återges ramverkets struktur från avsnitt 3.6 där de 

verifierade relationerna har fetmarkerats.  

 

Figur 22. Teoretiska implikationer – verifiering av ramverk. 

Här har försörjningsstrategi (i fallstudien identifierad som hybrid sourcing) tydligt 

bekräftat centrala ingångsvärden till materialförsörjningen där strategins karaktärsdrag 

och tillhörande leverantörsval gett avgörande förutsättningar för anpassning av såväl 

produktionsflöde som materialhantering. Fallstudien verifierar utifrån olika orsaker de 

kostnadsmässiga relationer som i Figur 22 illustreras med streckade pilar. En 

sammanställning av kostnadsposternas påverkan ges i Tabell 8 där respektive 

påverkan i kostnadspost har en relation från produktionsflöde (P) eller 

materialhantering (M). 

Tabell 8. Påverkan kostnadsposter 
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I praktiken kan den ledtidsreducering som identifierats i fallstudien ge en direkt 

möjlighet att i enlighet med Handfield och Pannesi (1995) samt Lamning et al. (2000) 

använda fördelarna ur hastighet som konkurrensfaktor vid kundorderspecifik 

tillverkning. Att ta tillvara på Hills (1986; 2000) ordervinnande egenskaper och 

omgående överföra en sådan tidsbesparing till kundens erbjudande behöver dock inte 

vara den initiala åtgärden för en verksamhet. I detta beslut blir befintlig 

marknadsposition, kundernas behov samt förhållandet till andra aktörers erbjudanden 

styrande. Samtidigt innebär en förkortad leveranstid mot kund inte på egen hand ett 

erbjudande som garanterar potential till ökade affärsmöjligheter. Här måste 

leveranstiden som belyses av Wikner (2014) först säkerställas genom att det inom 

organisationen finns resurser och kapacitet för att svara upp mot en utökad orderstock. 

I det fall en verksamhet inte väljer Storhagens (2011) kundprioritering kan 

tidsbesparingen utnyttjas på alternativa sätt. Det finns här möjlighet att se över andra 

interna delar av tillverkningsprocessen och förflytta den frigjorda tiden till tidsmässigt 

trånga sektorer. Ett annat alternativ som kan användas för att säkerställa eller om 

möjlig höja leveransprecision är att avsätta del av tidsbesparingen till lagerhållning av 

färdiga produkter.  

Ett ekonomiskt övervägande av kostnadsposternas påverkan bör därav ses i relation 

till en värdering av den frigjorda interna ledtiden. Värderingen blir sannolikt en 

subjektiv bedömning som beror av beslut hur den frigjorda tiden används. Innebörden 

av en subjektiv bedömning bör inte underskattas då det indirekta värdet bidrar till en 

faktisk tyngd av fördelar i vågskålen för att avgöra om förändring i 

materialförsörjning är berättigat och ekonomiskt hållbart. 

6.3 Resultatbegränsning 
Den tidseliminering som kan erhållas i tillverkningsprocessens väntan på ingående 

material har presenterats i en faktisk såväl som en systemmässig situation. Resultatet 

av tidselimineringen kan skilja (både i positiv och i negativ bemärkelse) beroende på 

om planeringssystem kommer behöva använda en avrundning alternativt utnyttja 

gemensam tidssättning. Detta belyser det faktum att förändringar i materialförsörjning 

sker i en större kontext där verksamhetsförutsättningar utanför analysenheten spelar 

en avgörande roll. I fallstudien blir detta också tydligt genom ett förhållande till 

tillverkning av glasramar och utförande av förmontering. På vilket sätt resurser ges för 

anpassning av denna typ av närliggande beroenden kan en begränsning i 

ledtidsreduktionen uppstå.  

Under fallstudiens genomförande fanns vissa produktionsstörningar och förseningar i 

verksamheten. Detta återspeglas i observation av sorteringsaktivitet där ett stort antal 

specialglas identifierades på restlista (se Bilaga 2). Med en datainsamling som tydligt 

påverkas av produktionsförhållanden kan det finnas en negativ inverkan på 

reliabiliteten. En begränsning kan därmed finnas i resultatet beroende på hur väl 

förhållanden vid mättillfällen Q1 2016 speglar verksamhetens naturliga eller normala 

situation. Detta utfall ger främst skillnader i hanteringskostnadens påverkan.  
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I studien definieras inte kostnadsposternas påverkan i absoluta termer utan istället 

med en generell riktning för att kunna erhålla god extern validitet. Utan absoluta 

termer i riktningen försvåras möjligheten att värdera ökning eller minskning mot 

varandra, både inom och mellan kostnadsposter. För ett fullständigt ekonomiskt 

ställningstagande av en verksamhet som poängterats av Wikner (2015) krävs troligen 

mer precisa konsekvenser varför användningen av endast en generell riktning i ett 

sådant läge kan anses ge ett otillräckligt beslutsunderlag.  

6.4 Metoddiskussion 
Författarna har genom att efterfölja upprättad tidsplan tillsammans med en 

kontinuerlig kontakt med handledare kunnat erhålla ett strukturerat genomförande och 

ett väl avvägt innehåll i studien. En utförlig litterär sökprocess som innefattat både 

böcker och vetenskapliga artiklar har gett bredd till litteraturstudien och möjliggjort 

identifikation av lämpliga delar för det teoretiska ramverket. Då ramverket med ett 

deduktivt förhållningssätt legat till grund för datainsamling i fallstudien finns i 

genomförandet en medveten inriktning. Ett alternativt val av ansats exempelvis 

genom induktion med mer öppenhet i fallstudien och mindre stöd av litteraturstudie 

hade eventuellt gett en annan neutralitet i datainsamlingen. 

Fallstudien har utformats med enfallsdesign och en analysenhet, vilket möjliggjorde 

en koncentration av studieobjektet. Enfallsdesignen bidrog även till att författarna 

kunnat upprätta en nära kontakt med fallföretaget och spenderat mycket tid på dess 

produktionsanläggning. Detta har medfört en god tillgänglighet till viktiga 

informationskällor, vilket har underlättat datainsamlingen och verifiering av denna. 

Samtidigt har koncentration av studieobjekt skapat en fokusering och därmed indirekt 

en detaljnivå som till viss del ger ett situationsspecifikt förhållande. Denna 

begränsning i empirisk data påverkar till viss del graden av studiens generaliserbarhet. 

En viss detaljnivå anses dock nödvändig för att generera ett genomtänkt praktiskt 

bidrag vilket även möjliggör en bättre förståelse och ger indirekta tips till andra 

verksamheter. 

De semistrukturerade intervjuerna har genomförts med stöd av frågeunderlag, men 

tillvägagångssättet innebar att frågorna utvecklades och följdfrågor tillkom under 

intervjuernas gång. Detta har i datainsamlingen varit mycket effektivt för att utvinna 

ett relevant informationsinnehåll. Dock konstateras i detta förfarande ett visst avkall 

på reliabiliteten då den struktur och innehåll som det faktiska genomförandet gav är 

svår att återskapa, av denna anledning är underlag inte inkluderade som bilaga. Än 

mer påtagligt blev detta förhållande i de samtalsinriktade intervjuerna.  

De genomförda observationerna har varit av kvalitativ karaktär och bidragande till att 

skapa en god förståelse för det studerade området. En mer kvantitativ inriktning av 

observation i förrådsverksamheten, genom en kompletterande tidsmätning, hade 

kunnat bidra med ytterligare relevant data för hanteringskostnaden. Dock indikerade 

den initiala ostrukturerade observationen skillnader i utförande av det aktuella 

momentet och innebar en svårighet att uppnå god reliabilitet vid en sådan 

datainsamling. Dokumentstudierna har till stor del bestått av företagsinterna 

handlingar eller data. Då tillgång till dessa skett genom kontakt med medarbetare har 

en samtidig verifiering och därmed en god validitet i utvalda dokument kunnat 

erhållas.  
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6.5 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån syftet; att undersöka potential för, och kostnadsmässig påverkan av, intern 

ledtidsreduktion genom samordning mellan materialförsörjning och 

produktionsaktivitet avseende kundorderspecifika produkter kan nedanstående 

slutsatser konstateras. 

Vid hybrid sourcing som försörjningsstrategi återfinns ett tillvägagångssätt i 

materialförsörjning som kan minska produktionsaktivitetens väntan på ingående 

material. Detta genom att kombinera; 

 Införande av intern avropsaktivitet. 

 Införande av materialpåfyllnad enligt metoden kittning. 

Tillvägagångssätt föreslås till verksamheter med kundorderspecifik tillverkning där 

divergerande flöden försvårar tidsmässig anpassning av materialförsörjning och avrop 

till extern leverantör. Med detta återfinns en samordning mellan materialförsörjning 

och produktionsaktivitet som ger direkt potential för intern ledtidsreduktion. Utfallet 

är beroende av kittningsaktivitetens responstid från det att ett internt avrop initierats. 

Vid en relativ jämförelse av ledtidsreduktion finns en skillnad som beror av den 

tillverkade produktens ursprungliga ledtid. En kostnadsmässig påverkan av 

ledtidsreduktion har urskilts genom; 

 Hanteringskostnad (ökning) 

 Administrativ orderkostnad (ökning/minsking) 

 Lagerföringskostnad (ökning/minskning) 

Kostnadsmässig påverkan har uttryckts i en generell riktning där en sammanställning 

med tillhörande orsaker återfinns i Tabell 8. Vid ett ekonomiskt ställningstagande 

rekommenderas verksamheten att ställa kostnadsposter i relation till det indirekta 

värdet av frigjord tid.  

6.6 Vidare forskning 
Då fallstudien utförts med enfallsdesign finns intresse att med liknande inriktning 

undersöka ytterligare studieobjekt och utöka bidraget av förståelse för 

materialförsörjning vid kundorderspecifik tillverkning. En differentiering av 

branschinriktning skulle även ge ytterligare en dimension till problemet där andra 

perspektiv och förhållanden möjliggör utökad analys. Det finns även intresse av en 

mer kvantitativt inriktad studie där kostnadsposternas påverkan kan utvecklas med 

beräkningsunderlag och skapa en djupare kostnadsanalys genom absoluta termer.  

I avsnitt 6.1.1 uttrycks att det vid ett internt avrop kan finnas möjlighet att skala upp 

aktiviteten och involvera fler leverantörer i lagerhållningen. I denna bemärkelse bör 

dock ökad komplexitet inte ignoreras vilket bidrar till att vidare forskning för detta 

scenario är intressant. Med utgångspunkt i denna ökade komplexitet finns intresse att 

exempelvis undersöka hur tredjepartslogistik kan involveras i 

materialförsörjningsaktiviteter för ledtidsreduktion. Inte minst genom att belysa hur 

fördelar ur ett sådant externt alternativ kan värderas i jämförelse med den 

verksamhetsnärvaro som finns vid ett internt upplägg, något som poängterats som en 

viktig fördel i denna studie. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Förbrukning glasrutor 

 

 

  

Månad Specialglas Standardglas Total Specialglas Standardglas

mar-15 2561 189 2750 93% 7%

apr-15 2420 373 2793 87% 13%

maj-15 2096 403 2499 84% 16%

jun-15 2561 629 3190 80% 20%

jul-15 314 45 359 87% 13%

aug-15 3133 403 3536 89% 11%

sep-15 2192 525 2717 81% 19%

okt-15 2419 627 3046 79% 21%

nov-15 2186 533 2719 80% 20%

dec-15 1588 436 2024 78% 22%

jan-16 1663 341 2004 83% 17%

feb-16 1991 484 2475 80% 20%

TOTALT 25124 4988 30112 84% 16%
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Bilaga 2. Beräkningsunderlag förflyttning 

 

 

  

Mättillfälle Datum

Totalt antal 

Lastbärare

Totalt antal 

glas

Lastbärare 

med flera ID

Antal 

ID:n

Glas med 

ID

Varav 

flyttade 

Andel 

flyttade

Lastbärare 

med rest

Antal 

restglas

Andel 

restglas

Totalt 

flyttat 

Andel flyttat 

special

1 2016-03-03 4 109 2 3,3 68 31 45,6% 2 41 37,6% 72 66,1%

2 2016-03-04 4 98 2 3,3 43 23 53,5% 2 55 56,1% 78 79,6%

3 2016-03-07 5 145 2 2,3 48 21 43,8% 4 97 66,9% 118 81,4%

4 2016-03-08 4 119 1 2 7 7 100,0% 4 112 94,1% 119 100,0%

5 2016-03-15 4 139 1 3 21 13 61,9% 4 118 84,9% 131 94,2%

6 2016-03-16 4 103 0 0 0 0 0,0% 4 103 100,0% 103 100,0%

7 2016-03-23 5 143 1 3 43 23 53,5% 4 100 69,9% 123 86,0%

8 2016-03-30 6 173 3 3,3,2 81 33 40,7% 3 92 53,2% 125 72,3%
9 2016-03-31 3 86 2 3,2 47 19 40,4% 1 39 45,3% 58 67,4%
10 2016-04-01 3 82 2 4,4 42 28 66,7% 1 40 48,8% 68 82,9%

TOTAL 1197 400 198 49,5% 797 66,6% 995 83,1%

83,1% 0,84 100,0% 0,16 85,8%

Andel flyttat 

special

Andel flyttat 

standard

Vikt 

Standard

Total andel 

flyttat glasVikt special



Bilagor 

57 

Bilaga 3. Beräkning reducering total intern ledtid 

 

  RESPONSTID 
(dagar) 

RESPONSTID 
AVRUNDAS TILL 

LEDTID GLASDÖRRAR (dagar) 

  13 15 17 

L
E

D
T

ID
S

P
Å

V
E

R
K

A
N

 

Faktisk A 0 - -15,4% -13,3% -11,8% 

Faktisk B 0,5 - -11,5% -10% -8,8% 

Faktisk C 1 - -7,7% -6,6% -5,9% 

Faktisk D 1,5 - -3,8% -3,3% -2,9% 

Faktisk E 2 - 0% 0% 0% 

      

Systemmässig A - 0 -15,4% -13,3% -11,8% 

Systemmässig C - 1 -7,7% -6,6% -5,9% 

Systemmässig E - 2 0% 0% 0% 

  
 
 

Tidseliminering    A – 2 dagar  B – 1,5 dagar  C – 1 dag  D – 0,5 dag  E – 0 dagar 
 

 


