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Sammanfattning 

Examensarbetet om 15 högskolepoäng omfattar området gruvutrustning på avdelningen 
strategiskt inköp på Atlas Copco. Bakgrunden till arbetet är att Atlas Copco ständigt strävar 
efter att minska produktionskostnaden i monteringen utan att påverka kvaliteten, ett viktigt 
arbete i detta är att säkerställa ett jämnt materialflöde. Atlas Copco är ett världsledande 
teknikföretag som utvecklar och tillverkar innovativa kompressorer, vakuumlösningar och 
luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och 
monteringsystem. Avdelningen strategiskt inköp ansvarar för att teckna kommersiella avtal 
med leverantörer som producerar artiklar till monteringsarbetet i produktionen. 
Examensarbetet definieras som en materialflödesanalys som berör materialhantering av 
direkt material till Atlas Copcos montering. Vidare avgränsades arbetet mot det interna VMI 
(Vendor Managed Inventory) konfigurerade konsignationslagret. Centralt för projektet har 
varit att med en grundlig teoretisk analys fastställa de styrande parametrarna som detta 
lagerkoncept bör använda sig av. Arbetet har resulterat i att rekommendationer har tagits 
fram till företaget.  
 
Nyckelord: Konsignationslager, VMI, Materialflödesanalys, Lean Synkronisering  
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Abstract 

The thesis of 15 credits includes the mining equipment on strategic purchasing department at 
Atlas Copco. The background on the project is based on that Atlas Copco constantly strives 
to reduce product cost in the assembly process without affecting quality, and important job in 
this is to ensure a steady flow of material. Atlas Copco is a world leading technology 
company that develops and manufactures innovative compressors, vacuum solutions, air 
treatment systems, constructions- and mining equipment, industrial tools and assembly 
systems. The strategic purchasing department is responsible for signing commercial 
agreements with suppliers that produce items for assembly work in the production. The thesis 
is defined as a material flow analysis involving material handling of direct materials to Atlas 
Copcos assembly. Later on the project was defined to the internal VMI (Vendor Managed 
Inventory) configured consignment stock. The main goal in the project was to, through a 
thorough theoretical analysis, be able to determinate the leading parameters that should be 
used by this stock type.  The work has resulted in recommendations to the company. 
 
Key word: Consignment Stock, Vendor Managed Inventory, Material flow analysis, Lean 
synchronization. 
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engagemang i detta projekt är jag otroligt tacksam för.  
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Begreppsdefinition 

ACI 
(Atlas Copco Inventory) är ett internet lagerhållningssystem som administreras av en 
underleverantör i Hallsberg. 

Bullwipp-effekten 
En vanlig förekommande händelse i en leveranskedja. En aktör vill försäkra sig om att ha 
varor i lagret och tillverkar då mer än den egentliga efterfrågan på marknaden. En liten 
efterfråga kan uppfattas som en stor vilket leder till överproduktion. 

MRS 
En division inom Atlas Copco Rock Drills AB, (Mining and Rock Excavation Service) 
 
SED 
En division inom Atlas Copco Rock Drills AB, (Surface and Exploration Drilling) 
 
URE 
En division inom Atlas Copco Rock Drills AB, (Underground Rock Excavation) 
 
JIT 
Just-in-time. Ett begrepp inom Leanfilosofin. Planeringsfilosofin inom ett företag som strävar 
efter att producera och leverera en exakt mängd artiklar vid rätt tidpunkt. 

 
KL 
Benämning för ett lagerhållningsupplägg där leverantören äger ingående artiklar i företagets 
egna lokaler (Konsignationslager). 
 

AEO-cetifierad 
Ger ett företag en rad olika fördelar gällande hantering av tull varor. (Authorised Economic 
Operator, Godkänd Ekonomisk Aktör) 
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1 Inledning 
I följande avsnitt presenteras Atlas Copco Rock drills Ab:s historia, och den nuvarande 
verksamheten. Därefter följer en presentation om projektet som ska ge läsaren en god 
förståelse om uppdragsbeskrivningen och projektets mål och syfte. 

1.1 Företagspresentation 

1.1.1 Historia 
Atlas Copcos framgångsrika historia tog sin början 1873 i Stockholm då produkter till 
järnvägen började tillverkas under ledning av järnvägsingenjören Eduard Fränckel samt 
finansiärerna David Otto Francke och André Oscar Wallenberg. Målet var att producera all 
typ av utrustning för järnvägsnätet vilket bidrog till en modernisering av det svenska 
samhället. Efter några år av dålig lönsamhet tillsattes en ny företagsledning. Ett 
tryckluftverktyg införskaffas till den egna produktionen i slutet av 1800-talet, verktyget 
vidareutvecklades och förbättrades för att passa verksamheten bättre. Detta tryckluftverktyg 
visade sig vara mycket effektivt vilket resulterade i att en efterfrågan uppkom. En officiell 
lansering skedde år 1901, vilket blev starten på dagens kärnverksamhet. Parallellt med 
tryckluftsverktygen tillverkades även dieselmotorer. Under de nästkommande åren 
utvecklades de första bergborrmaskinerna. År 1948 upphörde tillverkningen av dieselmotorer 
och alla tekniska resurser och verkstäderna fick koncentrera sig på de lönsamma 
tryckluftsmaskinerna och utrustningen kring dessa. Följande år förvärvade företaget ett flertal 
andra företag och utvecklingen av tryckluftsbaserad utrustning startade. Företagets historia 
och strategiska beslut har resulterat i att en portfölj av kompletterande produkter skapats som 
idag finns lanserade över hela världen[13]. 

1.1.2 Idag 
Atlas Copco är ett världsledande teknikföretag som utvecklar och tillverkar innovativa 
kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och 
gruvutrustning, industriverktyg och monteringsystem. Företaget har verksamheter i 90 länder 
och når ut till kunder i nästan 180 länder. Koncernen hade år 2014 ca 44 000 anställda och 
omsatte 93,721 miljarder SEK[14]. 
 
Examensarbetet omfattar området gruvutrustning på avdelningen strategiskt inköp. 
Avdelningen ansvarar för underleverantörerna som producerar artiklar till monteringsarbetet i 
produktionen. De fordonstyper som konstrueras och monteras använder sig av 
sprängborrningsteknik i underjordisk gruvbrytning och tunnelborrning. Det monteras även 
fordonstyper för supportverksamhet till denna typ av gruvbrytning[14]. Divisionen inom 
Atlas Copco Rock Drills AB bär den interna benämningen URE (Underground Rock 
Excavation) och har idag ca 800 anställda. Kontorslokaler och monteringen är belägen på 
adressen: Klerkgatan 21, 701 91 Örebro. 
 
Atlas Copco har myntat ett företagslöfte, ”vi står för hållbar produktivitet” vilket beskriver 
företagets strävan efter att utveckla nya produkter och tjänster för att tillgodose eller rentav 
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överträffa kundernas behov. I följande del av rapporten kommer Atlas Copco syfta på 
företagsdelen URE.  

1.1.3 Verksamheten URE 

Divisionen UREs kärnverksamhet är modulmontering och slutmontering av bergborriggar, 
bergförstärkningsutrustning och bortskaffningsfordon för material. En modul består av ett 
flertal mindre artiklar som har blivit sammansatta innan de anländer till Atlas Copco. 
Modulen tillverkas av en leverantör som har anskaffat de mindre komponenterna efter Atlas 
Copcos inköpsavtal. Den färdiga modulen tilldelas ett artikelnummer och ett unikt 
serienummer. Det förekommer att moduler är specialanpassad efter kundens önskemål. 
Moduler finns i olika storlekar och varianter, de existerar i form av hytter, bommar, axlar, 
motorer samt mindre komponenter. Exempel på moduler presenteras i bilaga 1.  
 
Monteringen har organiserats i tre olika flöden baserat på maskintypens storlek: small, 
medium eller large. Medium och smallflöden har övergått till en löpandebandet montering 
där maskinen flyttas mellan stationer och olika bygglag utför monteringen. Maskintyper som 
tillhör large flyttas ytterst sällan och monteras från början till slut av samma bygglag. En stor 
anledning till detta är att storleken och vikten hindrar maskinen från att bli förflyttad mellan 
stationerna. 

 

 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget definieras som en materialflödesanalys som berör materialhanteringen av direkt 
material till Atlas Copcos montering. Direkt material i Atlas Copcos verksamhet består av 
artiklar som är konstruerade av Atlas Copco och producerade av företagets leverantörer. 
Tidigt i projektet genomfördes avgränsningar mot det befintliga lagerhanteringskonceptet, 
ACI (Atlas Copco Inventory). Syftet med projektet är att fastställa vilka styrande parametrar 
som ACI-lagret bör omfattas av och kunna applicera dessa kriterier i val av ingående artiklar 
och leverantörer. Styrande parametrar kan vara exempelvis kriterier kring ledtid och 
leverantörens strategiska betydelse för verksamheten. Uppdraget ska leda till att 
rekommendationer kan presenteras anpassande efter verksamhetens förutsättningar med en 
tydlig koppling till teorin. Projektet grundar sig i att Atlas Copco ständigt strävar efter att 

Figur 1 Maskintypen Simba[14] 
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sänka produktionskostnaderna i monteringen. Ett jämnt materialflöde är därmed avgörande 
för att inga oförutsägbara kostnader ska uppkomma. Rekommendationerna i denna studie är 
framtagna för att kunna säkerställa ett jämnt materialflöde. 

 
En nulägesbeskrivning utformades med existerande företagsdokument och kvalitativa 
intervjuer. En grundlig kvantitativ insamling av teorier kring området mynnade ut i att ett 
objektivt analysarbete som vidare resulterade i att rekommendationer presenterades för 
företaget.   

 

 
 
 



  

M Håstlund  10 (38) 

2 Bakgrund 
I följande kapitel beskrivs bakgrunden till projektet och de avgränsningar som har gjorts. 
Vidare presenteras den teoretiska problematiseringen följt av en beskrivning om 
teknikområdet och vilken metod som har tillämpats i genomförandet av detta projekt. 

2.1 Problemet 
Bakgrunden till projektet grundar sig i att Atlas Copco ständigt strävar efter att minska 
produktkostnaden i produktionen utan att påverka kvaliteten. En viktig parameter i företagets 
arbete är att undvika materialbrist i produktionen. En låg produktionskostnad bidrar till högre 
marginal vid försäljning, vilket är fördelaktigt i vinstsyfte. Med materialbrist syftas på 
artiklar till produktionen som inte finns tillgängliga då de ska användas. Bakomliggande 
orsaker till detta kan vara ritningsändringar, leverantörer som inte kan hålla utlovad ledtid, 
skador på inkommande artiklar och kvalitetsfel. Materialbrister i produktionen leder till 
produktionsstopp i monteringen. Företaget är verksamt på en marknad som är beroende av 
råvarupriserna vilket direkt påverkar införskaffandet av högteknologiska 
bergborrningsmaskiner. Detta medför svårigheter i att bestämma en prognostisering i 
anskaffningsprocessen för direkt material till monteringen. Prognosen bör spegla kommande 
försäljning och gör den inte det så kan det orsaka materialbrist. Atlas Copco uppskattar att ett 
produktionsstopp för en maskin uppgår till kostnader kring 40 000kr/dag då inget 
värdeskapande arbete kan utföras i monteringen.  

2.1.1 Avgränsning 
Avgränsningar har genomförts mot materialflödet vid anskaffningsprocessen av direkt 
material från leverantörer till monteringen i verksamheten. Vidare har projektet angränsats 
mot att enbart omfattas av ACI-lagret. 

    
ACI (Atlas Copco Inventory) är den interna benämningen för verksamhetens VMI 
konfigurerade konsignationslager. VMI står för Vendor Management Inventory och är i Atlas 
Copcos fall ett leverantörsägt lagerhållningskoncept. Ett behov genererar en beställning hos 
leverantören som meddelar ACI-lagret om detta och ett uttag sker. Genom detta system kan 
leverantören upprätthålla en god materialförsörjning på artiklar som vanligtvis har en lång 
ledtid. ACI-lagret administreras av underleverantören ITS och är beläget i Hallsberg. 
 

2.2 Teoretisk problematisering 
Omställningen i produktionen för vissa maskintyper har närmat sig en Lean produktion där 
stationsmontering har övergått till löpandebandetprincipen. Omställningen har tagit med sig 
Just In Time (JIT) filosofin kring direkt material i produktionen vilket har resulterat i att 
säkerhetslager har eliminerats. En bakomliggande orsak till detta beslut är de ekonomiska 
aspekterna då ett säkerhetslager binder kapital. Det leder i sin tur till att direkt material måste 
finnas tillgängligt med precisionsleveranser. Den positiva aspekten kring ett säkerhetslager är 
att en jämn förbrukning i produktionen är möjlig att uppnå då detta lager ska förhindra 
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materialbrist. Detta är något som Atlas Copco gick miste om då säkerhetslagret togs bort. 
 
 Ett flertal artiklar har svårt att infinna sig i monteringen vid rätt tidpunkt på grund av en lång 
ledtid. Företaget har idag ett antal uttalade kriterier för vilken typ av leverantör och artikeltyp 
som blir erbjuden att anslutas sig till ACI-lagerkoncept. Det bakomliggande syftet med 
bestämda kriterier är att korta ner ledtiden, dessa ska betraktas som styrande parametrar i 
ACI. Det råder en osäkerhet kring om dessa parametrar stämmer överens med det som 
återges i teorin kring lagerkonceptet. Styrande parametrar bör vara anpassade efter företagets 
förutsättningar och intressen vilket skapar en teoretisk problematisering. Projektet avser att 
utreda om styrande parametrar över ett liknande lagerkoncept i teorin stämmer överens med 
Atlas Copcos befintliga parametrar. Projektet ska även utreda om nuvarande styrande 
parametrar ska behållas, elimineras eller revideras.  

2.3 Beskrivning av teknikområdet 
Den teoretiska problematiseringen grundar sig i teorisammanhanget Supply Chain 
Management (SCM). Begreppet SCM avser flöded av information, pengar och material inom 
hela värdekedjan. Då teorin behandlar materialflödet innan artiklar når ett företag och 
lagerstyrningen som tillämpas är teorier kring området lämpliga. Vidare grundar sig 
problematiken på vissa strategiska beslut i företagets montering angående filosofier som 
Lean och Just-in-time (JIT), där även en kombination av metodfilosofien Agile existerar. 
Leanfilosofin ska bidra med att slöseri i en process kan elimineras och där allt arbete som 
utförs ska skapa värde för kunden. En hög volym med låg variation skapar en förutsättning 
för detta. Centralt inom Leanfilosofin befinner sig JIT som har till uppgift att bidra med en 
metodfilosofi gällande materialet till en tillverkande process. Material ska finnas på plats i 
rätt mängd och på rätt tidpunkt. En Agile metodfilosofie tillämpas i en verksamhet som är 
kundanpassad och tillverkar artiklar i små kvantiteter och hög variation. Metoderna är 
varandras motsvarigheter men bör ibland anpassas till varandra för att kunna möta efterfrågan 
på marknaden. De bakomliggande orsakerna till de styrande parametrarna är många i ACI-
konceptet men bör utredas för att visualisera problemet och synliggöra förbättringsförslag till 
verksamheten. Genom tidigare genomförd utbildning inom området Supply Chain 
Management och metodfilosofierna Lean och Agile har grundläggande kunskap erhållits. 
Specifik teori inom det avgränsade området har tillhandahållits av vetenskapliga artiklar som 
har studerats under projektets gång. 
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3 Metod    
Detta kapitel har till syfte att presentera genomförandet av projektet och vilken metod som 
har använts. Det kritiska förhållningsättet till litteraturen påpekas vilket är väsentligt för en 
trovärdig analys i denna studie.  

3.1 Metod för genomförandet 

3.1.1 Genomförandet 
Empiriska data har samlats in genom interjuver, studier i Atlas Copcos affärssysteme, besök i 
de fysiska lagerlokalerna, studier av befintliga företagsdokument och observationer i 
monteringsarbetet. Den empiriska datainsamlingen resulterade i att en nulägesbeskrivning har 
tagits fram där materialflödet har beskrivit ingående. Det avgränsade området har därifrån 
specificerats på djupet och fakta från berörda företagsdokument har presenterats. 
Efterföljande kapitel tar upp teorierna som har en koppling till nuläget. Teoriområdet i 
litteraturen har varit av stor vikt i projektet för att kunna ta fram kommande 
rekommendationer. En analys mellan de teoretiska referensramarna och 
nulägesbeskrivningen genomfördes för att identifiera de styrande parametrar som skiljer sig 
åt och de likheter som existerar. Med hjälp av analysen har rekommendationer till företaget 
utformats, vilka ska tolkas som projektets resultat. Rekommendationen har sedan diskuterats 
med hänsyn till nulägesbeskrivningen och de teoretiska referensramarna. 

3.1.2 Metod 

Kvantitativ och kvalitativ metodik har kombinerats och tillämpats under studien. Då studien 
utgår från studieobjektens perspektiv har den kvalitativa metoden bidragit med flexibilitet 
som har varit fördelaktigt vid interjuver och diskussioner. Genom att enbart inhämta 
information genom en kvantitativ metod baserad på statistik hade bakomliggande orsaker 
varit svåra att identifiera. Detta har resulterat i en helhetsbild där projektet olika faser har 
strömmat in i varandra och kommit att vara parallella.  Den kvalitativa metoden har varit en 
förberedelse till den kvantitativa och blev mer påtaglig då studien gick in i en analyserande 
fas. När den vetenskapliga litteraturen studerades gav den kvantitativa metoden ett 
bidragande tillskott då information om verkligheten behövde kartläggas och en större mängd 
information jämfördes[2]. Dock har kombinationen av de båda metodikerna hela tiden varit 
påtaglig då insamlad data från studien analyserats med hänsyn till litteraturen.  
 
Standardiserade intervjufrågor har inte använts under den empiriska datainsamlingen. 
Intervjuerna har i många fall varit spontana och har anpassats efter frågeställningar gällande 
befintliga företagsdokument. Detta har bidragit till att felkällor har undvikits i projektet. 
Genom avstämning med berörda handledare hos uppdragsgivaren har en nulägesbeskrivning 
utformats. Då intervjuer hos företagets underleverantör genomfördes har frågor specifikt 
anpassats till detta tillfälle och följdfrågor har involverats efter intervjupersonen.  

3.1.3 Litteraturstudie 

För att vetenskapligt kunna styrka den bakomliggande orsaken till problematiken har en 
litteraturstudie genomförts. Litteraturstudien har till syfte att analysera nuläget och påvisa den 
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teoretiska frågeställningen som projektet har formats kring. Flertalet vetenskapliga artiklar 
och litteratur har granskats för att erhålla kunskap kring ämnet. En abduktiv metod har 
tillämpats i detta projekt. Denna metod bygger på att teorier tas med i ett resonemang som 
sedan blandats med observationer. Alvesson & Sköldberg [3] påpekar att genom att använda 
en abduktiv metod utvecklas empiri och teorin under projektets gång till skillnad mot en 
induktiv ansats där en slutsats enbart dras av en observation. Då syftet med studien är att ta 
fram rekommendationer anpassade efter verksamhetens förutsättningar i relation till de 
teoretiska referensramarna har den induktiva metoden uteslutits från projektet. Detta då ett 
trovärdigt resultat av studien är angeläget att presentera. 

Litteraturstudien har omfattats av flertal litterära källor för att vetenskapligt kunna analysera 
nuläget. Litteraturen har bestått av vetenskapliga artiklar och akademiska böcker. Källkritik 
har varit nödvändig för att trovärdigt kunna analysera nuläget och sätta det i relation till 
teorin. En god trovärdighet av källorna har erhållits genom att kontrollera dessa mot varandra 
där akademiska relationer har identifierats. Den abduktiva metoden har framträtt tydligt 
under tiden som den litterära studien har fortskridit när empirisk data har sammankopplats till 
teorin. Relevanta teorier som har framkommit har varit en bidragande faktor till analysen och 
arbetet för att fastställa rekommendationer. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet beskriver det empiriska nuläget över materialflödet och det avgränsade området, 
ACI-lagret. Kapitlet har till syfte att bidra till att läsaren får en god förståelse över hur ACI-
lagret hanteras och vilka kriterier det handläggs efter idag. 

4.1 Materialflödet 
Projektets inriktning avgränsas mot anskaffningsprocessen av direkt material i produktionen 
för vidare montering av maskiner. För att skapa en objektiv syn över anskaffningsprocessen 
har processflödet synliggjorts i en illustrerad bild som presenteras i figur 2. Nedan beskrivs 
de olika stegen. 

1. Marknadsmöte, månadsvis 
Mötet har till syfte att kartlägga kundernas behov på marknaden. Det handlar dels om 
dagens läge, men lika viktigt är det att försöka spå om framtiden. Säljkontor runt om i 
världen lämnar input till detta möte för att Atlas Copco ska får en bra uppfattning om 
nuläget och vilka kommande affärer som kan tänkas genomföras. 

2. Prognos 
Marknadsmötet ska leda till att en prognostisering av kommande affärer kan 
genomföras. Prognostiseringen ska bidra till att material till produktionen ska vara på 
plats när behov uppstår och ett monteringsarbete ska påbörjas. 
 

Följande del av processflödet delar upp sig i två vertikala processflöden som slutligen når 
samma slutpunkt. Artiklarna har identifierats till två olika grupper där den bakomliggande 
orsaken är ledtid. 80 % av artiklarna är identifierade som ”artiklar med kort ledtid” vilket 
medför att en beställning skickas 4-7 veckor innan produktionsstart. Övriga artiklar 
identifieras som ”artiklar med lång ledtid” och avser artiklar som har en längre ledtid än 7 
veckor från beställningsdatum. Dessa artiklar beställs på prognos som ständigt uppdateras 
efter marknadsbehovet. Nedan följer processtegen som beskriver artiklar med en kort ledtid. 

3. Kundbehov 
Ett behov uppstår hos kunden vilket är startskottet på en dragande produktion. Det ska 
alltid finnas en kund till varje maskin som byggs. 

4. Kundorder 
Kunden skickar en order till Atlas Copco, leveransdatum bekräftas vilket fastställer 
vilken dag som produktionen ska starta och när maskinen kan levereras. 

5. Order till leverantören 
Order på material till produktionen skickas till leverantören som får ett datum angivet 
när deras artikel ska befinna sig hos Atlas Copco. Datumet är bestämt efter när 
behovet i produktionen uppstår.  

6. Leverantör levererar - ACI 
Artikeln får anlända max två dagar innan den ska användas, inte innan och absolut 
inte efter. Detta kan leda till produktionsstörningar om det inte efterföljs. Ett fåtal 
leverantörer lagrar sina färdiga artiklar på ACI-lagret. Dessa har en ledtid på en dag 
och kan levereras på önskat datum utan svårigheter. 
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7. Inleverans 
Artiklarna ankommer till Atlas Copco där lagerpersonal ser till att godset distribueras 
ut till berörd monteringslina i produktionen.  

20 % av artiklarna som identifieras med en lång ledtid omfattas inte av lika många steg vid 
anskaffningstillfället. Artiklarna beställs helt på prognos då inget dragande behov existerar 
vid beställningstillfället. Blir utfallet på prognosen i linje med verkligheten kan en optimal 
tillförsel av material uppnås. 

3. Order till leverantör 
Order på material till produktionen skickas till leverantören som får ett datum angivet 
när deras artikel ska befinna sig hos Atlas Copco. Datumet är bestämt efter vad som 
är prognostiserat från marknadsmötet. 

4. Inleverans 
Artiklarna ankommer till Atlas Copco där lagerpersonal ser till att godset distribueras 
ut till berörd monteringslina i produktionen. Finns inte behovet från produktionen i 
detta skede lagras varan en kortare tid i Atlas Copcos ankoms lager tills behovet 
uppstår.  
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Figur 2 Processflöde Anskaffning (egen illustration) 



  

M Håstlund  17 (38) 

4.2 ACI – Atlas Copco Inventory 
ACI-lagret handläggs och övervakas av underleverantören ITS Logistikpartner AB, beläget i 
Hallsberg. ITS har idag verksamhet i Hallsberg och Åsbro och tillhandahåller totalt 19 000 
kvadratmeter lagringsutrymme. Det familjeägda företaget har varit verksamma sedan år 1985 
och är idag AEO-certifierade av tullverket rörande tullhantering, säkerhet och skyddsarbete. 
Idag erbjuder ITS en helhetslösning rörande lagerhållning, godshantering och tullservice. 
Utöver Atlas Copco URE:s ACI-lager har även divisionerna MRS (Mining and Rock 
Excavation Service) och SED (Surface and Exploration Drilling) ett nära samarbete med ITS 
där artiklar som är skrymmande eller farligt gods klassificerade lagerhålls. 

 2011 erbjöds ITS att ta över hanteringen av ACI-lagret. I detta skede var ACI ett relativt nytt 
lagerhållningssystem för Atlas Copco som nyligen drabbats av missöden med den tidigare 
samarbetspartnern gällandet hanteringen av ACI. Den bakomliggande orsaken till införande 
av ACI syftar till att minska ledtiden och öka tillgängligheten av direkt material i 
monteringen. Behovet av material kan tillgodoses inom 24h efter skickad order till 
leverantören som ständigt kan övervaka lagernivåerna hos ITS. 

  
Tidigare nämnt i avsnitt 3.1 är att artiklar har kategoriserats in i två olika grupper baserat 
efter ledtid, även benämnt som 80/20 förhållandet. Ingående artiklar i ACI-lagret omfattas av 
en lång ledtid vilket tidigare har gjort att de tillhör den 20 % del som ska beställas genom 
prognostisering. Genom att införa ACI konceptet har dessa artiklar övergått till att omfattas 
av den 80 % del som har en låg ledtid och kan därför beställas när ett behov uppstår. Detta 
har resulterat i att artiklarna endast har 24h i ledtid i Atlas Copcos affärssystem. Då 
övergången mellan de olika procentfördelningarna endast påverkar ett litet antal artiklar 
förändras inte 80/20 förhållandet i val av siffror. Artiklar i ACI-lagret ägs av leverantören, 
det är först när leverans sker till Atlas Copco som fakturering tillåts och avräkning i ACI-
lagret utförs. Leverantören bestämmer själv om de vill ingå i ACI konceptet, men en handfull 
kriterier som Atlas Copco har utformat ska vara uppfyllda för att ingå ett samarbete. Genom 
anslutning till ACI uppger även Atlas Copco en rad fördelar som gynnar leverantören vilket 
har specificerats i rubrik 4.2.1. 

4.2.1 Uttalade kriterier och fördelar 

Vid införandet av ACI har Atlas Copco sammanställt en rad kriterier och fördelar som i sin 
tur har presenterats för nominerade leverantörer. 

 
Uttalade kriterier för att ingå ACI samarbete riktat mot leverantörer 
-Leverantören anses vara av strategiskt betydelse för Atlas Copco 
-Artikeln har identifierats som strategiskt viktig 
-Artikeln har en lång ledtid gällande leverans 
-Artikeln har en prognos 
-Den förväntade livslängden är länge än 12 månader 
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Uttalade fördelar med ACI riktat mot leverantörer 
-Minskat lager av färdiga varor och därmed sammanhängande kostnader 
-Stärkt långsiktigt samarbete, leverantören anses vara strategiskt viktig 
-Produktionen kan ställa in sig efter batchpartier och uppnå kostnadseffektivitet 
-Genom att använda prognosen får leverantören möjlighet att planera sin produktion på ett 
bättre sätt 
-Minskning av oväntade beställningar 

4.2.2 Hantering 
Atlas Copco ansvarar och bekostar transporten från leverantören till ACI-lagret samt från 
ACI-lagret till Atlas Copco. Ansvaret för godset överförs i samband med att fraktsedeln 
undertecknas av kvalificerad transportör. Atlas Copco åtar sig kostnaderna för hanteringen av 
ACI, i detta fall den kostnad som ITS tar ut samt försäkringen av godset från att det har 
lämnat leverantören. Artikeln anses som beställd då den produceras i syfte för att täcka upp 
ett behov i ACI-lagret. Om Atlas Copco utför en ritningsändring eller på annat sätt ändrar en 
specifikation för en ACI artikel vilket resulterar i att artikeln måste skrotas, ska resterande 
kvantitet av den ingående artikeln köpas. 

  
Leverantören ansvarar för att emballering av artiklarna utförs grundligt för att undvika skador 
på materialet vid hantering och transportering. Leverantören ska använda nominerad 
transportör för att skicka godset till ACI-lagret. Leverantören äger artikeln fram tills Atlas 
Copco väljer att genomföra en transaktion från ACI-lagret. Vid beställning av en artikel som 
ingår i ACI-lagret får inte en artikel skickas direkt från leverantören om denna av en hädelse 
befinna sig i leverantörens lager, den måste skickas från befintligt lager i ACI. Leverantören 
ansvarar för att upprätthålla lagernivå där antal artiklar i ACI ska befinna sig inom mini- och 
maxnivåer. Nivåerna bestäms i samråd med Atlas Copco och ska uppdateras varje månad för 
att uppnå relevant lagernivå. Om max-nivån är nådd ska inga fler inleveranser ske från 
leverantören. Om leverantören inte upprätthåller miniminivå och detta till följd leder till att 
Atlas Copco drabbas av produktionsstörningar kommer böter utsändas. Böterna har till syfte 
att ersätta det produktionsbortfall som Atlas Copco kan bli drabbade av. 

  
Underleverantören ITS Logistikpartner AB ansvarar för att handlägga ACI-lagret rörande 
godshantering och tulldeklaration. Om skador på godset uppstår under tiden som de har 
hanterats, debiteras ITS för skadorna de har vållat. Vid skadat emballage ersätter ITS detta 
och packar om materialet för Atlas Copcos räkning. ITS ansvarar för att två gånger per år 
utföra en inventering av ACI-lagret. ITS ansvarar för att två gånger per vecka rapportera 
aktuellt lagersaldo till leverantörerna. 

4.2.3 Steg i ACI-processen 
 

1. Leverantör aviserar inkommande gods till ITS via mailkorrespondens. Detta sker då 
godset lämnar leverantören. Uppgifter om artikelnummer, kvantitet samt uppskattad 
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ankomstdag meddelas 
2. Godset skickas från leverantör till ITS, kvalificerad transportör används 
3. ITS ankomst kontrollerar godset för att säkerställa att förpackningar är intakta, rätt 

godsmängd är mottagen samt att artikelnumret stämmer överens med annonserad 
information. Vid fel kontaktas leverantören. Efter att fraktsedeln är signerad övergår 
ansvaret av godset till ITS 

4. Godset sorteras av ITS och kvantiteten registreras i affärssystemet Pyramid 
5. Atlas Copco skickar en inköpsorder direkt till leverantören då behov i monteringen 

uppstår 
6. Leverantören meddelar ITS via mailkorrespondens en dag före utleverans från ACI 

med följande information 
- Ordernummer 
- Faktura 
- Leveransadress 
- Artikelnummer 
- Serienummer om nödvändigt 
- Utskeppningsdatum 
- Information om specialmarkering 
I samband med utleverans fakturerar leverantören Atlas Copco 

7. ITS ansvarar för att förflytta gods till utlastningsområdet och att ha fraktsedlar för 
utgåendegods klart i tid samt att tullhantering genomförs 

8. Transport till Atlas Copco sker med kvalificerad transportör 

4.2.4 Tullager 
En väsentlig del av ACI är att alla ingående artiklar importeras från utlandet och måste i och 
med detta genomgå en tulldeklaration. Denna handläggning utförs av ITS och har en rad 
olika ekonomiska fördelar. Tullager avser ett lager där oförtullade varor lagras. Tull, skatt 
och andra avgifter betalas först då en utgående transaktion från lagret genomförs. Vid en 
traditionell handläggning lämnas tulldeklaration in i samband med att varan ankommer till 
Sverige, tullskatt betalas omgående. Tullagret är inte tidsbegränsat och samtliga 
importrestriktioner behöver inte vara uppfyllda då varan inkommer. Nyttoeffekten som 
uppnås för anslutna företag blir att de inte behöver ligga ute med tullavgifter, skatter och 
andra avgifter[15]. 

4.2.5 Ingående artiklar och leverantörer 

ACI-lagret omfattas idag av 65 artikelvarianter som distribueras från fem leverantörer. 
Leverantörerna är geografiskt placerade i Kanada, USA, Japan och Australien. Artiklarnas 
utförande skiljer sig åt i både vikt och utseende, men ett flertal tillhör kategorin drivlina. 
Leverantören i Kanada är den leverantör som har flest artikelvarianter i ACI-lagret. 
Leverantörernas ledtid från beställning till leverans variera från 5 dagar upp till 135 dagar för 
några enstaka artiklar. Ett snitt på 40 dagar har fastställts av mottagen data. Transporttid 
mellan leverantör och ACI uppgår till 4-6 veckor då båttransport utnyttjas. Årsbehovet är 
även det mycket varierande mellan artiklarna. Högsta noterade årsbehovet uppgår till 252 
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stycken för en artikelvariant. Ett snitt gällande årsbehov har fastställts till 23 stycken om året 
per artikel, noterbart är att ett flertal artiklar saknar årsbehov enligt databladet vilket ger 
upphov till felvärden. Inköpspris är också av intresse för att kunna presentera en objektiv syn 
över ingående artiklar, men då detta omfattas av företagssekretess kommer dessa uppgifter 
inte att publiceras.   
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5 Teoretiska referensramar 
De teoretiska referensramarna har till syfte att skapa en teoretisk verktygslåda för den 
kommande analysen i projektet. Teorin som presenteras ska hjälpa läsaren att förstå de 
bakomliggande orsakerna till nuläget. 

5.1 Lagerstyrning 
Material- och produktionsstyrning är ett begrepp som används inom industrin. Då styrningen 
alltid påverkar lagernivåerna kan termen ”lagerstyrning” fördelaktigt användas för att 
beskriva de olika metoderna[1]. Lager kan uppkomma i många olika former och typer. De tre 
huvudsakliga formerna är material, kunder och information. Då material är den relevanta 
formen av lager för detta projekt kommer benämningen lager endast att omfattas av material 
hädanefter[1]. ”Inventory is created to compensate for the difference in timning between 
supply and demand”[4], citatet beskriver bakgrunden till varför en verksamhet väljer att ha 
ett lager. Anledningen är att försäkra sig mot framtida osäkerheter. Lager kan bestå av 
material till produktionen alternativt ett färdigvarulager. Gemensamt för de båda kategorierna 
är att de ådrar sig kostnader. Lager och lagerhantering förorsakar omkostnader i form av 
hyra, personal, försäkring och binder kapital. Materialet som befinner sig i lagret löper även 
en risk att drabbas av inkurans och skador[4]. Tre huvudsakliga frågor rörande lagerstyrning 
uppkommer i litteraturen. ”När ska olika produkter/artiklar beställas från leverantören? Hur 
mycket ska beställas/beordras åt gången? Hur garderar sig företaget mot osäkerhet[1]? 
 
I figur 3 kan fyra typfall för beställning av material utskiljas. Indelningen speglar 
verksamhetens behov av material i lagerstyrningen. 
 

 

Figur 3 Indelning av beställningar efter periodicitet och kvantitet [1] s.220 
 
1. Fastbeställningskvantitet – Fast Beställningsintervall 
För att typfallet ska fungera är efterfrågan på marknaden jämn. Exempelvis beställs 25 
artiklar varje tisdag då detta är det exakta behovet på marknaden. Minsta trend kommer leda 
till onödig lageruppbyggnad eller brist på material[1]. Typfallet är högst osannolikt då ingen 
marknad är så jämn att exakt samma kvantitet kan beställas för att kunna tillgodoses 
marknadsbehovet vecka efter vecka[1]. 

2. Fast beställningskvantitet – Varierande beställningsintervall 
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En fastställd orderkvantitet bör räknas fram som företaget avser att hålla sig till vid varje 
beställningstillfälle under en längre tid. Beställningar utförs löpande. Exempelvis beställs 25 
artiklar oregelbundet, dock alltid samma antal. Typfallet kan hantera en efterfrågan som 
svänger en del, men framförallt en långsam förändring. En stor variation i efterfrågan kan 
skapa problem[1]. 

3. Varierande beställningskvantitet – Fast beställningsintervall 
Typfallet benämns för periodbeställning. Beställningskvantiteten bestäms baserat på 
förbrukningen eller via en prognostisering. Kvantitet kan ändras från gång till gång, men 
beställningspunkten är alltid låst till samma dag i veckan/månad. Exempelvis beställs 25 
artiklar på tisdag vecka 1, för att vecka 2 beställa 30 artiklar. Variation i efterfrågan kan 
hanteras om den är måttlig[1]. 

4. Varierande beställningskvantitet – Varierande beställningsintervall 
Kvantitet kan ändras från gång till gång, beställningar sker oregelbundet. Typfallet grundar 
sig efter en oregelbunden efterfråga på marknaden med långa perioder av ingen efterfrågan 
alls. Beställningar av material har till syfte att uppfylla det exakta behovet i vad som avses att 
förbrukas. Detta medför att företaget vill undvika att lagra material som inte används 
regelbundet[1].    

5.1.1 Prognostisering 

Det huvudsakliga målet med prognostisering är att förutse framtiden. Företaget måste förutse 
kundernas förväntade beteenden när det kommer till efterfrågan. Syftet är att kunna ha rätt 
produkter på plats vid rätt tidpunkt. En prognostisering kan skapas på många vis, de 
vanligaste metoderna är baserade på orsakssamband, bedömningar av experter eller historiska 
och databasbaserade metoder. Orsakssamband grundar sig på att finna orsaken mellan två 
eller flera variabler. Den räknas till den mest generella metoden. Bedömning av experter 
syftar främst på personer som har god kännedom om de produkter som ska prognostiseras, 
detta kan vara säljare inom företaget. Historisk data baseras på att försöka identifiera olika 
mönster på marknaden. Efterfrågemönster på marknaden finns i olika former och varianter, 
några som kan nämnas är Helt jämn efterfrågan, Cyklisk efterfrågan, Trender och 
Slumpmässiga variationer[1]. 

  
I praktiken bygger de flesta prognoser på en kombination av samtliga metoder, men även fast 
all tillgänglig kunskap används för att forma en prognos kommer en bra prognos alltid vara 
fel[1]. Med detta menas att framtiden är mycket svår att förutse vilket bidrar till en stor 
osäkerhet vid prognostisering[1]. Slack et al. [4] påpekar dock att historiskt sett har 
bedömningen av experten tillsammans sofistikerade matematiska metoder inte haft sannolika 
utfall vid prognostisering. Slack et al. [4] menar att olika prognostiseringstekniker presterar 
bättre under vissa omständigheter. En kortsiktig prognos (3 månader) är mer tillförlitlig om 
en bedömning av experter och i några fall simpla matematiska metoder används. Vid en 
långsiktig prognos har bedömningen av experter svårt att spegla verkligheten då 
prognostiseringstillfället och händelsen har ett långt tidsintervall i mellan sig. En sofistikerad 
matematisk metod har då visats sig bidra med en mer tillförlitlig prognos. När tidsintervallet 
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krymper blir expertisomdömet av större vikt. 

5.1.2 ABC Klassificering 

Genom att bestämma ekonomiska orderkvantiteter för samtliga artiklar i ett företag kan 
materialflödet styras. Ett annat alternativ är att differentiera sin styrning, artiklar styrs på 
olika sätt. Då artiklar har olika egenskaper och avseenden bör de styras individuellt med 
hänsyn till efterfrågan, ledtiden och priset[1]. Med detta som utgångspunkt handlar 
differentiering om att prioritera. Om styrning sker utifrån lagervärde måste företaget vara 
beredda på att spendera mer tid på de artiklar som har ett lågt lagervärde. Om vi tar bort 
säkerhetsmarginalerna måste beställning utföras mer frekvent och en noggrannare 
orderbevakning krävs. ”Viktiga” artiklar måste vara ett begränsat antal, samtidigt bör 
de ”mindre viktiga” artiklarna ha majoritet av sortimentet samt att de inte ska vara 
resurskrävande. Genom denna tillämpning kan företaget minska den totala kapitalbindningen 
och då samtidigt bibehålla en hög servicenivå[1]. 

 
ABC-klassificering är ett vanligt sätt att dela upp artiklar som ingår i ett sortiment. De delas 
upp i tre grupperingar, en liten A-grupp med de viktigaste artiklarna, en något större B-grupp 
och en stor C-grupp med de minst viktiga artiklarna. Genom detta system har en 
segmentering skapats i sortimentet. Artiklarnas ABC-klassificering utgår vanligtvis från 
volymvärdet, det vill säga mängden (volymen) artiklar som förbrukas under ett år 
multiplicerat med värdet per enhet. Volymvärdet kan i sin tur baseras på kapitalbindning, 
inköpsvärde och täckningsbidrag. Oskarsson et al. [1] menar dock att företag ska akta sig för 
att basera en ABC-klassificering efter försäljningsvärdet då undersökningar och artiklar har 
påvisat att stora intäkter inte alltid bidrar till så mycket vinst. I vissa fall kan det till och med 
innebära en förlustartikel[1]. ABC-klassificeringen speglas även av 80/20-regeln, även känd 
som Pareto-principen. Principen ska inte ses som en regel, men typiskt för lagerhållning är att 
80 % av all omsättning för ett säljande bolag står 20 % av artikelsortimentet för[4]. Denna 
princip används enligt Slack et al. [4] även i tillverkande processer då det kommer till 
lagerstyrning av artiklar. 

  
En intressant aspekt som bör tas upp i detta avsnitt är att Oskarsson et al. [1] hävdar att A-
klassificerade artiklar bör styras minutiöst då det står för ca 80 % av företagets omsättning. 
Flest antal resurser bör därför riktas mot dessa artiklar för att planera inköp och hantera 
godset. B- och C-klassificerande artiklar ska inte vara resurskrävande. Slack et al. [4] menar 
dock att de 20 % av långsamtgående artiklarna sett till omsättning är det riktiga problemet i 
en verksamhet. Det är mot dessa som mest uppmärksamhet bör riktas. Anledningen är att A-
artiklar säljs relativt fort om de anskaffas vid fel tillfälle vilket i sin tur inte skadar företaget 
ekonomiskt. B och C artiklar riskerar att lagras och binda upp kapital om de anskaffas vid fel 
tillfälle. Artiklarna löper även större risk att drabbas av inkurans[1,4]. 

5.1.3 Konsignationslager 

Konsignationslager benämns KL i litteraturen och skiljer sig från den traditionella 
lagerhållningen. Enkelt förklarat erbjuder företaget sin leverantör att lagra deras färdiga 
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artiklar i företagets lagerlokaler mot att de garanterar full tillgänglighet. Leverantören 
garanterar att lagernivåerna upprätthålls mellan max- och mini-nivåer och fakturering sker 
först vid ett uttag. Samarbetet har framförallt blivit mycket gynnsamt i bilindustrier runt om i 
världen, men på senare år har även mindre företag börjat tillämpa konceptet. Generella 
fördelar med leverantörsägda lager finns både hos leverantören och företaget. Företaget har 
alltid artiklar tillgängliga när behovet uppkommer, företaget betalar för artiklarna först då ett 
uttag sker vilket minskar kapitalbindningen. Leverantören undviker lagerkostnader och kan 
planera sin tillverkning mer effektivt. Ett nära samarbete bidrar också till en stärkt relation 
och säkrar upp framtida affärer mellan de båda parterna[7]. 

 
Då detta område har stor betydelse för projektet så behöver omkostnaderna för KL utredas 
mer ingående. För att skapa en förståelse kring detta bör enhetskostnaden i ett lager urskiljas i 
två olika typer av kostnader, den finansiella kostnaden (hfin) och lageromkostnaden (hlager). 
Den finansiella delen är investeringen som företag ådrar sig genom att producera eller köpa 
in artikeln. Lageromkostnader består av kostnader som uppkommer vid lagerhållning. Det 
kan vara försäkringskostnader, hyreskostnader och kostnader för det operativa arbetet i 
lagret. Vid traditionell lagerhållning bär företaget de båda kostnaderna. Noterbart är att (hfin) 
+ (hlager) är större för ett företag än vad det är för en leverantör[7]. De grundar sig framför allt 
på att (hfin) stiger när artiklarna rör sig ned i värdekedjan menar Valentino & Zavanella [7]. 
Däremot är (hlager) förhållandevis lika stor hos leverantören och företaget.  
 
Valentini & Zavanella [7] styrker sina teser genom att visa en studie i artikeln där en 
uträkning följer över en 20 års period. Studien visar att vid en KL implementering från en 
traditionell lagerhållning kan kostnadsbesparingar runt 6 % uppnås. Samtidigt som det 
hjälper företaget att hantera variation i efterfrågan och osäkerheten kring ledtiden vid 
leverans till slutkund. Men är KL strategin den bästa lösningen för företagets alla artiklar och 
ska samtliga leverantörer anslutas? Valentino & Zavanella [7] menar att de mest 
kvalificerade leverantörerna, baserat på kvalitetssäkra leveranser och stabilitet i 
leveransprecision, ska ingå i ett KL upplägg. Ingående artiklar ska vara av strategiskt värde 
vid monteringen och ska karakteriseras av en konstant förbrukning. Artiklarna ska avse att 
användas vid standardproduktion och inte omfattas av prototypserier och icke 
standardtillverkning. Leverantörer som ingår ett samarbete ska ha förståelse och acceptera att 
det leder till ekonomiska påföljder i form av böter om säkerhetsnivåerna i lagret inte 
efterföljs. I första hand då en låg lagernivå drabbar produktionen. Dessa ekonomiska 
påföljder har till syfte att täcka hela den ekonomiska skadan som företaget kan drabbas av[7]. 
 
Som tidigare har blivit nämnt i rapporten har max- och mini-nivåerna en stor betydelse i en 
KL filosofi. Det uppstår två motsatta krafter när dessa nivåer ska bestämmas. Från ett 
leverantörsperspektiv är intresset att hålla en så pass låg mini-nivå som möjligt för att inte 
låsa kapital i företagets lokaler, men samtidigt vill de att max-nivån ska vara hög. Detta 
grundar sig i att när de väl producerar vill de ha möjligheten att tillverka en stor batch och 
frigöra lagerkapacitet själva. Detta hjälper dem att uppnå en hög flexibilitet i tillverkningen. 
Företagets intresseområde ligger i att ha en hög mini-nivå för att garantera osäkerheter i 
efterfrågan. Företagets intressen ligger även i att ha en låg max-nivå då detta påverkar 
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företagets lageromkostnader[7]. Leverantörens förmåga att fylla på lagret förutsätts av deras 
geografiska positionering i förhållande till företagsadress. Detta kan komma att påverka 
uppsättningen av max- och mini-nivåerna. Mini-nivån i ett konsignationslager bör ha samma 
syfte som ett säkerhetslager och där med tillräckligt hög nivå för att kunna underhålla 
produktionen tills att en påfyllnad kan ske igen. Nivån är beroende av leverantörens ledtid för 
artikeln och förbrukningen i produktionen[7]. 

5.1.4 Vendor Managed Inventory 

Populariteten kring VMI startade i slutet av 1980-talet då Walmart och Procter & Gamble 
införde lagerhållningssystemet i sina respektive verksamheter. Kort därefter implementerade 
ett flertal ledande företag VMI och uppnådde positiva effekter av detta[6]. VMI står för 
Vendor Managed Inventory och är ett lagerhållningssystem som bygger på en transparant 
lagerhållning där leverantören har insyn i kundens lagernivåer. Lågt saldo genererar en 
beställning hos leverantören per automatik om leverantör och kund använder sig av samma 
EDI-system (Electronic Data Interchange). Genom att använda sig av VMI kan leverantören 
förutse kundens förbrukning och upprätthålla en stabil lagernivå. Enligt Sari [8] uppnår 
leverantörerna många förbättringsegenskaper vid införandet av ett VMI-
lager. ”Bullwhipeffekten” som uppstår då en icke förutsagda beställning inkommer reduceras 
samtidigt som utnyttjandegraden av tillverkningskapaciteten ökar. Insyn i kundens 
lagernivåer har resulterat i bättre planering[8]. Lagerhållningsformen kräver ett nära 
samarbete mellan kund och leverantör där leverantörens insyn i verksamheten är avgörande 
för att ett jämnt flöde i verksamheten ska vara möjligt att nå[6]. Ett flertal fördelar har 
identifierats i litteraturen rörande VMI implementeringar i verksamheter, en hög 
produkttillgänglighet och servicenivå samt minskade lager och orderkostnader. VMI-
konceptet har medfört lagerhållningslösningar som är konfigurerade med konsignationslager. 
Konceptet har kommit att bli mycket populärt inom industrin på senare år[9]. Leverantören 
använder kundens lager för att lagra färdiga artiklar och garanterar då att lagernivåerna hålls 
inom en max- och mini-nivå. Först när det uppstår ett behov hos kunden och en fysisk 
transaktion genomförs, debiterar leverantören kostnaden för artikeln.      

5.2 Lean synkronisering 
Filosofin Lean fokuserar på att eliminera slöseri i processen, Just-In-Time fokusområde 
ligger i att endast producera varor då ett behov finns. Tillsammans bildar de båda filosofierna 
något som i litteraturen benämns för Lean synkronisering[4]. ”lean synchronisation aims to 
meet demand instantaneously, with perfect quality and no waste”[4].  

5.2.1 Lean Produktion 

Leanfilosofins grundstomme formades redan 1913 då Henry Ford började tillverka 
bilmodellen T med hjälp av löpandebandettekniken. Tidigare stod bilen still under 
monteringsprocessen, delar transporterades fram till bilen. Produktionstakten innebar att 
endast ett fåtal bilar per dag kunde produceras, vilket medförde att endast välbärgade 
personer hade råd att köpa sig en egen bil. Ford insåg att produktionstakten var tvungen att 
höjas för att kunna nå högre volymer och därmed uppnå en lägre tillverkningskostnad. 
Försäljningspriset kunde då sänkas och en mycket bredare målgrupp hade råd att köpa sig en 
egen bil. Nyckeln till att uppnå detta var standardisering för att enkelt kunna lära upp 
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personal att bygga bilar[5]. Begreppet standardisering bidrar till att upptäcka avvikelser, 
bidra till förutsägbarhet och skapa lärande. ”Om det inte finns en standard blir inte problemet 
påtagligt”[5]. En framgångsfaktor i Fords arbete för att massproducera bilar blev att fokusera 
på sparsamhet, utbytbara delar, arbetsdelning, korta ledtider i hela värdeflödet samt 
noggrannhet[5].  

Syftet med Lean är att uppnå ett jämnt flöde i produktionen med en hög servicenivå som 
alltid levererar exakt det som kunden efterfrågar, precis när de behöver det, i rätt kvantitet 
och till lägsta möjliga kostnad. Genom att fokusera på de delar av processen som skapar 
värde för kunden och utesluta det som inte är värdeskapande, skapas en filosofi som namnges 
för Lean. En grundsten i leanfilosofin är att eliminera alla former av slöseri för att uppnå en 
jämn och strömlinjeformad produktion. Filosofin grundar sig även på människors kunnande 
om processen samt att alltid driva förbättringsprocessen framåt. Ett jämnt flöde i 
produktionen kan aldrig uppnås om inte materialtillförsel av direkt material kan tillgodoses i 
den takt som processen kräver. Det som inte bör glömmas är att Lean är ett ”mål” som 
verksamheten ständigt måste fortsätta att sträva efter då den första implementeringen av 
filosofin genomfördes. Det är alltså inte möjligt att uppnå en leanproduktion över en natt då 
det finns många hinder att passera[4].  

5.2.2 Just-In-Time 

Denna filosofi behandlar vikten av att tillverka saker i rätt tid, produktionskoncept kallas för 
Just-In-Time (JIT). Att tillverka i rätt tid avser att varken tillverka för tidig eller för sent. 
Konsekvenserna till detta är att en försenad tillverkning skapar missnöjda kunder och en för 
tidig skapar bindande kapital. JIT omfattar även materialförsörjningen som är det primära i 
denna rapport. Direkt material ska levereras precis när det behövs, varken innan eller efter. 
För tidigt levererat material ådrar sig lageromkostnader och binder kapital vilket inte skapar 
något värde för processen[4]. Strategin utformades av Kiichiro Toyoda som hade samma 
ambitioner som Henry Ford att uppnå hög produktivitet i biltillverkningen. Den stora 
skillnaden var att Toyoda opererade på den Japanska marknaden där konsumenter vid denna 
tidpunkt inte hade samma köpkraft. Att massproducera en bilmodell skulle inte uppfylla 
marknadens behov. Toyoda behövde skapa ett produktionsupplägg med bilar i olika modeller 
och i mindre volymer. Av ekonomiska skäl var det även fördelaktigt med korta ledtider i 
produktionen för att minimera tiden från att råmaterial anlände tills att bilen blev såld[5].  

JIT bidrar till en dragande produktion där tillverkning inte får ske om det inte finns någon 
efterfrågan på marknaden. Efterfrågan tar sin början hos slutkunden där behovet ständigt 
förflyttas bakåt i ledet för att slutligen leverera en färdig produkt till kunden. En 
dragandeproduktion förutsätter att direkt material alltid finns tillgängligt då ett behov 
uppstår[4]. I denna filosofi ska produktionsbuffertar elimineras vilket ställer höga krav på 
leveranser, planeringssystem och ledtider. Oskarsson et al. [1] menar att JIT-leveranser 
framförallt är intressant då företag tillverkar stora volymer men i många olika kundspecifika 
varianter. Många olika komponenter skulle innebära stora lagerkostnader. Uttalandet 
refererar till bilindustrin där kunden kan göra många tillval vilket gör den beställda bilen 
unik. Montering vid ett löpande band förknippas ofta med bilindustrin, där inleverans sker i 
form av materialsatser/kit eller via sekvensleveranser. Inom bilindustrin är det inte ovanligt 
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att sekvensleveranser skickas till företaget flera gånger per dag och då främst i 
slutmonteringen[1]. JIT ställer höga krav hos leverantören där framförallt en riskförskjutning 
sker mellan leverantören och kunden. En låg ledtid ställer extra höga krav på materialet som 
levereras, framförallt gällande kvalitén på artikeln. Kvalitetskontrollen bör ske redan hos 
leverantören innan artikeln ankommer till produktionen, då inkommande gods avses att gå 
direkt ut i processen. För att behålla en låg ledtid kan även leverantören tvingas till att hålla 
egna buffertlager för att möta efterfrågan. Då låga kvantiteter beställs av kunden kan detta 
komma att påverka produktionskostnader för underleverantören[4].  

5.2.3 Leagile 

Leanfilosofin svarar för en produktion med låg variation där slöseri ska elimineras[5]. Även 
fast Leanfilosofin utmärker sig för att ingå i en dragande produktion, finns det mycket som 
talar för att filosofin är beroende av behovsprognoser och skapar i många fall lager[4]. I 
samband med att en Leanfilosofi nämns är det inte ovanligt att metodfilosofin Agile omtalas. 
En Agile produktion är karakteriserad av att organisationen är flexibel för att kunna möta 
variation i efterfrågan på marknaden. Men den huvudsakliga flexibiliteten ligger i 
produktionssystemet, förmågan att fort kunna ställa om sin tillverkning vid förändringar samt 
att hantera rubbningar i produktmix och volymer[10]. Det är viktigt för ett företag att förstå 
var de befinner sig på en kokuransutsatt marknad. Det gäller att förstå att en verklig 
konkurrenskraft inte enbart kräver en lämplig tillverkningsstrategi. Det är snarare en lämplig 
strategi kring försörjningskedjan som måste vara det primära[10]. Mason-Jones & Towill 
[12] påpekar att strategin måste integrera informationsflödet i försörjningskedjan vilket 
möjliggör en förmåga att reagera fort på en oförutsägbar efterfråga. Företaget undviker då att 
gå miste om försäljning.  

Naylor et al. [11] har skapat termen ”Leagile” för att kunna beskriva en försörjningskedja där 
Lean och Agile existerar parallellt och skapar en hybrid av de båda metodfilosofierna. Detta 
var möjligt efter att ett flertal gemensamma nämnare mellan Lean och Agile har konstaterats. 
De båda synsätten kräver att ingående artiklar är av hög kvalité för att inte störa systemet. 
Det begär också en minimering av den totala ledtid som i detta fall definieras från den 
tidpunkt då kundbehovet uppstår tills att produkten är levererad. Detta leder till en smidig 
process som kan hantera en rörlig efterfråga som är oförutsägbar. Är inte den totala ledtiden i 
försörjningskedjan kort nog kan inte en process reagera tillräckligt fort. Efterfrågan på 
marknaden kan då inte mättas och kunder väljer andra alternativ. Parallellt med 
försörjningskedjan måste artiklar konstrueras effektivt för att kunna möjliggöra en process 
som har hög reaktionsförmåga. Detta leder till förbättringar i produktionskostnader och en 
högre produktivitet. Christopher & Towill [10] påpekar att Agile med fördel kan benämnas 
för smidighet och Lean för magerhet. Detta kan översättas till att Leanfilosofin är mest 
kraftfull på en marknad där det vinnande kriteriet är kostnad och Agile är mest 
konkurrenskraftig då marknaden efterfrågar service och kundnytta. Om en verksamhet måste 
tillämpa de både filosofierna i sin produktion uppträder detta som en Leagile metodfilosofi. 
 

Hybriderna förekommer i tre olika format, den första baseras på Pareto-principen. 
Förhållandet kan överföras till Leagile hybriden då 20 % av sortimentet kan hanteras efter en 



  

M Håstlund  28 (38) 

Lean filosofi där efterfrågan är relativt stabil. Resterande 80 % hanteras då efter ett Agilt 
synsätt. Det andra formatet kan hittas i principen om bas- och överskottsefterfrågan på 
marknaden. Ett flertal företag upplever att ett basbehov finns på marknaden baserat på en 
tidsperiod över ett år. Detta basbehov kan hanteras efter en Lean filosofi. Resterande behov 
uppkommer under året som toppar och dalar då produkter marknadsförs kraftigt eller att en 
säsongsbetoning påverkar efterfrågan. Det kan också handla om en oförutsägbar efterfrågan 
på marknaden. Detta överskott kan med fördel hanteras med en Agile metod. Det tredje 
formatet finns i principerna kring senareläggning av produkter. Att senarelägga den slutliga 
produkten syftar till att färdigställa den till en semi-klar nivå. Resterande del färdigställs först 
då ett behov uppstår på marknaden och kundspecifika krav inkommer. Leanfilosofin kan då 
användas för att bygga produkten till den semi-klara nivån, och den kundanpassande delen 
färdigställs efter en systemflexibel försörjningskedja med ett Agile metod[10,4].  
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6 Analys & Rekommendation 
I detta kapitel analyseras nuläget med hänsyn till de teoretiska referensramarna. Analysen 
utvärderas i följande avsnitt där projektets resultat i form av rekommendationer redovisas. 

6.1 Analys 

6.1.1 Lean synkronisering 

För att förstå orsakssambanden till införandet av ACI måste en grundlig sammankoppling till 
teorin erhållas. Detta utförs enklast genom att påbörja denna analys vid slutpunkten i 
värdekedjan gällande materialstyrningen vilket är vid monteringen. Atlas Copco tillämpar 
Lean synkroniseringen genom att införa linjetillverkning på ett flertal av deras maskiner i 
monteringen. Företaget går ifrån stationsmontering i syfte att korta ner ledtiden vid 
montering och fokuserar på noggrannhet. Omställningen bygger även på att ha en dragande 
produktion där inget ska produceras om inget behov finns på marknaden vilket bekräftas av 
Pettersson et al. [5] teser kring Lean. 

 
 I enlighet med Slack et al. [4] ska material till monteringen levereras precis då det behövs 
och varken innan eller efter, filosofin är baserad efter JIT-leveranser i en produktion. 
Produktionsbuffertar som i detta fall benämns för säkerhetslagar har eliminerats vilket ställer 
höga krav på leveranser, planeringssystemet och ledtider. Oskarsson et al [1] hävdar dock att 
JIT-leveranser passar in i ett företag som tillverkar/monterar stora volymer men i många 
kundspecifika varianter. I Atlas Copcos fall erbjuder företaget många kundspecifika varianter 
av maskiner men dock inte i stora volymer. Dock bör begreppet ”volym” ses från ett 
marknadsperspektiv och placeras in i ett sammanhang för att förstå vad en stor volym kontra 
en låg volym innebär. En av förutsättningarna för att skapa en Lean synkronisering är att 
sträva efter en låg variation i produktsortimentet för att uppnå ett jämnt flöde i produktionen 
vilket inte kundspecifika varianter bidrar till. Kundspecifika varianter bidrar till att en hög 
servicenivå och kundnytta kan uppnås. Arbetsmetodsfilosofin Agile karakteriseras av att 
organisationen är flexibel för att kunna möta variation i både sortiment och efterfrågan på 
marknaden[10]. Att integrera informationsflödet i försörjningskedjan möjliggör en förmåga 
att kunna reagera fort. Detta leder till att företaget kan hantera rubbningar i produktionsmix 
och volymer. Atlas Copcos maskiner bär en stor komplexitet där utförandet skiljer dem åt 
vilket öppnar för en diskussion om hurvida en Lean filosofi är det lämpligaste sättet att 
producera en maskin efter. Gemensamt för både Lean och Agile är att ingående artiklar ska 
vara av hög kvalitet och att processen ska sträva efter att ha en kort total ledtid[10].   
 
Ett jämnt flöde i monteringen kan aldrig uppnås om inte materialtillförsel av direkt material 
kan bevaras i den takt som processen kräver[4]. Analysen har konstaterat att Atlas Copcos 
Lean-implementering i monteringen måste efterföljas av ett materialflöde som är Lean-
anpassat. Materialflödet kan då tillgodose monteringen med rätt nivå av direkt material och 
en jämn produktionstakt uppnås. Men en kundspecifik montering kräver även en flexibilitet i 
materialflödet som fort kan anpassa sig efter kundens behov. Arbetsmetodsfilosofin ”Agile” 
kan sammankopplas till Atlas Copcos 80/20 förhållande när det kommer till hur de styr sina 
artiklar till produktionen.  
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6.1.2 Lagerstyrning 

Lager är skapat för att kompensera för skillnaden mellan efterfrågan och tillgång på 
marknaden[4]. Det ska ses som en försäkring mot osäkra tider. Enligt Oskarsson et al [1] 
omfattas material- och produktionsstyrning av begreppet lagerstyrning. Även fast Atlas 
Copco har eliminerat säkerhetslager kvarstår styrningen av material in till monteringen. Detta 
ställer höga krav på när och i vilken mängd en artikel anskaffas. Anskaffningsprocessen 
stämmer överens med Oskarsson et al. [1] syn på en varierande beställningskvantitet med 
varierande beställningsintervaller. Beställningarna har till syfte att uppfylla det exakta 
behovet i vad som avser att förbrukas. Tolkat efter Atlas Copcos verksamhet bör artiklar som 
avser att användas i monteringen köps in när behovet finns på marknaden. En ledande fråga 
enligt Oskarsson et al. [1] blir då att besvara, när ska olika artiklar beställas från leverantörer? 
Hur mycket ska beställas åt gången? Hur garderar sig företaget mot osäkerheter?  

Atlas Copcos lagerstyrning tar sin början vid ett marknadsmöte. Marknadsmötet har till syfte 
enligt Oskarsson et al. [1] att prognostisera framtida affärer och försöka identifiera olika 
mönster på marknaden. Kundernas efterfrågan på marknaden smittar av sig på materialflödet 
in till produktionen när ett dragande flöde tillämpas enligt JIT filosofin[4]. Det är företagets 
experter inom området som har till uppgift att prognostisera efterfrågan. Fördelaktigt 
benämns denna avdelning för ”marknad” på Atlas Copco som har ett nära samarbete med 
säljkontor runt om i världen. Säljkontoren har i sin tur en nära kontakt med företagets 
nuvarande och potentiella slutkunder. Framtiden är ofta mycket svår att förutse vilket leder 
till att en bra prognos aldrig kommer att vara helt sannenlig med det verkliga utfallet[1]. Av 
detta skäl genomförs marknadsmöten en gång per månad vilket gör att prognoser uppdateras 
efter det. Då prognostisering inte omfattas av projektets avgränsningar kommer inga vidare 
analyser kring området att presenteras även fast det anses ha en stor betydelse för 
materialstyrningens förutsättningar.   

6.1.3 ABC Klassificering 

ABC klassificering är framtagen för att enligt Oskarsson et al. [1] differentiera styrningen av 
artiklar i ett lager. Oskarsson et al. [1] menar att hänsyn till efterfrågan, ledtiden och priset är 
det väsentliga i ABC klassificeringen även bekräftas av Slack et al. [4]. Vid materialstyrning 
är ledtid det intressanta området för detta projekt. ABC klassificering används idag inte av 
Atlas Copco i artikelsortimentet. Däremot har en urskiljning genom empirisk data konstaterat 
att ett 80/20 förhållande råder i artikelsortimentet baserat på ledtid. Förhållandet har likheter 
med Pareto principen där Slack et al. [4] har tolkat regeln efter lagerhållning. Principen säger 
att 80 % av lageromsättningen står 20 % av artiklarna för. I Atlas Copcos fall anskaffas 80 % 
av artiklarna in först då en maskinorder existerar och produktionsdatum är bestämt. 
Resterande 20 % bär en lång ledtid och är beroende av en prognos för att vara tillgänglig då 
montering påbörjas. 

  
20 % av de långsamgående artiklarna sett till omsättning är det stora problemet i en 
verksamhet menar Slack et al. [4]. Detta då dessa kräver mest övervakning för att styras rätt 
och har den högsta negativa ekonomiska påverkan om något styrs fel. I likhet uppstår samma 
fenomen i Atlas Copcos 80/20 förhållande. Högst resurskrävande är de 20 % artiklar som bär 
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den längsta ledtiden och är beroende av en prognostisering. Artiklarna behöver ständigt 
detaljstyras för att vara tillgängliga vid rätt tillfälle.  

6.1.4 Vendor Managment Inventory & Konsignationslager 

I 80/20 fördelningen som har konstaterats från den empiriska datainsamlingen i Atlas Copcos 
artikelsortiment ingår ett fåtal artiklar i ACI-lagret. Lagerkonceptet har tagits fram för att 
strategiska leverantörer ska kunna förutse Atlas Copcos förbrukning av vissa artiklar och 
bibehålla en stabil lagernivå. ACI har under den empiriska datainsamlingen förknippats med 
begreppet VMI och de förbättringsegenskaper en VMI implementering har [8]. Projektets 
gång har dock visat att teorierna om Konsignationslager (KS) enligt Valentino & Zavanella 
[7] stämmer överens med ACI upplägget. Fördelar som specificeras av de båda teorierna 
[8,7] är mycket lika från ett leverantörsperspektiv. Några av dessa perspektiv kan nämnas, 
stärkt långsiktig samarbete, minskade lager och orderkostnader, höjd utnyttjandegrad i 
produktionen och en bättre planering i produktionen. Sari [8] påpekar även förmågan att 
reducera ”bullwhip” effekten vilket en bättre planering är den bakomliggande orsaken till. 
Fördelarna för leverantören i litteraturen stämmer överens med de fördelar som Atlas Copco 
har kommunicerat ut till sina leverantörer. Företaget som tillhandahåller VMI och KL 
lösningen har alltid artiklar tillgängliga när behovet kommer och behöver inte administrera 
påfyllningen själv. När de båda koncepten utnyttjas i samma lagerlösning skapas ett nytt 
uttryck, VMI konfigurerat konsignationslager som ACI-konceptet har många gemensamma 
nämnare med. 

 
KL och VMI skiljer sig åt på en punkt och det är ägandeskapet av artiklarna. I ett VMI-lager 
betraktas artikeln som inköpt då den når lagret, ägandeskapet ligger då hos företaget[6]. I ett 
KL utförande äger leverantören fortfarande artikeln tills att uttaget från lagret sker. 
Kriterierna för att en leverantör ska bli erbjuden att ansluta till ACI-lagret som Atlas Copco 
har uttalat stämmer på många punkter överens med Valentini & Zavanellas [7] teser. De 
leverantörer som är mest kvalificerande och vars artiklar är av strategiskt betydelse för 
företaget ska ingå i ett KL upplägg. ACI-upplägget skiljer sig dock åt från Atlas Copco då 
påpekandet om att i ett KL lager ska ingående artiklar karakteriseras av en konstant 
förbrukning[7]. Detta påpekande återfinns inte i Atlas Copcos kriterier och speglas inte heller 
av årsförbrukning i ingående artiklar. ACI-lagret avser att omfattas av artiklar som har en 
lång ledtid. Gällande ledtid beskriver teserna att den effekt som uppnås med ett KL-lager är 
att lagerkonceptet bidrar till ett konstant flöde av material finns tillgängligt. Detta minimerar 
ledtiden vid en kundorder. Det leder även till att en oförutsägbar uppgång i efterfrågan kan 
hanteras vilket minskar ledtiderna till slutkund under dessa perioder. Specificerat i tesen är att 
leverantören ska vara stabil när de kommer till leveransprecision vilket är angeläget för en 
stabil process[7]. 

  

6.2 Utvärdering av analys 
Analysen har fastställt att ingående artiklar i ACI-lagret är av den karaktären att de sen innan 
inträdandet i ACI-konceptet anskaffades efter en prognostisering. En prognostisering har 
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sammankopplats till Leanfilosofin där den avser att bidra med ett jämnt flöde av material in 
till monteringen. Prognostiseringen blir av betydligt större vikt då artiklar bär en ledtid som 
är länge än 7 veckor. Skulle inte artikeln anskaffas efter en prognostisering löper den en stor 
risk att inte infinna sig ”Just-in-time”, det vill säga då behovet uppstår i monteringen. Ett 
jämnt flöde i processen går med andra ord inte att uppnå om inte prognostiseringen ger 
artikeln förutsättningarna att anlända i rätt tid. Prognostiseringen kan även ha en negativ 
effekt gällande kapitalbindning och omkostnader då artiklar som anskaffas efter prognos 
riskerar att anlända då inget behov finns. För att undvika detta måste prognosen ständigt 
uppdateras vilket kan leda till svårigheter att planera sin produktion för en leverantör. Detta 
skapar en resurskrävande aktivitet hos båda parterna. Då en artikel flyttas till ACI-lagret kan 
en lång ledtid försummas helt. Artikeln betraktas som en flexibel artikel och övergår till att 
tillhöra de 80 % som anskaffas inom 7 veckor innan monteringsstart. Prognostiseringen byter 
till att administreras av leverantören som måste säkerställa lagernivån i ACI-lagret. Risken 
för kapitalbindning försummas helt då betalning sker först vid ett uttag. Prognosen upplevs 
idag av flertalet medarbetare på Atlas Copco som opålitlig och är svår att bestämma på en 
marknad som dras med en osäker efterfrågan. Effekten av att införa ACI blir därmed också 
att prognostiseringen upphör att vara en viktig parameter samt att artikeln övergår till att vara 
flexibel.  
 
Atlas Copco har uppgett att det inte finns någon ekonomisk tanke bakom införandet av ACI. 
Konceptet avser enbart att eliminera ledtiden för specifika artiklar. Den ekonomiska 
nyttoeffekten för ett företag som inför ett KL-lager med VMI förhållanden blir mer påtaglig 
om företaget går från ett traditionellt lagerkoncept. Företaget undviker kapitalbindning då 
ingående artiklar fortfarande ägs av leverantören, dock kvarstår omkostnader för lagerföring.  
 
Projektet har identifierat att det förekommer en viss problematik kring att bestämma max- 
och mini-nivåer för lagernivån i ett KL upplägg.  Det framgår av de granskade teorierna att 
aktörerna i ett KL-lager dras åt olika håll när nivåer ska bestämmas. Gemensamt för 
leverantören och företaget är att en hög maxnivå bidrar till att leverantören kan producera ett 
större parti artiklar och uppnår en lägre produktionskostnad per enhet. Samtidigt bidrar det 
till en säkerhet för företaget som inte behöver riskera att drabbas av produktionsstopp. Denna 
gemensamma punkt rörande max- och mini-nivå tillämpar även Atlas Copco. Dock har de 
uttalat att leverantören själv har fått bestämma sina nivåer efter deras egen förmåga att 
bibehålla dessa. 

  

Projektet har urskilt att ACI-lagrets styrning skiljer sig åt på två kriterier jämfört med de 
teorier som projekt har tagit del av om VMI och KL. Atlas Copco använder ACI-lagret som 
ett verktyg för att sänka ledtiden för specifika artiklar. Teser kring KL uppger Valentini & 
Zavanella [7] att ledtiden minskar i produktionen då ett konstant flöde av material alltid finns 
tillgänglig. Detta möjliggör en förmåga att hantera svängningar i efterfrågan framförallt då ett 
kraftigt behov identifierats på marknaden och produktionstakten måste höjas. En konstant 
förbrukning återfinns inte heller i Atlas Copcos ingående artiklar i ACI. Denna 
rekommendation från teorin kommer av att en leverantör inte ska låsa kapital i en kunds lager 
och ska med deras risktagande belönas med en hög omsättning och konstant tillverkning. 
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6.3 Rekommendation 
Projektet har identifierat sambanden mellan materialflödet och metodfilosofin som används i 
verksamheten. Analysen har utvärderat nuläget i förhållande till teorin vilket i sin tur har 
inneburit att rekommendationer har fastställts. Atlas Copco tillhandahåller 
bergborrningsmaskiner och supportfordon som monteras efter kundspecifika krav och som 
avses att operera i olika naturförhållanden. Detta orsakar en produktflora som är komplex 
vilket ställer höga krav på flexibilitet i materialflödet. Identifierat är att det framförallt är 
informationssystemet som bör vara flexibelt för att kunna möta kundernas efterfråga på 
marknaden. Information i ett materialflöde kan betraktas som en prognos som informerar 
materialflödet om vilka kvantiteter som behöver anlända till monteringen i rätt tid. En 
felaktig prognos kan orsaka störningar i materialflödet och reducerar förmågan att vara 
flexibel.  
 
Projektet rekommenderar Atlas Copco att integrera fler artiklar i ACI-konceptet då 
lagerföringskonceptet är ett utmärkt ledtidsreducerande verktyg som bidrar med flexibilitet i 
materialflödet. ACI-lagret medför en riskförskjutning som upplevs som positiv för företaget 
då en felaktig prognos inte leder till produktionstopp. Problematiken då en artikel anländer 
för tidigt elimineras. Samtliga artiklar som bär en ledtid som överskrider 7 veckor och 
erhåller en standarkompatibelt utförande kan med fördel ingå i ett ACI-upplägg. Konceptet 
bidrar även till att prognostiseringen för berörd artikel elimineras och övergår till att bli 
leverantörens angelägenhet. 
 
Styrande parametrar i ACI-lagret bör behållas samt att projektet har fastställt ett tillägg. Då 
ACI-lagret har identifierats som ett ledtidsreducerande verktyg som även eliminerar 
prognosens inverkan kan nuvarande parametrar med fördel kvarstå. 
 
Nuvarande parametrar 
-Ansluten leverantör ska vara strategiskt viktig för verksamheten 
-Artikeln ska ha en strategisk betydelse för verksamheten 
-Artikeln bär en läng ledtid gällande leverans och transport 
-Artikeln har en prognostisering 
-Artikelns livslängd uppgår till en längre period än 12 månader 
 
 
Tillägg av parametrar 
-Artikeln har en konstant förbrukning 
 
Påpekandet om en konstant förbrukning som utreds i litteraturen kan komma att ha betydelse 
då leverantörer ska förvärvas in i ett ACI-samarbete. En konstant förbrukning kan komma att 
attrahera leverantörer att inleda ett ACI-samarbete då en riskförskjutning kan upplevas av 
leverantören vilket gör att denne avstår från att medverka.    
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet av projektet. Projektet har resulterat i rekommendationer 
som värderas rörande trovärdighet och om rekommendationerna kan användas effektivt. 
Följande avsnitt består av rekommendationer av det fortsatta arbetet till företaget.  

7.1 Värdering av resultat 
Resultatet visar att Atlas Copcos nuvarande styrparametrar i ACI överensstämmer nästintill 
helt med de parametrar som anges i de teoretiska referensramarna. En central del i detta 
projekt har varit att jämföra de teoretiska referensramarna med nuläget för att kunna 
summera ett konstaterande över hur Atlas Copco hanterar sitt ACI-lager. Projektet har 
formats efter frågeställningen om Atlas Copco nuvarande parametrar som styr ACI-lagret 
stämmer överens med vad som återspeglas av litteraturen rörande VMI- och KL-lager. Med 
detta i åtanke har de teoretiska referensramarna varit av stor betydelse för att kunna utföra 
en ”benchmarking” inom det avgränsade området. Projektets mål och syfte är uppfyllt då 
rekommendationer gällande de styrande parametrarna har presenterats. 

En viktig aspekt som har identifierats under projektets gång är att de teorier som har 
granskats kring området VMI och KL i samtliga fall utgår från två olika perspektiv, ett 
leverantörsperspektiv samt ett övergripande värdeflödesperspektiv. Dessa synsätt har 
genomsyrat teserna kring området i de vetenskapliga artiklarna. Från ett 
leverantörsperspektiv har teorierna ett flertal gånger påpekat de ekonomiska riskerna som en 
leverantör utsätter sig för genom att ingå ett partnerskap med ett KL-upplägg. Det som 
gynnar ett företag som bjuder in en leverantör har ett flertal gånger varit svårt att utskilja. 
Teorierna har även utvecklas efter förutsättningen att leverantören levererar råmaterial till en 
tillverkande industri. Det har bidragit till att höga volymer har behandlats av skribenter samt 
att även aspekter kring att materialet är av intresse för andra företag på marknaden. Detta 
skapar en tänkbar risk över att låsa sitt material i företagets lagerlokaler och då gå miste om 
försäljning till andra företag. I de avseenden som författaren har haft ett övergripande 
värdeflödesperspektiv har teser kring området sett till hela värdeflödet av processen. Det har 
resulterat i att formler och beräkningar kring värdeflödet har en ingående variabel bestående 
av leverantörens tillverkningskostnad. Denna kostnad kommer en leverantör med all 
sannolikhet inte offentliggöra för en kund. Då denna studie utgår från ett företagsperspektiv 
(kundperspektiv) har relevanta formler och beräkningar uteslutits från rapporten då de inte 
bidrar med något konkret till resultatet. Med ovanstående diskussion i beaktning kring 
referensramarnas perspektiv ska trovärdigheten kring resultatet tolkas som tämligen 
trovärdigt. Detta fastställs efter ett konstaterande om att en leverantörs olägenhet ofta brukar 
gynna ett företag när det kommer till försäljningspris och risktagande.  

Rekommendationen kan även värderas utifrån hållbart ekonomisk-, socialt- och ekologiskt 
perspektiv. Om utnyttjandegraden av ACI höjs kan fler artiklar samlastas vid transport då 
påfyllningen sker, samt att risken för inkurans minimeras då den transparanta lagerhållningen 
ger leverantören möjlighet att inte överfylla lagret. Kritiska artiklar som bär en lång ledtid 
undviker att använda sig av flygtransporter då ett plötsligt behov kommer. Dessa aspekter 
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bidrar till en ekologisk hållbar utveckling i miljösynpunkt då materiella resurser och 
miljöpåverkan minimeras på långt sikt. Den ekonomiska hållbarheten framkommer av att 
företaget undviker kapitalbindning och minimerar transportkostnader vilket bidrar till att 
företagets anställda har bättre förutsättningar till att behålla sitt arbete. Detta ger människor 
förutsättningar till att deras grundläggande mänskliga rättigheter och trygghet uppfylls samt 
att motverka fattigdom som är det centrala inom ekonomisk- och social hållbarhet. 

Resultatet av studien är möjlig att applicera i liknande industrier då problematik kring en lång 
ledtid med säkerhet existerar. Om ingående komponenter i en produkt består av relativt 
standardiserade artiklar kan ett högt utnyttjande av ett ACI-lager uppnås. Konceptet existerar 
idag i ett flertal industrier där bland annat bilindustrin och leverantörer till dessa har 
identifierats. Det är fullt möjligt att konceptet används i flera steg i en värdekedja, från 
råmaterial till leverantör och slutligen företaget (kunden). Studien har inte påträffat 
lagerhållningsupplägget i referensramarna som det ledtidreducerande verktyg som har varit 
Atlas Copcos huvudsakliga anledning till införandet. Det finns med all sannolikhet liknande 
verksamheter som har liknande ledtids problem som skulle kunna dra nytta av ett ACI-
koncept. 

För att öka utnyttjade graden av ACI så bör vissa ekonomiska uträkningar fastställas. 
Omkostnaderna för lager behöver ställas i relation till vad verksamheten ådrar sig för 
kostnader om inte en artikel anländer i tid. ACI ska därmed uppfattas som en säkerhet i 
verksamheten där omkostnaderna ska identifierats som en försäkring. Tullagret som existerar 
i ACI-lagret har inte kunna analyserats med hänsyn till teorin då inga relevanta referensramar 
har påträffats kring området. Detta kan dock förbises då styrande parametrar inte påverkas 
nämnvärt av den nyttoeffekt som ett tullager tillför. 

7.2 Fortsatt arbete 

Rekommendationen i nuvarande utförande är fullt realiserbart att implementera i 
verksamheten då majoriteten av styrande parametrar redan idag existerar. Rekommendationer 
om att utöka leverantörsbredden och artikelsortimentet i ACI bör dock styrkas av vissa 
kalkyler för att säkerställa nyttoeffekten av detta. Då fler artiklar lagerläggs på ACI kommer 
omkostnaderna för lagerhanteringen som idag debiteras av underleverantören ITS höjas. Den 
ökande kostnaden bör ställas i relation till de kostnader som verksamheten drabbas av då en 
artikel inte anländer i rätt tid. Konsekvenser gällande kapitalbindning då en artikel anskaffas 
efter prognos och når verksamheten för tidigt bör även inkluderas i detta. En granskning av 
nuvarande ingående artiklar i förhållande till styrparametrarna kan med fördel genomföras 
för att säkerställa att inga onödiga kostnader förekommer. Vidare måste artiklarnas utförande 
bidra till att materialflödet kan bli flexibelt. Detta arbete bör starta redan på konstruktionsnivå 
där standardisering är en framgångsfaktor. Om en artikel konstrueras för att passa ett flertal 
maskintyper kan en konstant förbrukning uppnås vilket motiverar leverantörer att anslutas sig 
till ACI-konceptet. Förslagsvis tillsätts en projektgrupp för att utvärdera ACI-lagrets värde 
och förutsättningar efter rekommendationerna. 
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8 Slutsatser 
Projektet har fastställt rekommendationer till Atlas Copcos befintliga lagerhållningskoncept 
ACI. Resultatet har konstaterats tämligen trovärdigt efter att en grundlig analys av nuläget i 
förhållande till de teoretiska referensramarna genomförts. Styrande parametrar i ACI-lagret 
bör bestå av följande kriterier.  

• Ansluten leverantör ska vara strategiskt viktig för verksamheten 
• Artikeln ska ha en strategisk betydelse för verksamheten 
• Artikeln bär en lång ledtid gällande leverans och transport 
• Artikeln har en prognostisering  
• Artikelns livslängd uppgår till en längre period än 12 månader 
• Artikeln har en konstant förbrukning 

Förutom rekommendationer om styrande parametrar har även fördelar för de båda parterna 
identifierats. 

• Stärkt långsiktigt samarbete 
• Bättre förhållningsätt ger förutsättningar till en stärkt ekonomisk hållbarhet 
• Resursutnyttjandet ökar gällande materialresurser och transportsätt. 
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