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Förord 

Författarna har under studiens process haft privilegiet att samarbeta med ett företag som har 

höga ambitioner och en målinriktad ledning. Detta har varit nyckeln till att författarna, som 

inte tidigare arbetat inom industrisegmentet, upplevt vårens resa som en spännande utmaning. 

Vi vill tacka samtliga anställda på Spinova för att vi blivit väl omhändertagna och hela vägen 

haft känslan av att det vi gjort, faktiskt är något som kommer påverka Spinova positivt i 

framtiden. Särskilda tack på Spinova vill vi rikta till de intervjupersoner som gett oss deras 

syn på verksamheten men i synnerhet vill vi tacka handledare och VD Anders Knutsson 

tillsammans med produktionschefen Fredrik Persson och säljaren Kristian Persson. 
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Sammanfattning 

Examensarbete i logistik för civilekonomprogrammet, 30 hp. Kurskod 4FE05E, 
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Författare - Linus Alm och Jesper Rylander 

Handledare - Roger Stokkedal 

Examinator - Helena Forslund  

Titel – Framtagande av standardsortiment, ekonomiska produktionskvantiteter och 

beställningspunkter 

 

Bakgrund - Bernstein et al. (2011) menar att kunder vill ha breda sortiment men att detta 

leder till problem för det tillverkande företaget. Större utbud attraherar fler kunder, speciellt 

på en konkurrensutsatt marknad men samtidigt som detta ger positiva effekter medför det 

även en mer komplex produktion. Ett större sortiment tenderar att minska efterfrågan på 

individuella produkter och företaget förlorar möjligheten med skalfördelar då stora 

produktionsbatcher i detta fall medför stor lagerhållning. En metod för att göra produktionen 

av dessa artiklar mer kostnadseffektiv är att använda ett standardsortiment. 

 

Syfte - Syftet med studien är att ta fram ett standardsortiment och sedan identifiera de 

ekonomiska produktionskvantiteterna för det framtagna standardsortimentet. Vidare är syftet 

att belysa vilka beställningspunkter och säkerhetslager Spinova ska använda för 

standardsortimentet. 

 

Metod - Uppsatsen har ett positivistiskt synsätt och författarna har använt sig av en deduktiv 

ansats vid framtagning av ett standardsortiment för fallföretaget Spinova. För att besvara 

syftet med studien har författarna benchmarkat mot konkurrenter, tagit fram ett 

standardsortiment samt räknat ut de ekonomiska produktionskvantiteterna, säkerhetslager och 

beställningspunkter. Metoderna som använts för att göra detta har varit beräkningar, semi- 

strukturerade intervjuer samt observationer.  

 

Slutsatser – Författarna har tagit fram ett standardsortiment som inkluderar 590 artiklar. För 

dessa artiklar har produktionskvantiteter tagits fram genom beräkningar av ekonomiska 

produktionskvantiteter och utfallets rimlighet i förhållande till kapitalbindning och 
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lagerhållning. Till sist har författarna utifrån olika servicegrader gett förslag på vilka 

säkerhetslagernivåer och beställningspunkter det framtagna standardsortimentet ska ha.  

 

Keywords - Standardsortiment, benchmarking, fjäder, EPQ, beställningspunkt, säkerhetslager 

 

Observera: De siffror som presenteras gällande försäljningsstatistik, artikelvärde, kostnader 

etcetera är manipulerade då detta är känslig information för fallföretaget. Vidare har 

författarna valt att  benämna de två företag som benchmarkingen utförts emot för konkurrent  

1 och 2. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet ger författarna en introduktion av Spinova AB. Vidare följs 

en introduktion av ämnet som sedan konkretiseras i en problemdiskussion som 

påvisar varför ämnet är viktigt för företaget. Följt av problemdiskussionen 

presenteras frågeställningar, syfte med studien samt hur resterande del av 

studien är disponerad. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Spinova är beläget i Torsås och har i snart 40 år tillverkat skräddarsydda fjädrar, press- och 

tråddetaljer (www.spinova.se, 140117). Affärsidén grundas på tre parametrar vilka är kvalitet, 

leveranssäkerhet och pris men deras produkter kännetecknas även av kraft, funktion och 

livslängd. Tillverkningen sker i en maskinpark bestående av cirka 50 maskiner där Spinova 

tillsammans med kunden utvecklar kundspecifika produkter. De är certifierade enligt ISO 

9001 och jobbar ständigt för att utveckla verksamheten och vinna nya marknadsandelar 

(Knutsson, VD, 140115). De har idag cirka 50 anställda och en omsättning på 60-85 miljoner 

kronor (Affärsdata) där export till Tyskland och Norge står för ungefär 20 % av omsättningen. 

Marknaden Spinova verkar inom är hårt konkurrensutsatt där den största konkurrenten, 

konkurrent 1, har 63 % av den svenska marknaden medan Spinova har cirka 10 %. Spinovas 

näst största konkurrent, konkurrent 2, har idag ungefär 15 % av marknaden. (Knutsson, VD, 

140115) Spinova har ungefär 300 kunder per år och under en treårsperiod har de haft 

sammanlagt 500 stycken vilket innebär att de har ett antal kunder som köper vartannat år. 

Under de senaste tre åren har de sålt 2500 olika artiklar varav ungefär 2000 av dessa tillhör 

artikelgruppen fjädrar. (Knutsson, VD, 140225) 

 

Spinovas huvudsakliga produkt, fjädrar, tillverkas i produktionsanläggningen i Torsås. 

Tillverkningsprocessen (se figur 1) består i huvudsak av val och inköp av material, spinning, 

anlöpning och efterarbete samt planslipning och kulbombning i de fall kunden har högre 

egenskapskrav på fjädern. Dessa steg varierar även beroende på vilken typ av stål kunden vill 

ha till sina produkter och detta beslutas ofta utifrån kravspecifikationen från kund. Fjäderns 

egenskaper skiljer sig beroende på vilka steg i tillverkningsprocessen den behandlas i, det som 

skiljer sig kan vara exempelvis livslängd och tryckkraft. (Persson, produktionschef, 140204) 

http://www.spinova.se/
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Figur 1 Tillverkningsprocess Spinova 

 

Spinova tillverkar huvudsakligen tre typer av fjädrar vars syfte är att absorbera stötar, ge stöd 

eller lagra energi, vidare kommer arbetet dock endast behandla tryckfjädrar. Exempel på 

användningsområden för dessa är kontorsstolar, garageportar och klockor. (Knutsson, 

VD,140204) Nedan visas dessa tre typer av fjädrar.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Tryck- drag och vridfjäder 

 

Spinova tillverkar mestadels mot kundspecifikation men de erbjuder även att hjälpa kunden 

med konstruktionen av fjädern (Knutsson, VD, 140115). Spinova har även vissa artiklar där 

kunden har valt att Spinova ska lagerföra deras artiklar med hjälp av ett kanbansystem, men 

dessa artiklar som tillverkas mot lager är bara en liten del av det totala utbudet (Persson, 

produktionschef, 140204). På grund av att Spinova tillverkar kundspecifika artiklar är 

leveranstiden ofta lång, om artikeln ska gå igenom alla steg tar det ungefär fyra veckor innan 

kunden kan få produkten. Om kunden efterfrågar en helt ny konstruktion blir processen 

betydligt längre och det kan ta allt från en till sex veckor att konstruera produkten och sedan 

ytterligare fyra veckor att producera den. (Knutsson, VD, 140225) Knutsson har märkt en 

förändring hos kunderna och det har blivit allt viktigare att kunna leverera snabbt och på 

utsatt tid med hög kvalitet. Detta bidrar till att Knutsson vill införa ett standardsortiment där 

delar av produktionen tillverkar mot lager och inte endast mot kundorder. Det framtida 

standardsortiment ska Spinova sedan genomföra ett pilotprojekt på som löper över fem år och 

sedan analysera utfallet för att se hur försäljningen på artiklarna förändrats. (Knutsson, VD, 

140115)  
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1.2 Bakgrund 

Idag finns otaliga alternativ och strategier för hur företag ska bedriva sin verksamhet, men 

även om alternativen är många ställs också företagen inför ständiga hinder och svårigheter 

vilka måste hanteras så effektivt som möjligt (Perera et al., 1999). Svårigheter som företag 

kan möta är varierande efterfrågan (Nahmias, 2009), konkurrens och pressade priser 

(Lumsden, 2012). Samtidigt som företag måste hantera dessa svårigheter är det även centralt 

att fokusera på kostnader såsom material-, personal-, maskin- och ställtidskostnader. (Perera 

et al., 1999) Företag som erbjuder kunden många, skräddarsydda produkter riskerar att 

drabbas extra hårt av ställtidskostnader (Filho & Uzsoy, 2013).  

 

Bernstein et al. (2011) menar att kunder vill ha breda sortiment men att detta leder till 

problem för det tillverkande företaget. Större utbud attraherar fler kunder, speciellt på en 

konkurrensutsatt marknad men samtidigt som detta ger positiva effekter medför det även en 

mer komplex produktion. Komplexiteten uppkommer i form av mer frekventa materialbyten 

vilket leder till fragmenterade produktionslinor. Ett större sortiment tenderar att minska 

efterfrågan på enskilda produkter och företaget förlorar möjligheten med skalfördelar då stora 

produktionsbatcher i detta fall medför stor lagerhållning. (Bernstein et al., 2011) En metod för 

att göra produktionen av dessa artiklar mer kostnadseffektiv är att använda ett 

standardsortiment (Farias et al., 2011). Ett standardsortiment ger företaget möjlighet att 

minska antalet artiklar men behöver nödvändigtvis inte generera i en förlust av stora kunder 

(Spassova & Isen, 2013). Vidare efterfrågar kunder kortare leveranstider (Yazici, 2005) vilket 

kan möjliggöras med hjälp av ett standardsortiment då dessa artiklar lagerhålls och kan 

levereras direkt vid order (Knutsson, VD, 140204). 

 

Problemet för företaget blir att välja vilka produkter som ska ingå i det framtagna 

standardsortimentet (Spassova & Isen, 2013). Två av Spinovas största konkurrenter har redan 

implementerat standardsortiment av fjädrar och har därmed satt riktlinjer för något som kan 

liknas med en branschstandard (Knutsson, VD, 140204). Genom att identifiera bästa 

tillvägagångssätt inom branschen kan företag implementera dessa tillvägagångssätt och på så 

vis uppnå mer effektiva processer, detta kallas för benchmarking (Camp, 1995). Harrington & 

Harrington (1996) beskriver benchmarking som en systematisk väg att identifiera, förstå och 

utveckla bäst produkter, service, processer och tillvägagångssätt för att utveckla företagets 

verksamhet. Genom benchmarking kan ett företag jämföra sin egen effektivitet, produktivitet, 
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kvalitet och arbetsprocesser med de marknadsledande företagen inom det studerade området 

(Karlöf, 2009). Med hjälp av benchmarking kan Spinova identifiera och studera konkurrent 1 

och 2:s standardsortiment och därmed öka sin konkurrenskraft (Knutsson, VD, 140204). 

 

När nya artiklar ska produceras mot lager är det viktigt att veta hur många av varje artikel 

som ska produceras, ett sätt att göra detta är att använda sig av modellen för ekonomisk 

produktionskvantitet (EPQ) (Olhager, 2013). För att räkna ut EPQ måste efterfrågan, 

ställkostnader, lagerhållningskostnader och pris vara kända och konstanta (Stevenson, 2009). 

Den ekonomiska produktionskvantiteten visar sedan vilken som är den mest ekonomiskt 

fördelaktiga kvantiteten att producera givet de ingående parametrarna (Lumsden, 2012).  

 

Utöver att veta hur mycket som ska tillverkas, blir en annan central faktor för företag att veta 

när de ska tillverka en ny produktionsbatch (Axsäter, 1992). En ny produktionsorder kan 

initieras av att lagret når en specifik lagernivå kallad beställningspunkt (Silver et al., 1998).  

Från det att lagret når beställningspunkten till dess att produktionen av den nya 

produktionsbatchen är klar, finns alltid en risk att artiklarna på lagret tar slut, i synnerhet i de 

fall ledtiden i produktionen är flera veckor. För att minska den risken kan företag använda ett 

säkerhetslager vars syfte är att gardera företaget mot svängningar i efterfrågan under den tid 

det tar att fylla på lagret. (Lumsden, 2012) Storleken på säkerhetslagret varierar beroende på 

hur stora svängningar det är i efterfrågan, hur hög servicegrad företaget eftersträvar och hur 

lång ledtiden i produktionen är (Jonsson & Mattsson, 2011).   

1.3 Problemdiskussion 

1.3.1 Standardsortiment 

I en konkurrensutsatt företagsmiljö har många företag blivit tvingade att utöka och 

diversifiera sitt artikelsortiment för att möta så många kundpreferenser som möjligt. Att 

kunna kontrollera och erbjuda ett diversifierat och brett artikelsortiment samtidigt som 

produktions-, lager- och logistikkostnader hålls låga är en utmaning få företag klarar av. 

(Baud- Lavigne et al., 2010) Bernstein et al. (2011) vidhåller att det är viktigt för många 

tillverkare att erbjuda ett så brett sortiment som möjligt. Att erbjuda ett brett artikelsortiment 

kan fungera som en konkurrensfördel då ett större utbud lockar till sig fler kunder eftersom 

det underlättar för företag att möta kundbehoven. Författarna betonar dock att ett bredare och 

mer kundanpassat sortiment leder till ökad tillverkningskomplexitet i form av mer frekventa 
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ändringar i produktionsplaneringen och en mer fragmenterad produktionslina. (Bernstein et 

al., 2011) Persson (produktionschef, 140204) upplever samma problem som Bernstein et al. 

(2011) beskriver och menar att Spinovas produktion kan vara svår att planera på grund av de 

kundanpassade artiklarna. Trots att det finns problem med ett diversifierat utbud är det många 

företag som eftersträvar att ha detta. Ur en företagssynvinkel ger ett stort utbud möjlighet att 

locka till sig en bredare vidd av kundpreferenser och på så vis nå ut till ett större och mer 

diversifierat kundsegment. Från kundens perspektiv gör ett bredare sortiment att de enklare 

kan matcha sina personliga preferenser och detta skapar en form av frihetskänsla. Däremot 

innebär detta att många företag bara gör ekonomisk vinning på en liten andel av artiklarna i 

sortimentet. (Spassova & Isen, 2013) Vidare problem som kan uppfattas genom ett smalare, 

standardiserat sortiment är att kunderna inte är lika nöjda med produkten (Rajaram & Tang, 

2001). Det är viktigt att kunden accepterar förändringen av produktens egenskap och inte 

byter leverantör som ett resultat av förändringen (Spassova & Isen, 2013).  

 

Ett annat problem som kan uppstå i framtagandet av ett standardsortiment är de kundspecifika 

kundkraven på fjädrarnas storlek, kraft, och livslängd. Olika material i fjädrarna ger olika 

egenskaper och i ett standardsortiment kan det vara problematiskt att möta alla dessa 

kundkrav. Ett alternativ för Spinova kan vara att behålla produktion mot kundorder men 

samtidigt tillverka utvalda artiklar mot lager och använda dessa som ett komplement till de 

artiklar som idag säljs i små kvantiteter. Spassova & Isen (2013) menar att det är viktigt att 

kunderna accepterar en förändring i produktegenskapen men VD Knutsson (140115) tror att 

de kunderna som köper mer sällan inte är i lika stort behov av helt exakta fjädrar och därmed 

skulle ett standardsortiment vara till fördel för båda parter. Han motsätter sig teorierna och 

menar att det i detta fall finns möjlighet att vinna nya kunder med ett standardsortiment. VD:n 

Knutsson menar att enkelheten i att kunna välja en fjäder från ett färdigt sortiment och kunna 

få den levererad till sig snabbt är en service många kunder efterfrågar. Problemet han 

upplever är att veta vilka artiklar som ska ingå i standardsortimentet då försäljningen är 

kundunik och det är därmed svårt att veta vilka artiklar som skulle kunna efterfrågas av flera 

olika kunder.   
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1.3.2 Ekonomisk produktionskvantitet 

Spinova har höga ställkostnader i produktionen vilka får en markant effekt när produktionen 

blir fragmenterad (Knutsson, VD, 140204). För att minska ställkostnaderna kan produktionen 

planeras efter tråddiameter vilket innebär att flera artiklar produceras i följd och på så vis 

fördelas ställkostnaden på flera produkter (Persson, produktionschef, 140204). Genom att 

planera produktionen efter produkter med samma tråddiametrar kan Spinova utnyttja 

skalfördelar vilket enligt Baud- Lavigne et al., (2011) är något som företag kan utnyttja med 

ett standardsortiment. Det är dock viktigt att veta vilka kvantiteter av varje produkt som är 

ekonomiskt fördelaktiga att producera (Olhager, 2013). Eftersom Spinova aldrig har använt 

sig av ett standardsortiment innan vet de inte vilka kvantiteter av varje artikel som är 

ekonomiskt fördelaktigt att producera och lagerföra (Knutsson, VD, 140225). Genom att 

uppskatta parametrar som efterfrågan och lagerräntor kan den ekonomiska orderkvantiteten 

räknas ut med hjälp utav EPQ- modellen (Chen & Chiu, 2011). Problem som kan uppstå är att 

det ändå inte är motiverat att lagerföra de kvantiteter som tas fram med modellen för att de 

antingen binder mycket kapital eller lagerförs under för lång tid.  

 

1.3.3 Beställningspunkter och säkerhetslager 

När företag tillverkar produkter mot lager binds kapital och det finns även risk för inkurans 

(Jonsson & Mattsson, 2011) det är därför viktigt för företag att det finns ett system som 

hjälper företaget att styra sitt lager (Axsäter, 1991). Spinova har sedan tidigare limiterad 

erfarenhet av att lagerhålla produkter då deras produktion varit fokuserat mot kundorder och i 

de fall de varit tvungna att lagerhålla har det inte funnits något tydligt system för detta 

(Knutsson, VD, 140115). Lagerarbetare Pettersson (140331) säger dock att de för en kunds 

räkning håller ett lager som fylls på med hjälp av ett kanbansystem, han menar dock att detta 

inte fungerar optimalt och tror inte detta system kommer fungera vid införande av ett 

standardsortiment.  

 

När lager ska fyllas på är det viktigt att veta vid vilken nivå det ska fyllas på och i vilka 

kvantiteter påfyllnaden ska ske (Silver et al., 1998). Det måste därför finnas ett system som 

indikerar när lagret ska fyllas på och detta kan göras med hjälp av beställningspunkter 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Ett annat problem som kan uppstå är att olika parametrar under 

lagertiden inte är jämn, exempelvis ledtider och efterfrågan. Om ledtider och efterfrågan 

varierar under lagringstiden kan detta leda till bristkostnaderna vilket innebär att lagret är slut 
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och kunderna inte kan få sina produkter levererade. (Slack et al., 2012) För att värja sig mot 

variationer under lagringstiden kan företag använda sig utav säkerhetslager (Jonsson & 

Mattsson, 2011). När Spinova ska tillverka mot lager är det därför viktigt att de inför ett 

system som fungerar för lagret och att beställningspunkter och säkerhetslagernivåer bestäms 

för det framtagna standardsortimentet.  

1.4. Frågeställningar 

1. Vilka artiklar ska ingå i Spinovas standardsortiment av tryckfjädrar? 

2. Vilka är de ekonomiska produktionskvantiteterna för det framtagna standardsortimentet 

enligt modellen för ekonomisk produktionskvantitet? 

3. Vilka beställningspunkter och säkerhetslager ska Spinova använda för det framtagna 

standardsortimentet? 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att ta fram ett standardsortiment och sedan identifiera de ekonomiska 

produktionskvantiteterna för det framtagna standardsortimentet. Vidare är syftet att belysa 

vilka beställningspunkter och säkerhetslager Spinova ska använda för standardsortimentet. 
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1.6 Arbetets disposition 

 

Figur 3 Arbetets disposition 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod och det tillvägagångssätt studien är 

uppbyggd av. Författarna presenterar olika teorier inom respektive metoddel 

och motiverar därefter vilken forskningsmetod som använts. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

En epistemologisk frågeställning grundar sig i frågan vad som är godtagbar kunskap inom ett 

specifikt område. Det ställningstagande som menar att forskningen ska följa det 

naturvetenskapliga synsättet kallas positivism och detta synsätt präglas av att fokus ligger på 

siffror istället för tolkningar av verkligheten. (Bryman & Bell, 2010) Denna studie har i stor 

utsträckning grundats på data och därmed har författarna anammat positivism som 

vetenskapligt synsätt. Då stor del av studien har utgått ifrån givna parametrar från 

fallföretaget i form av statistik har egna tolkningar inte behövts göras. I studien ska en analys 

över försäljningen av artiklarna göras, denna analys grundar sig på statistik från Spinova och 

inga egna tolkningar kommer att göras vilket talar för det positivistiska synsättet.  

2.2 Angreppssätt 

Under en forskningsstudie vandrar författarna mellan olika abstraktionsnivåer där teorin och 

empirin utgör ändpunkterna. Det finns tre olika typer av angreppssätt och dessa är induktion, 

deduktion och abduktion. (Björklund & Paulsson, 2012) Ett deduktivt angreppssätt genomför 

forskningen utifrån idéer och hypoteser som härletts från den akademiska teorin. 

Angreppssättet innebär att valet av datainsamling styrs av teori och de fastställda hypoteserna.  

(Bryman & Bell, 2010) Enligt Fischer (2010) är ett deduktivt angreppssätt när en slutsats 

följer en logisk gång från de utsatta premisserna. Angreppssättet följer en logik och är inte 

beroende av observationer och erfarenheter. (Fischer, 2010) Genom ett deduktivt angreppssätt 

har forskningen styrts utifrån teorin och genom hypoteser och datainsamling har forskarna 

kunnat dra sina slutsatser (Bryman & Bell, 2010). Denna uppsats har ett deduktivt 

angreppssätt då den utgår från vad teorin säger och utifrån teorin gör förutsägelser om empirin 

som sedan verifieras med insamlad data. Benchmarking och datainsamling av artiklar och 

försäljning har genomförts och utifrån den insamlade informationen har författarna 

införskaffat underlag för att dra slutsatser. Studien ämnar inte heller att skapa ny teori och 

därför lämpar sig det deduktiva angreppssättet sig bäst.  
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2.3 Forskningsstrategi 

Studiens syfte avgör vilken forskningsstrategi som bäst lämpar sig för studien. Det finns 

kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier men det är de använda metoderna som oftast 

bestämmer vilken strategi som studien karaktäriseras av. Observationer och intervjuer är bäst 

lämpade vid kvalitativa studier och vid kvantitativa studier använts oftast enkäter eller 

matematiska modeller. (Björklund & Paulsson, 2012) I kvalitativ forskning är ord i fokus och 

lägger ingen större vikt på siffror vid insamling och analys av data. Som strategi är den 

tolkande, konstruktionistisk och induktiv. En kvantitativ forskning lägger däremot stort fokus 

på siffror när data samlas in och analyseras, den är influerad av positivismen och har ett 

deduktivt angreppssätt. Det finns dock undantag för hur och vilka metoder de båda 

forskningsstrategierna använder sig av. (Bryman & Bell, 2010)  

 

Studien har inslag från båda strategierna, metoderna som använts är av både kvalitativ och 

kvantitativ karaktär. Vid insamling av empirisk data har de kvalitativa metoderna intervjuer 

och observationer använts men även kvantitativa metoder i form av beräkningar. På grund av 

detta faktum är det svårt att säga att studien har en specifik forskningsstrategi utan författarna 

har i denna studie använt sig av en kombination. 

2.4 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen för studien är en fallstudie där endast ett företag använts. Denna 

metod är en av många men lämpar sig bäst då ett specifikt företag skall användas i 

undersökningen. Det finns dock flera olika typer av fallstudier exempelvis flerfallsstudie eller 

tvärsnittsstudie och fördelarna med dessa är att resultatet kan anses vara mer rättvisande då 

fler fall används. Dessa studier ökar även replikerbarheten i forskningsmetoden då en mer 

generell bild ges av situationerna inom företagen. (Yin, 2012) Författarna har dock endast 

använt ett fallföretag då problemet med vilka artiklar som skall ingå i ett standardsortiment 

endast berör Spinova. Vid fallstudier kan både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 

användas och detta grundas i att det ibland krävs kompletterande delar från respektive 

forskningsmetod (Bryman & Bell, 2010). Vidare anser Yin (2012) att en fallstudie lämpar sig 

bäst då insamlad empirisk data inte endast hämtats från en källa eller insamlingsmetod. I 

studien har data hämtats från intervjuer, observationer, datasystem etcetera vilket ger en djup 

förståelse och detta är enligt Yin (2012) en vital del för studiens resultat.  
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2.5 Studiens urval 

Intervjupersonerna i studien har valts ut genom ett snöbollsurval även kallat kedjeurval. Ett 

snöbollsurval är ett icke- sannolikhetsurval där forskaren får kontakt med en eller ett mindre 

antal personer som är relevanta för studiens frågeställning. Utifrån dennes eller deras hjälp får 

forskarna kontakt med övriga intervjupersoner. (Bryman & Bell, 2010) Författarna har fått 

kontakt med Spinovas VD Anders Knutsson och genom honom även övriga intervjupersoner. 

För att öka tillförlitligheten i studien är det viktigt att hitta den personal som besitter 

kunskaperna inom forskningsområdet (Bryman & Bell, 2010). Genom diskussion och intervju 

med Knutsson har författarna gått vidare och intervjuat personer som har expertkunskap inom 

respektive område. 

 

Intervjupersoner   

Anders Knutsson Verkställande Direktör  

Fredrik Persson Produktionschef  

Glenn Fredriksson Produktion  

Tommy Bodling Produktion  

Bengt- Erik Algerstedt Teknisk säljare  

Kristian Persson Säljare  

Lars ”Bobo” Pettersson Lager  

 

Tabell 1 Intervjupersoner 

2.6 Datainsamling 

Det finns två olika typer av data, primär och sekundärdata. Primärdata är data som samlats in 

med syfte att användas till den aktuella studien och kan tas fram genom intervjuer och 

observationer. (Björklund & Paulsson, 2012) Sekundärdata är data som samlats in vars syfte 

varit till annat ändamål än till den aktuella studien och kan bestå av både kvalitativ och 

kvantitativ data (Bryman & Bell, 2010). Eftersom ändamålet med sekundärdata har varit 

annat än den aktuella studien är det viktigt att vara medveten om att informationen kan vara 

vinklad eller inte heltäckande (Björklund & Paulsson, 2012).  

 

Det finns olika metoder när data ska samlas in exempelvis litteraturstudier, intervjuer, 

enkäter, observationer och experiment (Björklund & Paulsson, 2012). En fallstudie är inte 
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begränsad till att bara använda sig av en typ av datainsamling utan en tillförlitlig fallstudie 

drar fördel av att ha många datainsamlingsmetoder (Yin, 2012). Vid insamling av det 

empiriska materialet har primärdata främst använts och den har samlats in genom intervjuer 

och observationer men även beräkningar. Sekundärdata har tagits fram genom benchmarking 

mot konkurrent 1 och 2 och studerande av deras befintliga standardsortiment. Detta har gjorts 

genom att granska konkurrenternas standardsortimentskataloger och sedan jämfört det utbudet 

med Spinovas befintliga utbud. Genom detta gavs författarna en uppfattning om vilka typer av 

produkter som kunde vara aktuella för standardsortimentet. Sekundärdata har även samlats in 

till den teoretiska referensramen genom sökning av vetenskapliga artiklar i sökmotorerna 

OneSearch, Google Scholar, Emerald och Science Direct. De vanligaste sökorden som 

författarna har använt har varit benchmarking, product assortment, EOQ, safety stock, 

reordering point och standardization. Teoretisk data har även hämtats genom litteratur på 

avancerad nivå från Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek.  

 

Enligt Bryman & Bell (2010) finns det tre olika typer av intervjumetoder, strukturerad, semi-

strukturerad och ostrukturerad intervju. I studien har främst semistrukturerade- intervjuer 

använts då metoden ger intervjuaren möjlighet att variera ordningsföljden utifrån 

intervjuguiden och även ställa följdfrågor utifrån respondentens svar. Frågorna i en semi-

strukturerad intervju är mer allmänt fokuserade än vad frågorna i en strukturerad intervju 

ämnar vara (Bryman & Bell, 2010) vilket även det bidrar till valet av metod. I studiens början 

använde författarna sig av en ostrukturerad intervju med VD Anders Knutsson för att få en 

bredare och klarare bild av både företaget och uppdraget. 

 

Observationer kan ske på ett antal möjliga sätt (Björklund & Paulsson, 2012). Studien har 

använt sig av deltagande observation för att författarna ska få så klar och tydlig uppfattning 

som möjligt av verksamheten och produktionen. Metoden innebär att forskaren lever sig in i 

miljön, observerar beteenden, lyssnar till vad som sägs och ställer frågor. Den deltagande 

observationen innehåller ofta intervjuer med nyckelpersoner och även studier av viktiga 

dokument och nyckeltal. (Bryman & Bell, 2010) 

 

 

 

Datum Datainsamlingsmetod Informationskälla 
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2014-01-15 Ostrukturerad intervju VD Anders Knutsson 

2014-02-04 Semi- strukturerad intervju VD Anders Knutsson 

 Semi- strukturerad intervju Produktionschef, Fredrik Persson 

 

Deltagande Observation, 

information Produktionen, VD Anders Knutsson 

2014-02-25 Mail- intervju VD Anders Knutsson 

2014-02-27 

Systemgenomgång/ Insamling 

statistik VD Anders Knutsson, Monitor 

2014-03-12 Semi- strukturerad intervju 

Produktion, Glenn Fredriksson 

Produktion, Tommy Bodling 

Säljare, Kristian Persson 

2014-03-19 Semi- strukturerad intervju 

Teknisk Säljare, Bengt- Erik 

Algerstedt 

2014-03-26 Genomförande av beredningar Monitor 

2014-03-31 

Semi- strukturerad intervju 

Observation Lager, Lars ”Bobo” Pettersson 

2014-03-31 Beredningar Montitor 

2014-04-03 Mail- intervju 

VD Anders Knutsson 

Säljare Kristian Persson 

2014-04-15 

Beredningar 

Ostrukturerad intervju 

Monitor 

Säljare, Kristian Persson 

2014-04-24 Semi- strukturerad intervju Lager, Lars ”Bobo” Pettersson 

2014-04-28 Möte, avstämning VD Anders Knutsson 

 

Tabell 2 Datainsamling 

2.7 Sanningskriterier 

Kvaliteten på en forskningsdesign bedöms vanligtvis utifrån fyra logiska kriterier 

tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och möjlighet att belägga resultat och slutsatser. 

Dessa fyra kriterier lämpar sig bäst för fallstudier och sammanfattas vanligtvis i validitet och 

reliabilitet. (Yin, 2012) Bryman & Bell (2010) anser att tre viktiga kriterier när forskning 

inom företagsekonomi ska bedömas är reliabilitet, replikerbarhet och validitet men Björklund 
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& Paulson (2012) nämner istället för replikerbarhet, objektivitet som ett viktigt mått på en 

studies trovärdighet.  

 

Reliabilitet - Påvisar studiens tillförlitlighet i mätinstrumenten och innebär i vilken 

utsträckning samma resultat skulle ges om undersökningen upprepas (Björklund & Paulsson, 

2012). Begreppet används i frågan om mått som använts är konsistenta eller följdriktiga och 

används oftast i kvantitativa studier. Vid dessa studier är forskarna oftast intresserade av om 

måttet är stabilt eller inte. (Bryman & Bell, 2010) I grunden handlar reliabilitet om mätningars 

pålitlighet och följdriktighet (Bryman, 2008). Reliabiliteten har stärkts i denna studie genom 

att den kontinuerligt granskats av kontaktpersonen på Spinova, handledare, examinator och 

opponenter. Tillvägagångssättet finns utförligt presenterat i början av respektive 

frågeställning och en sammanställning av använda referenser presenteras i kapitel sju. Vidare 

återfinns intervjuguider bifogade i bilaga 8.2 där frågor från de ostrukturerade- och semi- 

strukturerade intervjuerna presenteras och läsaren ges möjlighet att bekräfta att de frågor som 

ställts är relevanta för studien. 

 

Validitet – Det finns flera olika typer av validitet, begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och ekologisk validitet (Bryman & Bell, 2010; Fischer, 2010). Validitetsmåttet visar i 

vilken utsträckning forskarna verkligen mäter det som de avser att mäta (Björklund & 

Paulsson, 2012). Validitet går ut på en bedömning om de slutsatser som tagits fram i 

undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman, 2008). Vid fallstudier kan författarna 

använda sig av tre taktiska tillvägagångssätt för att öka begreppsvaliditeten. Flera empiriska 

källor kan användas för att bidra till en mer sammanlöpande undersökningsform. (Yin, 2012) 

Författarna har intervjuat flera personer med olika arbetsområden på företaget för att få en 

djupare insikt av verksamheten. De två andra taktiska tillvägagångssätten är att låta externa 

observatörer följa tankegångarna som finns samt låta informanter och respondenter granska 

utkastet till fallstudien (Yin, 2012). Externa observatörer i form av handledare, opponenter 

och respondenter har tagit del i framtagandet och slutgiltiga utkastet av denna fallstudie och 

granskat dess innehåll. Dessa tillvägagångssätt styrker begreppsvaliditeten och 

tillförlitligheten i studien. Studien är unik för fallföretaget och ämnar därmed inte att 

generaliseras till andra fall det finns inte heller något kausalt förhållande mellan olika 

händelser därför behandlas inte extern eller intern validitet.  
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Objektivitet – Är ett kriterium som tar hänsyn till i vilken grad forskarnas personliga 

värderingar påverkar studien (Björklund & Paulsson, 2012). Författarna har under denna 

studie inte låtit sina egna eller någon annans värderingar påverka resultatet. Objektiviteten har 

även säkerhetsställts av att författarna fått ta del av Spinovas interna datasystem där tillgång 

har getts till försäljningsstatistik, kostnader och produktionsdata som inte varit möjliga att 

manipulera. Däremot har inte de korrekta uppgifterna visats i studien på grund av 

sekretessavtal men den statistiska relationen som uppges är sann.  

2.8 Etiska överväganden  

När en forskningsstudie genomförs ska forskarna inte behandla personer orättvist. 

Information som samlas in till studien får inte skada personer som deltagit och informationen 

får i framtiden inte heller användas för att skada personerna som deltagit. (Fischer, 2010) På 

grund av möjligheten att personer som deltar i forskning kan skadas eller behandlas orättvist 

har diskussioner kring etiska aspekter ökat. Etiska frågor kan handla om huruvida personerna 

som studeras behandlas och vilka aktiviteter som forskarna bör eller inte bör engagera sig i. 

Organisationer som American Academy of Management (AoM) och Market Research Society 

(MRS) har formulerat etiska principer och regler som de har publicerat på sina respektive 

hemsidor. De etiska reglerna rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 

personerna som studeras eller deltar i forskningen. (Bryman & Bell, 2010) Exempel på olika 

etiska principer inom den svenska forskningen presenteras nedan:    

 

Informationskrav – De berörda personerna ska ha informerats om studiens syfte och vilka 

moment som ingår i studien (Bryman & Bell, 2010). Syftet med studien och dess moment har 

författarna och VD Anders Knutsson kommit överrens om gemensamt. Arbetarna på Spinova 

AB har informerats om uppdraget och känner till syftet och momenten. 

  

Samtyckeskrav – Forskarna ska informera personerna i studien om att deltagandet är frivilligt 

och att de kan hoppa av studien när de vill (Bryman & Bell). Även frågan kring hur mycket 

press forskarna kan sätta på personer att delta lyfts i samtyckeskravet (Fischer, 2010). Om en 

person är minderårig kan en målsmans godkännande behövas (Bryman & Bell, 2010). 

Forskarna har inte lagt någon press på respondenterna utan allt deltagande i studien är 

frivilligt.  
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Konfidentialitets- och anonymitetskravet – Kravet innebär att respondenterna får vara 

anonyma om de vill (Fischer, 2010). Uppgifterna om respondenterna ska behandlas med 

försiktighet och inte förvaras så att obehöriga kan få tillgång till dem (Bryman & Bell, 2010). 

Forskaren ska även klargöra för respondenterna vad de menar med konfidentialitet och 

anonymitet så att de är klara över förutsättningarna innan de accepterar att delta (Fischer, 

2010). Respondenterna har blivit informerade om att de kan vara anonyma om de vill. Alla 

uppgifter som tagits fram förvaras endast hos forskarna och ingen utomstående har tillgång 

till informationen.  

 

Nyttjandekravet – Uppgifterna om personerna som deltar får endast användas till det specifika 

forskningsändamålet (Bryman & Bell, 2010). Informationen som samlas in är enbart för 

uppdraget och har inte använts till andra ändamål och detta kommer inte heller att ske i 

framtiden.  

 

Falska förespeglingar – Undersökningspersonerna får inte heller få falsk eller vilseledande 

information angående studien från forskarna (Bryman & Bell, 2010). Alla personer som deltar 

i studien är väl medvetna om syftet med studien. Ingen falsk eller vilseledande information 

har getts till respondenterna och inga vilseledande frågor har ställts under studiens gång. 

2.9 Metodsammanfattning 

Metodsammanfattning  

Vetenskapligt synsätt Positivism 

Angreppssätt Deduktiv 

Forskningsstrategi Kvalitativ och Kvantitativ 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Studiens urval Snöbollsurval 

Datainsamling 
Primär och Sekundärdata, Semi och ostrukturerade 

intervjuer, Deltagande observation, Beräkningar 

Sanningskriterier 
Reliabilitet, begreppsvaliditet, objektivitetet 

Etiska överväganden 
Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, 

nyttjandekrav, falska förspeglingar 

 

Tabell 3 Metodsammanfattning 
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2.10 Analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Analysmodell 
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3. Vilka artiklar ska ingå i Spinovas standardsortiment av 

tryckfjädrar? 

I detta kapitel presenteras teori, empiri och analys till den första 

frågeställningen. Teori som presenteras är standardsortiment och 

benchmarking. Empirin behandlar inledningsvis Spinovas tillverkningsprocess, 

en beskrivning av fjädrarnas egenskapsparametrar och en fördelning av 

Spinovas tryckfjädrar. Detta följs sedan av statistik och dataunderlag samt 

intervjuer från anställda på Spinova. Till sist används teorin och empirin i en 

analys där standardsortimentet presenteras. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Teoriinsamling - Utifrån uppdragsbeskrivningen har författarna samlat in relevant teori om 

standardsortiment och benchmarking.  

Semi- strukturerad intervju/ observationer – Intervjuer och observationer har gjorts för att 

införskaffa kunskap om Spinovas tillverkningsprocess av tryckfjädrar.  

Datainsamling – Data har samlats in via Spinovas affärssystem där författarna haft access till 

försäljningsstatistik, tillverkningskostnader etcetera.  

Semi- strukturerad intervju – För att begränsa empiriinsamlingen till studiens syfte 

genomfördes semi- strukturerade intervjuer med VD:n, produktionschefen, teknisk säljare och 

produktionsarbetare. 

Benchmarking – Vidare har författarna beställt konkurrenternas kataloger över deras 

standardsortiment. Med hjälp av katalogerna och diskussioner med säljare och VD på Spinova 

har författarna analyserat vilka artiklar som kan ingå i ett standardsortiment. 

Analys – Teori om benchmarking och standardsortiment analyseras utifrån teorier och 

intervjuer som genomförts hos Spinova.  

Framtagning av standardsortiment - Efter ovanstående steg kunde författarna fastställa vilka 

artiklar som skulle ingå i Spinovas standardsortiment och författarna har även tilldelat 

artiklarna i standardsortimentet artikelnummer. 
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3.2 Teori 

3.2.1 Standardsortiment 

På en marknad som karaktäriseras av hög konkurrens är en metod för framgång att 

diversifiera sitt utbud för att locka till sig kunder. Diversifiering av utbudet ökar dock 

komplexiteten och kostnaderna i produktion, lager och övriga hanteringskostnader. Genom att 

standardisera utbudet kan företaget reducera antalet artiklar som måste kontrolleras och på så 

vis underlätta i produktion, lager och hantering. (Baud- Lavigne et al., 2010).  

 

Standardisering innebär att skapa en enhetlighet med avseende på karaktär, detta kan gälla 

kvalitet, konstruktion, kvantitet, service och underhåll (Farias et al., 2011). Det finns olika 

typer eller nivåer av standardisering såsom branschstandard, standardisering av 

slutprodukter och standardisering av artiklar. Branschstandard innebär en överenskommelse 

mellan olika producenter inom samma bransch som tar fram liknande eller kompletterande 

artiklar vilket ger kunden möjlighet till systemlösningar med integrering av komponenter från 

olika leverantörer. Standardisering av slutprodukter minskar kundernas valmöjligheter och 

begränsar den givna produktmixen. Denna begränsning av sortimentet ger företagen en mer 

rationell tillverkning och lagerhållning med standardiserade produktionsmetoder och rutiner. 

Syftet med artikelstandardisering är att reducera dyr och onödigt bred variation av ingående 

halvfabrikat, komponenter och råmaterial. Målet med standardiseringen är att kunna erbjuda 

en stor variation av slutprodukter från en begränsad mängd ingående material, det är en fördel 

om en enskild artikel kan användas till ett stort antal slutprodukter. (Olhager, 2013)  

 

3.2.1.1 Fördelar och nackdelar med standardisering 

Fördelar med standardisering kan vara undvikande av onödigt konstruktionsarbete, förenklad 

hantering och planering, bättre utnyttjande av yta, utrustning och verktyg, förenklat inköp och 

minskad kapitalbindning. Standardisering kan även medföra större flexibilitet, genom 

användning av färre komponenter har varje komponent ett större användningsområde och kan 

i ett kort tidsperspektiv bättre utnyttjas i produktmixen. På lång sikt blir även 

reservdelshållningen förenklad av standardisering detta är också på grund av att 

komponenterna kan användas inom många områden. Något som hämmar flexibiliteten är att 

produkternas utformning kan begränsas på lång sikt och detta kan missgynna kunder då det i 

vissa fall skulle kunna finnas bättre lösningar för enskilda produkter. (Olhager, 2013) 
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Spassova & Isen (2013) påpekar också vikten av att kunderna måste vara nöjda med 

standardisering då risken är överhängande att de byter leverantör om produktutbudet minskar. 

 

3.2.2 Benchmarking 

Syftet med benchmarking är att systematiskt identifiera de bästa processerna hos såväl 

konkurrenterna som inom den egna organisationen för att jämföra processerna och outputen 

och därmed hela tiden förbättras i en föränderlig omgivning (Hong et al., 2012). 

Benchmarking är ett strategiskt verktyg som kan hjälpa ett företag att öka produktiviteten, 

förbättra lärandet i företaget, påvisa var det finns tillväxtmöjligheter och fungera som ett 

verktyg för kontinuerlig förbättring (Elmuti & Kathawala, 1997). Harrington et al. (1997) 

definierar benchmarking som ett systematiskt tillvägagångssätt att identifiera, förstå och 

skapa överlägsna produkter, tjänster, designer och processer för att förbättra organisationer 

genom att studera hur andra utför liknande operationer. Författarna menar att en 

benchmarkingprocess kan reducera kostnader, cykeltider och fel med uppemot 50 %. 

(Harrington et al., 1997)  

 

3.2.2.1 Olika typer av benchmarking 

Camp (1995), Anand & Kodali (2008) samt Elmuti & Kathawala (1997) delar in 

benchmarking i olika typer intern, konkurrentbetonad, industriinriktad och generisk, Anand 

& Kodali (2008) lägger även till en femte som är global. 

 

Intern – Är en jämförelse av liknande processer inom den egna organisationen (Camp, 1995; 

Anand & Kodali, 2008). Den interna benchmarkingen är en av de enklaste då de flesta 

organisationerna har liknande processer inom det egna företaget. Att fastställa de interna 

prestandastandarderna inom organisationen är huvudsyftet med den interna benchmarkingen. 

(Elmuti & Kathawala, 1997) 

Konkurrensbetonad – Målet är att jämföra företag inom samma marknader som har 

konkurrerande produkter, tjänster eller arbetsprocesser (Elmuti & Kathawala, 1997) och 

genom jämförelsen nå upp till eller överträffa konkurrenterna (Camp, 1995; Anand & Kodali, 

2008). 

Industriinriktad – Jämförelse mot företag inom samma industri som inte anses som direkta 

konkurrenter (Camp, 1995; Anand & Kodali, 2008). Eftersom denna typ av benchmarking 
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inte involverar någon direkt konkurrent är benchmarkingpartnern mer villig att hjälpa till och 

dela med sig av information (Elmuti & Kathawala, 1997). 

Generisk – Jämförelse av processer med organisationer som inte agerar inom samma industri. 

(Camp, 1995; Anand & Kodali, 2008). Generisk benchmarking kräver en bred 

konceptualisering av hela processen och en stor förståelse för alla aktiviteterna. Den är svår 

att implementera men ses som effektiv. (Elmuti & Kathawala, 1997) 

Global – Jämförelse med organisationer som sträcker sig utanför det egna landets gränser 

(Anand & Kodali, 2008). 

 

3.2.2.2 Processen 

Benchmarking består av en tio-stegs process där stegen ingår i fyra olika faser, det finns även 

en femte fas som är en mognadsfas men denna innefattar inga steg. De olika faserna är 

planering, analys, integrering, utförande och mognad. (Camp, 1995) 

 

Först måste företaget identifiera var i företaget den största möjlighet till förbättring finns och 

sedan utifrån detta besluta om vilken typ av benchmarking som ska användas och vad 

ändamålet med benchmarkingen är (Camp, 1995). Det är viktigt att företaget inte väljer att 

titta på flera olika objekt i benchmarkingen då detta komplicerar processen och kan reducera 

effektiviteten i benchmarkingen (Anand & Kodali, 2008). Efter att benchmarkingobjektet har 

fastställts ska data samlas in för att kunna jämföra prestanda objekten emellan (Camp, 1995). 

Slutligen ska företaget skapa en actionplan över vad som ska göras (Elmuti & Kathawala, 

1997) vilken ligger till grund för åtgärderna som ska implementeras i företaget (Camp, 1995). 

 

3.2.2.3 Fördelar med och kritik mot benchmarking 

Fördelar - Det finns en generell samstämmighet hos de flesta forskare att benchmarking kan 

leda till signifikanta fördelar för en organisation (Adebanjo et al, 2010). Elmuti & Kathawala 

(1997) håller med och säger att benchmarking kan hjälpa företag att besluta om vad som kan 

göras bättre i företaget. En studie av Voss et al. (1997) påvisade en direkt koppling mellan 

benchmarking och förbättrad operationell och verksamhetsprestanda. Enligt Adebanjo et al. 

(2010) hjälper benchmarking det egna företaget att förstå sina styrkor och svagheter gentemot 

konkurrenterna. Produktiviteten kan öka, lärandet kan bli bättre, det finns potential till tillväxt 

och ständig förbättring om benchmarking används på rätt sätt (Elmuti & Kathawala, 1997).  
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Kritik - Trots att det har påvisats att benchmarking är effektiv så finns det även begränsningar 

(Elmuti & Kathawala, 1997). Studier har kritiserat bristen på involverande av personal i 

benchmarkingprocessen. Annan forskning har identifierat finansiellt resultat som 

huvudorsaken till att använda sig av benchmarking men att fokusera benchmarking på 

finansiellt resultat är bakåtblickande och mer förutsägande åtgärder måste tillämpas vid 

jämförelsen. (Adebanjo et al, 2010) Elmuti & Kathawala (1997) listar ett antal svårigheter 

med benchmarking, exempelvis att det blir för stort fokus på siffror, avsaknad av varifrån data 

och information kommer, vissa anställda sätter sig emot och avsaknad av en tydlig 

implementeringsplan. De menar också att vissa har en tro om att benchmarking är dyrt men i 

själva verket kan kostnaderna variera avsevärt beroende på vad som benchmarkas och hur 

omfattande benchmarkingen är. 
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3.3 Empiri 

3.3.1 Produktion 

 

Figur 5 Tillverkningsprocess hos Spinova  

 

Val av material 

Spinova använder fem olika typer av stålmaterial vid tillverkningen av fjädrar och dessa är 

fjäder, rostfritt-, galvaniserat-, oljehärdat- och specialstål. De erbjuder olika trådtjocklekar på 

fjädrarna där kunden kan få allt mellan 0,1 millimeter 12.0 millimeter. Dessa olika stål och 

tjocklekar ger fjädern olika egenskaper i form av styrka etcetera och behöver dessutom olika 

typer av behandling i nästa steg, spinningen. (Persson, produktionschef, 140204)  

 

Spinning 

I detta steg får fjädern sin form och Spinova använder cirka 25 maskiner för framställningen 

av fjädrarna och maskinerna är uppdelade efter vilken tråddiameter (tjocklek) de kan 

producera men även vilken typ av fjäder som ska tillverkas. Maskinoperatören skriver in 

information från ritningarna i datorn och därefter tillverkas ett tiotal fjädrar på prov för att se 

att inställningarna är rätt. Dessa fjädrar kontrollmäts noggrant innan hela ordern börjar 

tillverkas. När tillverkningen startar mäter en dator varje fjäder och sorterar per automatik 

bort de fjädrar som ligger utanför acceptansintervallet. Tidsåtgången för tillverkningen 

varierar efter orderstorlek och vissa maskiner kan producera dygnet runt i flera dagar. 

(Persson, produktionschef, 140204) 

 

Anlöpning 

Denna process innebär att fjädrarna värms upp vilket gör att spänningar som uppkommer 

under spinningsprocessen släpper. Resultatet blir att fjäderns egenskaper rörande livslängd 

och spänningstålighet blir bättre. Till uppvärmningen används stora ugnar där fjädrarna värms 

upp till 250- 600 grader Celsius beroende på material och fjäderstorlek. Detta steg görs 

ytterligare en gång efter kulbombningen. (Persson, produktionschef, 140204) 
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Planslipning 

Vissa fjädrar ska även slipas i en planslip där kanterna jämnas ut för att vara bättre anpassade 

till komponenten som fjädern eventuellt ska monteras ihop med. Endast en maskin används 

för denna aktivitet där en stor slipskiva filar raka kanter på fjädern och genom detta ökar även 

precisionen för fjäderkraften. (Persson, produktionschef, 140204) 

 

Kulbombning 

Kulbombningen innebär att små stålkulor slungas mot fjäderns yta med hög intensitet. Detta 

medför att fjädern blir tåligare mot sprickor då materialet härdas samtidigt som detta ökar 

livslängden på fjädern. (Persson, produktionschef, 140204) 

 

Efterarbete 

Efterarbetet inkluderas av ett antal steg: 

Tvättning – Efter tidigare steg sköljs fjädrarna för att få bort stålflisor som kan ha uppkommit 

under processen. 

Färgmarkering – Många fjädrar ser likadana ut och för att skilja på dessa kan de markeras 

med färg som visar till vilken kund och beställning de tillhör. 

Montering – Vissa fjädrar ska monteras ihop med annan komponent. 

Kontroll – För att vara säker på att fjädern har rätt mått och klarar rätt kraft utförs stickprover 

för att säkerhetsställa att fjädern motsvarar kundens specifikation. (Björkmans & LH’s 

utbildningsmoduler, 2012) 

 

3.3.2 Fjädrars egenskapsparametrar 

Vid tillverkning av fjädrar är det ett flertal parametrar som påverkar fjäderns egenskaper och 

det medför att kundernas alternativ är oändligt många samt att produktionen av dessa blir 

komplex. För att fjädern ska ha de egenskaper kunden kräver används följande parametrar; 

ytterdiameter, innerdiameter, tråddiameter, längd, belastningslängd, fjäderkraft, 

fjäderkonstant, stumlängd, fjädring, stigning etcetera. Av dessa parametrar är det 

tråddiametern som är den viktigaste följt av inner- och yttermått samt längden då det är dessa 

som bestämmer hur stor kraft fjädern har. Utöver dessa mått måste företaget även ta hänsyn 

till typ av material och vilka steg i tillverkningsprocessen (Figur 1) artikeln ska behandlas i. 

(Björkmans & LH’s utbildningsmoduler, 2012) Inom branschen är det dock standard att 
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kategorisera fjädrar efter tråddiameter och detta kommer därmed även göras fortsättningsvis i 

studien. 

 

3.3.3 Fördelning tryckfjädrar 

Fjädrarna tillverkas med olika tråddiametrar (Dt) från 0.16 millimeter – 12.0 millimeter och 

inom varje tråddiameter finns det sedan ytterligare faktorer som påverkar fjäderns egenskap 

såsom innermått, yttermått, längd etcetera och detta gör att det finns flera fjädrar med samma 

tråddiameter (Persson, produktionschef, 140204). Nedan, i figur 6, redovisas den procentuella 

fördelningen (Y- axeln) av olika artiklar som sålts inom varje tråddiameter där resultatet visar 

att flest antal fjädrar återfinns i intervallet 0.75 – 3.0 millimeter. (Monitor, 2014-02-26) Det 

ska dock förtydligas att fördelningen inkluderar försäljningen av samtliga material som 

presenterades i stycke 3.3.1. Datasystemet är uppbyggt utifrån tråddiameter och därför kan 

endast den här försäljningsfördelningen visas.  

 

Figur 6 Procentuell fördelning tryckfjädrar 

 

3.3.4 Intervjuer Spinova 

För att få några av de anställdas syn på ett framtida standardsortiment intervjuades Glenn 

Fredriksson (produktionsarbetare), Tommy Bodling (produktionsarbetare), Bengt- Erik 

Algerstedt (teknisk säljare), Kristian Persson (säljare) och Anders Knutsson (VD).  De 

intervjufrågor som ställdes finns bifogade i bilaga 8.2. 

 

Anledningen till att Spinova ska införa ett standardsortiment av tryckfjädrar är för att det kan 

minska kostnaderna i produktionen då inte lika många små och kundunika batcher behöver 
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produceras men även att det kan fungera som en inkörsport till en bredare kundkrets 

(Knutsson, VD, 140319). En annan anledning är för att det i nuläget finns en risk att Spinova 

förlorar kunder till konkurrenterna då de inte kan bistå med servicen att leverera fjädrar inom 

en vecka och därmed är det viktigt att de inför ett standardsortiment och därmed blir mer 

konkurrenskraftiga (Bodling, produktionsarbetare, 140312). Svårigheter som uppkommer är 

att veta vilka artiklar och hur många artiklar som ska erbjudas till kunderna (Fredriksson, 

produktionsarbetare, 140312).  

 

När författarna ställde frågan om antalet artiklar som bör ingå i Spinovas framtida 

standardsortiment var det delade meningar. Fredriksson (produktionsarbetare, 140312) menar 

att Spinova bör erbjuda samma sortiment som konkurrenterna medan Algerstedt (teknisk 

säljare, 140319) menar att det blir svårt till en början. För det första är Spinova mindre än de 

två huvudsakliga konkurrenterna samt att de i början inte vet vilka artiklar som de ska välja 

att ha med i sitt standardsortiment. När författarna berättar om konkurrenternas utbud där 

konkurrent 1 har ungefär 1350 artiklar i standardsortimentet och konkurrent 2 ungefär 800, 

säger Algerstedt (teknisk säljare, 140319) att det skulle vara rimligt att börja med 500- 600 

artiklar för Spinova.  

 

För att författarna ska kunna ta fram vilka tryckfjädrar som ska ingå i standardsortimentet 

ställdes även frågan om vilka tråddiametrar som standardsortimentet ska inkludera. Svaren 

skiljer sig återigen lite åt där Bodling (produktionsarbetare, 140312) anser att Spinova bör 

erbjuda kunden fjädrar från 0.2 millimeter – 3.5 millimeter. Fredriksson (produktionsarbetare, 

140312) instämmer att 0.2 millimeter ska vara den lägsta tråddiametern, men att den högsta 

ska vara mellan 7.0. och 9.0 millimeter. Enligt Algerstedt (teknisk säljare, 140319) bör 0.2 

millimeter vara lägst och att den högsta tråddiametern ska vara någonstans mellan vad 

konkurrenterna erbjuder. Det är dock viktigt att inte ha för hög tråddiameter i 

standardsortimentet då fjädrar över ungefär 8.0 millimeter räknas som specialfjädrar och bör 

fortsätta tillverkas mot kundorder. 

 

Till sist ställdes en fråga om vilka steg i tillverkningsprocessen (se 3.3.1) som 

standardsortimentet av tryckfjädrar bör behandlas i. Samtliga respondenter var eniga om att 

de ska spinnas och anlöpas men inte vilka steg de ska behandlas i efter det. Fredriksson 

(produktionsarbetare, 140312) anser att fjädrar med en tråddiameter över 2.0 millimeter, 
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utöver spinning och anlöpning, bör planslipas. Knutsson (VD, 140319) och Persson (säljare, 

140312) är mer tveksamma och menar att det beror på vad konkurrenterna erbjuder. De menar 

att kvalitet är viktigt för Spinova och därmed kanske fjädrarna ska behandlas i samtliga 

tillverkningssteg. Algerstedt (teknisk säljare, 140319) menar att det bör föras en löpande 

diskussion angående frågan och att det inte endast spelar roll vilken tråddiameter fjädern har 

utan även andra parametrar som exempelvis längden på fjädern. Han fortsätter att säga att det 

till och med kan vara så att fjädrarna ska kulbombas för att de ska motsvara den höga kvalitet 

Spinova arbetar för att erbjuda sina kunder.  

 

3.3.5 Benchmarking 

3.3.5.1 Konkurrent 1 

Konkurrent 1 som är ledande på marknaden har ett stort utbud av fjädrar, gasfjädrar, spiraler, 

brickor etcetera och de erbjuder ett urval av dessa i sitt standardsortiment. Tryckfjädrarna 

består av fyra underkategorier som är beroende på material och olika kvalitetsstandarder. 

Benchmarkingen utgår från de fjädrar som tillverkas av fjäderstål och rostfritt fjäderstål och 

alla fjädrar i standardsortimentet är högerlindade, de erbjuder dock bara fjädrar i rostfritt upp 

till tråddiametern 2.0 millimeter. De fjädrar som har en tråddiameter över 0.4 millimeter är 

planslipade och de över 2.0 millimeter har även behandlats med kulbombning. Konkurrent 1 

har ungefär 1350 stycken tryckfjädrar mellan 0.2 millimeter och 14.0 millimeter i sitt 

standardsortiment. Utöver detta sortiment erbjuder de även fjädrar som utgår från svensk 

standard och dimensioner enligt DIN- 2098 samt fjädrar som kräver hög kraft på liten yta i 

standardsortimentet. De tre sistnämna bortses ifrån i benchmarkingen då de anses vara 

specialartiklar. De parametrar som konkurrent 1 använder sig av i tillverkningen av fjädrarna 

är, tråddiameter, ytter- och innerdiameter, belastad- och obelastad längd, antal varv, stigning, 

fjäderkraft, fjäderkonstant och fjädring. (Konkurrent 1, Fjäderkatalogen nr 13, 2008) 

 

3.3.5.2 Konkurrent 2 

I konkurrent 2:s standardsortiment finns produktgrupperna tryckfjädrar, dragfjädrar, fjädrande 

brickor, clips och sprintar, gasfjädrar och specialprototyper. Varje produktgrupp har olika 

underkategorier, inom tryckfjädrar finns det exempelvis gleslindande spiraler och 

verktygsfjädrar. Tryckfjädrarna i standardsortimentet finns att tillgå i två olika material, 

fjäderstål och rostfritt fjäderstål utöver detta använder de sig enbart av högerlindande fjädrar. 

Särskild behandling av fjädrarna erhålls endast vid förfrågan och medför oftast extra 
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leveranstid, detta kan vara kulbombning och planslipning. Konkurrent 2 erbjuder 800 

standardtryckfjädrar, 400 i fjäderstål och 400 i rostfritt fjäderstål mellan måtten 0.2 millimeter 

och 5.0 millimeter. De parametrar som företaget använder sig av i sitt standardsortiment är, 

tråddiameter, ytter- och innerdiameter, belastad- och obelastad längd, håldiameter, kraft (N), 

fjäderkonstant och beräknad stumlängd. (Konkurrent 2, Fjäderkatalog nr 09, 2009) 

 

3.3.5.3 Standardsortimentsdata Konkurrent 1 & 2 

 Tabellförklaring        

 Dt: Tråddiameter, Dy: Ytterdiameter, Di: Innerdiameter   

 F (FS): Kraft fjäderstål, F (RF): Kraft Rostfritt stål   

   Konkurrent 2      Konkurrent 1  

           

Dt Dy Di F (FS) F (RF)  Dt Dy Di F (FS) F (RF) 

  1.2 0.6 2.57 2.14    1.4 1.0 1.62 1.50 

  1.4 0.8 2.27 1.89  0.2 1.9 1.5 1.23 1.19 

0.2 1.8 1.1 1.80 1.50    2.4 2.0 0.91 0.85 

  2.2 1.5 1.49 1.24    2.9 2.5 0.76 0.70 

  2.7 2.0 1.20 1.00    2.0 1.5 2.26 2.10 

  1.45 0.7 4.11 3.42  0.25 2.5 2.0 1.82 1.70 

  1.85 1.1 3.37 2.81    3.0 2.5 1.42 1.32 

0.25 2.25 1.5 2.81 2.34    3.5 3.0 1.23 1.14 

  2.75 1.9 2.31 1.92    2.6 2.0 3.20 2.98 

  3.45 2.5 1.84 1.53  0.3 3.1 2.5 2.34 2.18 

  1.9 1.0 6.57 5.47    3.6 3.0 2.03 1.89 

  2.3 1.4 5.63 4.69    4.6 4.0 1.61 1.50 

0.3 2.8 1.9 4.69 3.91    3.3 2.5 5.27 4.90 

  3.5 2.4 3.79 3.16  0.4 3.8 3.0 4.49 4.17 

  4.3 3.2 3.09 2.57    4.8 4.0 3.60 3.35 

  2.4 1.3 7.45 6.21    5.8 5.0 3.00 2.79 

  2.9 1.8 7.16 5.96    3.5 2.5 9.47 8.81 

0.4 3.6 2.5 6.37 5.31    4.0 3.0 8.14 7.57 

  4.4 3.2 5.25 4.37  0.5 5.0 4.0 6.64 6.18 

  5.4 4.1 4.36 3.63    6.0 5.0 5.59 5.20 

  3.0 1.7 10.40 8.66    7.0 6.0 4.83 4.49 

  3.7 2.4 10.00 8.33    8.0 7.0 4.24 3.94 

0.5 4.5 3.2 9.32 7.76    5.2 4.0 10.78 10.02 

  5.5 4.0 8.04 6.70    6.2 5.0 9.17 8.53 

  6.8 5.3 6.57 5.47  0.6 7.2 6.0 7.97 7.41 

  3.8 2.3 20.99 17.48    8.2 7.0 7.03 6.53 

  4.6 3.0 17.16 14.29    9.2 8.0 6.30 5.86 

0.6 5.6 3.9 15.49 12.90    5.5 4.0 19.42 18.06 
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  6.9 5.0 12.45 10.37    6.5 5.0 16.77 15.59 

  8.6 6.8 10.00 8.33    7.5 6.0 14.71 13.68 

  4.8 2.8 31.87 26.55  0.75 8.5 7.0 13.04 12.12 

  5.8 3.8 25.99 21.65    9.5 8.0 11.77 10.94 

0.8 7.1 5.0 24.03 20.02    10.5 9.0 10.69 9.94 

  8.8 6.6 19.52 16.26    11.5 10.0 9.74 9.05 

  10.8 8.6 15.40 12.83    7.0 5.0 35.69 33.19 

  6.0 3.6 43.74 36.44    8.0 6.0 31.57 29.36 

  7.3 4.9 34.13 28.43    9.0 7.0 28.34 26.35 

1.0 9.0 6.5 33.15 27.61  1.0 10.0 8.0 25.49 23.70 

  11.0 8.4 27.36 22.79    11.0 9.0 23.44 21.80 

  13.5 10.8 21.97 18.30    12.0 10.0 21.57 20.06 

  7.55 4.7 133.37 111.10    14.0 12.0 18.63 17.32 

  9.25 6.1 104.96 87.41    8.4 6.0 50.60 47.06 

1.25 11.25 8.2 85.42 71.15    9.4 7.0 45.70 42.50 

  13.75 10.6 69.04 57.51    10.4 8.0 41.60 38.68 

  17.25 14.1 54.23 45.17  1.2 11.4 9.0 38.15 35.48 

  9.6 5.9 211.82 176.45    12.4 10.0 35.30 32.80 

  11.6 7.9 169.66 141.33    14.4 12.0 30.60 28.45 

1.6 14.1 10.3 135.33 112.73    16.4 14.0 26.96 25.04 

  17.6 13.7 105.99 88.22    10.0 7.0 81.00 75.33 

  21.6 17.5 84.83 70.66    11.0 8.0 74.40 69.20 

  12.0 7.5 317.74 264.68    12.0 9.0 68.65 63.85 

  14.5 9.9 253.99 211.57  1.5 13.0 10.0 63.74 59.30 

2.0 18.0 13.4 198.09 165.01    15.0 12.0 55.80 51.90 

  22.0 17.1 158.87 132.34    17.0 14.0 49.52 46.00 

  27.0 22.0 127.49 106.20    19.0 16.0 44.52 41.40 

  11.0 6.0 337.35 281.01    11.6 8.0 117.70 109.50 

2.2 15.0 10.0 256.93 214.02    12.6 9.0 109.80 102.10 

  24.0 18.9 165.73 138.05  1.8 13.6 10.0 102.00 94.90 

  22.5 16.8 292.24 243.44    15.6 12.0 90.00 83.70 

2.5 27.5 21.6 233.40 194.42    17.6 14.0 80.40 74.80 

  34.5 28.3 182.40 151.94    19.6 16.0 72.60 67.50 

  14.0 7.8 518.77 432.14    12.0 8.0 153.00 142.30 

2.8 20.0 13.8 379.52 316.14    13.0 9.0 142.20 132.20 

  30.0 23.7 258.90 215.66    14.0 10.0 133.40 124.00 

  19.2 12.2 720.79 600.42  2.0 16.0 12.0 117.60 109.40 

  23.2 16.1 576.63 480.33    18.0 14.0 105.90 98.20 

3.2 28.2 21.1 460.91 383.94    20.0 16.0 96.00 89.30 

  35.2 27.6 360.88 300.61    22.0 18.0 87.60 81.50 

  43.2 35.6 288.32 240.17    15.0 10.0 232.40 - 

  24.0 15.3 1068.92 890.41    17.0 12.0 206.90 - 

  29.0 20.3 852.20 709.88  2.5 19.0 14.0 187.30 - 



     2014-05-28 

30 

 

4.0 36.0 27.0 665.87 554.67    21.0 16.0 170.60 - 

  44.0 34.8 532.50 443.57    23.0 18.0 156.90 - 

  54.0 44.0 426.59 355.35    25.0 20.0 145.10 - 

  30.0 16.3 1596.06 1307.03    18.0 12.0 324.00 - 

  37.0 26.0 1225.83 1021.12    20.0 14.0 294.00 - 

5.0 45.0 34.0 980.67 816.90    22.0 16.0 270.00 - 

  55.0 43.0 784.53 653.51  3.0 24.0 18.0 250.00 - 

  68.0 56.0 622.72 518.73    26.0 20.0 232.00 - 

        28.0 22.0 217.00 - 

        31.0 25.0 196.00 - 

  21.0 14.0 428.00 -    39.00 25.0 1569.00 - 

  23.0 16.0 395.00 -    44.00 30.0 1402.00 - 

  25.0 18.0 366.00 -  7.0 49.00 35.0 1275.00 - 

3.5 27.0 20.0 342.00 -    54.00 40.0 1167.00 - 

  29.0 22.0 320.00 -    59.00 45.0 1079.00 - 

  32.0 25.0 292.00 -    64.00 50.0 1000.00 - 

  35.0 28.0 269.00 -    41.00 25.0 2138.00 - 

  37.0 30.0 254.00 -    46.00 30.0 1932.00 - 

  22.0 14.0 586.00 -    51.00 35.0 1765.00 - 

  24.0 16.0 545.00 -  8.0 56.00 40.0 1618.00 - 

  26.0 18.0 507.00 -    61.00 45.0 1500.00 - 

  28.0 20.0 475.00 -    66.00 50.0 1392.00 - 

4.0 30.0 22.0 446.00 -    76.00 60.0 1226.00 - 

  33.0 25.0 407.00 -    48.00 30.0 2569.00 - 

  36.0 28.0 376.00 -    53.00 35.0 2353.00 - 

  38.0 30.0 358.00 -  9.0 58.00 40.0 2177.00 - 

  43.0 35.0 318.00 -    63.00 45.0 2020.00 - 

  25.0 16.0 717.00 -    68.00 50.0 1882.00 - 

  27.0 18.0 669.00 -    78.00 60.0 1657.00 - 

  29.0 20.0 630.00 -    50.00 30.0 3334.00 - 

4.5 31.0 22.0 593.00 -    55.00 35.0 3070.00 - 

  34.0 25.0 545.00 -    60.00 40.0 2844.00 - 

  39.0 30.0 480.00 -  10.0 65.00 45.0 2648.00 - 

  44.0 35.0 429.00 -    70.00 50.0 2481.00 - 

  49.0 40.0 387.00 -    80.00 60.0 2197.00 - 

  30.0 20.0 808.00 -    90.00 70.0 1961.00 - 

  32.0 22.0 764.00 -    64.00 40.0 4961.00 - 

  35.0 25.0 705.00 -    69.00 45.0 4749.00 - 

5.0 40.0 30.0 623.00 -    74.00 50.0 4381.00 - 

  45.0 35.0 559.00 -  12.0 84.00 60.0 3933.00 - 

  50.0 40.0 505.00 -    94.00 70.0 3546.00 - 

  55.0 45.0 462.00 -    104.00 80.0 3188.00 - 

  34.0 22.0 1177.00 -    124.00 100.0 2725.00 - 
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  37.0 25.0 1088.00 -    78.00 50.0 6537.00 - 

  42.0 30.0 970.00 -    88.00 60.0 5883.00 - 

6.0 47.0 35.0 876.00 -  14.0 98.00 70.0 5341.00 - 

  52.0 40.0 796.00 -    108.00 80.0 4859.00 - 

  57.0 45.0 732.00 -    128.00 100.0 4165.00 - 

  62.0 50.0 676.00 -    148.00 120.0 3642.00 - 

 

Tabell 4 Standardsortiment konkurrent 1 & 2 
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3.4 Analys 

3.4.1 Benchmarking 

Syftet med benchmarking är att systematiskt identifiera de bästa processerna inom den egna 

organisationen men även hos konkurrenter (Hong et al., 2012). Genom detta kan företag 

jämföra outputen och därefter förbättra produktiviteten, lärandet i företaget samt använda 

benchmarkingen som ett ständigt förbättringsverktyg (Elmuti & Kathawala, 1997). 

Harrington et al. (1997) påvisar att det kan hjälpa företaget att reducera kostnader, cykeltider 

och fel med uppemot 50 %.  

 

3.4.1.1 Olika typer av benchmarking 

Författarna Camp (1995), Anand & Kodali (2008) och Elmuti & Kathawala (1997) beskriver 

att det finns fyra olika typer av benchmarking vilka är intern, konkurrentbetonad, 

industriinriktad, generisk och Anand & Kodali (2008) lägger även till en femte vilken är 

global. Spinova vill genom införandet av ett standardsortiment efterlikna en typ av 

branschstandard som upprättats av konkurrenterna (Knutsson, VD, 140115) och därför är 

studiens benchmarking baserad på en konkurrensbetonad benchmarking. Den lämpar sig väl 

då målet är att jämföra företag inom samma marknader som har konkurrerande produkter, 

tjänster eller arbetsprocesser (Elmuti & Kathawala, 1997).  

 

Även om fjädrarna har olika egenskaper och det är flera parametrar som spelar in är 

branschen homogen, företagen som konkurrerar kan erbjuda i princip likvärdiga produkter 

(Knutsson, VD, 140204). Detta innebär, som Elmuti & Kathawala (1997) hävdar, att 

produkterna och arbetsprocesserna företagen emellan är lika. Eftersom produkterna och 

arbetsprocesserna är lika är det viktigt att Spinova, likt konkurrenterna, kan erbjuda ett 

standardsortiment. Genom att benchmarka konkurrenternas standardsortiment kan Spinova 

identifiera hur många artiklar som finns i deras respektive utbud och vilka parametrar som är 

de viktigaste att jämföra. Målet med en konkurrensbetonad benchmarking är att nå upp till 

eller överträffa konkurrenterna (Anand & Kodali, 2008). Då Spinova endast har tio % av den 

svenska marknaden och konkurrent 1 har över 60 % (Knutsson, VD, 140115) är det dock inte 

rimligt att Spinova ska erbjuda lika omfattande standardsortiment som det marknadsledande 

företaget. Konkurrent 2 och Spinova är mer jämbördiga storleksmässigt och antalet artiklar i 

standardsortimentet bör därför vara på en nivå som är mer lik deras.    
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Det som har gjort att Spinova har skiljt sig från sina konkurrenter har varit att de alltid varit 

villiga att hjälpa kunderna med komplicerade och unika konstruktioner (Knutsson, VD, 

140226; Fredriksson, produktionsarbetare, 140312). På grund av denna välvilja finns det flera 

artiklar i Spinovas sortiment som är liknande de fjädrar som kunderna har hittat i 

konkurrenternas produktkataloger men bett Spinova att tillverka då de redan varit kunder till 

Spinova (Persson, säljare, 140312). Denna typ av artiklar som efterliknar konkurrenternas 

skulle Spinova istället kunna erbjuda i sitt standardsortiment. Detta skulle innebära att mycket 

tid och pengar sparas då Spinova inte behöver konstruera, bereda och producera den 

efterfrågade artikel utan kunden kan beställa den direkt från ett färdigvarulager.  

 

3.4.1.2 Benchmarkingprocessen 

Benchmarkingprocessen består av fem faser vilka är planerings-, analys-, integrering-, 

utförande- och mognadsfasen. I planeringsfasen är det viktigt att veta vad som ska 

benchmarkas och vad ändamålet är och efter att företaget har beslutat om vad som ska 

uppnås, i det här fallet införande av ett standardsortiment, måste företaget även bestämma hur 

långt de ska gå gentemot det benchmarkade objektet. (Camp, 1995) Spinova är mindre 

storleksmässigt gentemot sina konkurrenter och därför är en central fråga om de ska erbjuda 

lika omfattande standardsortiment som konkurrenterna. Åsikterna på företaget skiljer sig 

angående hur många artiklar som ska ingå och vad som ska vara utgångspunkt för 

standardsortimentet. Produktionsarbetare Fredriksson (140312) anser att standardsortimentet 

måste täcka upp allt som konkurrenterna erbjuder och på så vis helt utgå från deras utbud, 

medan den tekniska säljaren Algerstedt (140317) tror att Spinova bör börja med 500- 600 

artiklar.  

 

Efter att benchmarkingobjekten och ändamålet med benchmarkingen är fastställd ska data 

samlas in, jämföras och analyseras i analysfasen (Camp, 1995). Det finns många parametrar 

som komplicerar utbudet av artiklarna som bör ingå i standardsortimentet. Det finns olika 

material och standarddimensioner på marknaden, konkurrent 1 har valt att ha 

standardsortiment för många olika typer av material och dimensioner. De vanligaste 

materialen är dock fjäderstål och rostfritt fjäderstål och den vanligaste dimensionen är DIN- 

2095. Det är dessa parametrar som konkurrent 2 har utgått från i sitt standardsortiment (800 

artiklar) och som den största delen av konkurrent 1:S tryckfjäderstandardsortiment (1350 

artiklar) utgått ifrån (se Bilaga 8.3) vilka är sammanställda i tabell 4. Eftersom dessa material 
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och den dimensionen är de vanligaste är det utifrån dessa som Spinovas standardsortiment ska 

utformas. Vid studerande av konkurrenternas standardsortiment har författarna även 

identifierat att fjädrarna som de erbjuder endast är högerlindande (konkurrent 1, 

Fjäderkatalogen nr 13, 2008; konkurrent 2, Fjäderkatalog nr 09, 2009) och även detta bör 

följas i Spinovas standardsortiment. Något som skiljer konkurrenterna åt är att konkurrent 2 

erbjuder lika många artiklar i rostfritt som i vanligt fjäderstål medan konkurrent 1 endast 

erbjuder rostfritt upp till 2.0 millimeter. En annan skillnad är att konkurrent 2 endast erbjuder 

extra behandling såsom kulbombning eller planslipning vid förfrågan och i konkurrent 1:s 

sortiment är alla fjädrar från 0.4 millimeter planslipade och från 2.0 millimeter även 

kulbombade. (konkurrent 1, Fjäderkatalogen nr 13, 2008; konkurrent 2, Fjäderkatalog nr 09, 

2009) 

 

I de sista faserna, utförande och mognad, ska företaget skapa en actionplan över vad som ska 

göras (Elmuti & Kathawala, 1997) som sedan ska ligga till grund för vad som ska 

implementeras och därefter ska processen revideras och mogna (Camp, 1995). Dessa steg 

ligger utanför ändamålet med uppsatsen då det inte finns möjlighet för författarna att närvara 

vid implementeringen och mognaden av standardsortimentet.  

 

3.4.1.3 Konkurrenternas standardsortiment 

Tabell 4 visar konkurrenternas standardsortiment av tryckfjädrar, den visar vilken 

tråddiameter, inner- och yttermått samt kraft som de olika fjädrarna har. Vad som kan 

identifieras är att konkurrent 1:s sortiment följer ett mer logiskt system än vad konkurrent 2 

gör. Konkurrent 1 utgår ifrån tråddiametern och innermåttet för att fastställa sitt yttermått, de 

har även jämna mellanrum mellan måtten. Konkurrent 2 har dock varit konsekventa med att 

för nästan varje tråddiameter som ingår i standardsortimentet erbjuda fem olika varianter (i 

både fjäderstål och rostfritt) medan konkurrent 1 varierar mellan fyra och sju stycken artiklar 

per tråddiameter. Detta kan indikera att det är inom tråddiametrarna där sju varianter finns 

som efterfrågan är störst. Något som är likt mellan deras utbud är att de erbjuder samma 

tråddiametrar upp till 0.6 millimeter därefter börjar de olika spannen att skilja sig åt. De 

tråddiametrar som är samma därefter är 1.0, 2.0, 2.5, 4.0 och 5.0 millimeter, vid tråddiametern 

5.0 millimeter slutar även konkurrent 2:s sortiment. Från 2.0 millimeter erbjuder konkurrent 1 

varianter var 0.5:e millimeter för att från 5.0 millimeter öka detta till 1.0 millimeters 

mellanrum och sedan från 10.0 millimeter öka med 2.0 millimeter upp till 14.0 millimeter. 
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(konkurrent 1, Fjäderkatalogen nr 13, 2008; konkurrent 2 Fjäderkatalog nr 09, 2009) Spinova 

måste därmed fastställa vilken tråddiameter de ska erbjuda som högst i standardsortimentet, 

att erbjuda fjädrar med hög tråddiameter innebär att lagret skulle ta mycket utrymme då dessa 

fjädrar är stora och skrymmande. Att inte erbjuda fjädrar i större storlekar skulle dock kunna 

innebära att de mister kunder. Produktionsarbetarna Bodling och Fredriksson (140312) är 

oense i hur stor tråddiameter som ska vara den största i Spinovas standardsortiment där 

Bodling tror att 3.5 millimeter räcker, medan Fredriksson tror att 7-9 millimeter bör vara 

störst. Detta utifrån åsikten om att de ska försöka motsvara konkurrenterna i så stor mån som 

möjligt.  

 

3.4.2 Standardsortiment 

Baud- Lavigne et al. (2010) hävdar att det är viktigt för företag att diversifiera sitt utbud för 

att locka till sig kunder. Ett diversifierat utbud orsakar dock komplexitet i produktion, lager 

och hanteringskostnader vilket bidrar till ekonomisk ineffektivitet. Vidare menar forskarna att 

en lösning på komplexiteten kan vara att standardisera sortimentet. En standardisering av 

sortimentet medför en mer rationell produktion och lagerstyrning där företag kan erbjuda 

kunderna en bred variation slutprodukter från en begränsad mängd ingående material 

(Olhager, 2013). Spinova kännetecknas av att erbjuda kundunika lösningar vilket resulterat i 

ett stort antal artikelnummer (Knutsson, VD, 140115). Problemet med dessa kundunika 

artiklar är att vissa kunder endast beställer låga kvantiteter med ibland upp till två års 

mellanrum (Knutsson, VD, 140226).  

 

När företag producerar kundspecifika produkter är det lätt att produktionen blir fragmenterad, 

det vill säga att produkterna produceras i små batcher vilket ofta leder till en mer svårplanerad 

produktion och ökade ställtidskostnader. (Bertrand, 2010) Enligt Persson (produktionschef, 

140204) planeras produktionen utifrån vilken tråddiameter som fjädern har och menar att de 

försöker samköra orders med samma tråddiameter. Genom att införa ett standardlager av 

tryckfjädrar kan produktionen planeras enklare och samordnas efter samma tråddiametrar på 

så vis blir det bättre flyt i produktionen och ställtidskostnader kan undvikas. 

 

Det finns olika typer av standardisering såsom branschstandard, standardisering av 

slutprodukter och standardisering av artiklar (Olhager, 2013). Anledningen till att Spinova vill 

implementera ett standardsortiment är att konkurrenterna redan erbjuder det, det vill säga 
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något som kan liknas med en branschstandard. För att Spinova ska vara lika 

konkurrenskraftiga som konkurrenterna är införandet av ett standardsortiment därmed viktigt. 

Ett standardsortiment skapar möjlighet att reducera antalet artiklar i sortimentet och därmed 

öka kostnadseffektiviteten inom företaget (Olhager, 2013). För Spinova skulle detta dock 

kunna innebära att deras grundfilosofi och rykte med att skapa kundunika lösningar påverkas 

negativt. För att undvika det vill författarna därmed inte ta bort artiklar från sortimentet, utan 

istället vända på det och sälja in standardsortimentet till kunderna. När en kund efterfrågar en 

viss tryckfjäder ska Spinova ha ett komplement till denna och istället kunna plocka den från 

standardsortimentet. Detta skulle för kunden innebära avsevärt kortare leveranstid, vilket både 

VD Anders Knutsson och produktionsarbetarna Tommy Bodling och Glenn Fredriksson 

(140312) tror är en stor konkurrensfördel vid försäljning. Spassova & Isen (2013) menar dock 

att en viktig framgångsfaktor gällande standardsortiment är att kunderna accepterar artikelns 

eventuella förändring i prestanda eftersom den är tagen från ett standardsortiment.  

 

Fördelarna med ett standardsortiment är enligt produktionsarbetarna Bodling och Fredriksson 

(140312) att Spinova kan erbjuda en ny typ av merservice då inköpen underlättas för 

kunderna. De påpekar att Spinova idag förmodligen tappar försäljning till kunder som snabbt 

vill ha en fungerande fjäder, de väljer istället någon av konkurrenterna. Vidare tror de att ett 

standardsortiment kan fungera som en inkörsport till nya kunder men att det är viktigt att 

motsvara det standardsortiment som konkurrenterna erbjuder. Utöver liknande sortiment är 

pris och leveranstid avgörande faktorer för att kunna sälja från standardsortimentet. Nackdelar 

kan enligt produktionsarbetarna Bodling och Fredriksson (140312) vara i de fall kunderna 

efterfrågar precisa fjädrar men då har Spinova fortfarande möjlighet att erbjuda den servicen. 

 

3.4.3 Spinovas standardsortiment 

Efter att studerat Spinovas befintliga artiklar (figur 6) av tryckfjädrar samt konkurrenternas 

standardsortiment (tabell 4) har författarna tagit fram ett standardsortiment av tryckfjädrar för 

Spinova. Med utgångspunkt i Spinovas befintliga sortiment har författarna identifierat 

fördelningen av antalet artiklar inom respektive tråddiameter och använt dessa som grund, 

tillsammans med benchmarkingen från konkurrenterna, för att sedan i tabell 5 redovisa 

Spinovas framtida standardsortiment. Hela standardsortimentet kommer genomgå spinning 

och anlöpning, från 0,75 millimeter kommer alla fjädrar att planslipas och från 2,0 kommer de 

även att kulbombas. Anledningen till detta är att fjädrarna ska hålla hög kvalitet (Persson, 
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säljare, 140326) och för att följa branchstandarden (se bilaga 8.3). Vidare kommer sortimentet 

finnas tillgängligt i två olika material, fjäderstål och rostfritt fjäderstål men rostfritt fjäderstål 

kommer endast erbjudas upp till 2.0 millimeter. Därefter kommer Spinova endast erbjuda 

fjäderstål som alternativ i standardsortimentet då det materialet inte är lika dyrt och inte 

binder lika mycket kapital.  Detta beslut grundas i att konkurrent 1 endast erbjuder rostfritt 

upp till tråddiametern 2.0 millimeter. I tabell 5 presenteras hur många artiklar som kommer 

erbjudas i standardsortimentet, 375 i fjäderstål (Dt 0.2-6.0 millimeter) och 215 i rostfritt stål 

(Dt 0.2-2.0 millimeter) vilket innebär att Spinova totalt kommer kunna erbjuda 590 artiklar i 

standardsortimentet.  

 

I tabellen visas yttermåtten (Dy), som har tagits fram med hjälp av samma formel som 

konkurrent 1 använder sig av, Di + Dt*2 där Di är fjäderns innerdiameter. Innerdiametern 

följer främst måtten som konkurrent 1 använder sig av då dessa har en mer logisk följd och 

för att konkurrent 1 är dem som är ledande på marknaden. I tabellen visas även den 

obelastade (L0) och den belastade (L1) längden på fjädern, där den belastade längden är den 

längd fjädern har under tryck. Till höger om varje Di visas olika mått under L0 och L1, dessa 

illustrerar en enskild fjäder. Exempel: Dt 0.2, Dy 1.4, Di 1.0, L0 5 och L1 3.1 är lika med en 

fjäder, vilket innebär att det totalt finns nio fjädrar som kommer ha en tråddiameter på 0.2 

millimeter i fjäderstål och nio i rostfritt fjäderstål. För att ta fram hur många artiklar som ska 

erbjudas för varje tråddiameter har framförallt figur 6 varit utgångspunkt. Som kan ses i figur 

6 är de tråddiametrar som det finns flest varianter av i Spinovas sortiment 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 

och 4,0, därför har författarna valt att ta med flest artiklar av dessa i standardsortimentet. 

Anledningen till att det även valts att erbjuda flera artiklar av tråddiametern 0.75 millimeter är 

för att sortimentet tydligare ska följa konkurrent 1:s logik och för att det finns många i olika 

artiklar med diametrarna 0.7 och 0.8 millimeter som kan kompletteras av tråddiametern 0.75 

millimeter.  

 

Jämfört med konkurrent 1 och 2 kommer Spinova erbjuda färre standardfjädrar (26 % färre än 

konkurrent 2 och 56 % färre än konkurrent 1) då Spinova har knappt 600 stycken, konkurrent 

2 800 stycken och konkurrent 1 1350 stycken. Anledningen till detta är att Spinova kommer 

genomföra ett pilotprojekt på sortimentet under fem år för att sedan analysera utfallet. Det är 

först då de har möjlighet att se om de fjädrar som författarna valt är lämpliga att ha i ett 

standardsortiment och huruvida de ska utöka eller byta sortimentet.  
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Dt Dy Di L0 L1 Dt Dy Di L0 L1 Dt Dy Di L0 L1 

  1.4 1.0 
5  

10 
15 

3.1 

6.1 
9.2 

  5.5 4.0 

10 

15 

20 
30 

40 

6.5  

9.7 

13.4 
19.0 

25.3 

  10.0 7.0 

15 

25 

35 
45 

55 

10.2 

16.7 

23.2 
29.6 

36.1 

0.2 1.9 1.5 
10 
15 

20 

4.6 
6.9 

9.2 
  6.5 5.0 

10 

15 
25 

35 

45 

5.5  

8.1 
13.3 

18.5 

23.6 

  11.0 8.0 

20 

30 
40 

50 

60 

12.5 

18.5 
24.5 

30.4 

36.4 

  2.4 2.0 
10 

15 

25 

4.0 

6.0 

10.0 
0.75 7.5 6.0 

15 
20 

25 

30 
40 

7.3  
9.7 

11.9 

14.2 
18.8 

1.5 12.0 9.0 

15 
25 

35 

45 
55 

9.0 
14.7 

20.2 

25.8 
31.4 

  1.6 1.0 
6.3 

8.7 

12.5 

4.2 

5.8 

8.1 
  8.5 7.0 

15 
20 

35 

45 
55 

6.8  
8.7 

15.0 

19.2 
23.4 

  13.0 10.0 

30 
40 

50 

60 
70 

16.5 
21.7 

27.0 

32.2 
37.4 

0.3 2.6 2.0 
10 

20 

30 

4.8 

9.3 

13.7 
  9.5 8.0 

10 
20 

30 

50 
60 

4.3  
8.2 

12.1 

19.8 
23.7 

  15.0 12.0 

25 
35 

45 

55 
75 

12.5 
17.2 

21.8 

26.5 
35.8 

  3.6 3.0 
15 

25 
30 

6.2 

10.2 
12.1 

  10.5 9.0 

10 

20 

35 
55 

65 

3.9  

7.9 

13.0 
20.4 

24.0 

  17.0 14.0 

20 

30 

40 
60 

80 

9.4 

13.6 

17.9 
26.4 

35.0 

  2.1 1.3 

5     

7   
10 

14 

3.7 

5.1 
7.0 

9.9 

  7.0 5.0 

10 
15 

20 

35 
55 

6.5  
9.6 

13.0 

22.0 
34.3 

  11.6 8.0 

15 
25 

35 

45 
55 

10.6 
17.3 

24.0 

30.6 
37.3 

0.4 3.3 2.5 

10 
15 

25 

40 

5.9 
7.4 

12.2 

19.4 

  9.0 7.0 

15 

20 

35 
45 

55 

8.0 

10.5 

18.2 
23.0 

28.4 

1.8 12.6 10.0 

25 

35 

45 
55 

65  

15.5 

21.6 

27.4 
33.3 

39.2 

  4.8 4.0 

15 

25 

30 

40 

6.2 

10.2 

12.3 

16.2 

1.0 10.0 8.0 

20 

30 

40 
60 

70 

9.7 

14.3 

18.8 
28.0 

32.5 

  15.6 12.0 

20 

40 

50 
60 

80 

11.4 

22.0 

27.2 
32.5 

43.0 

  3.5 2.5 

10 
15 

25 

30 
35 

6.6 
9.6 

15.8 

19.6  
22.0 

  11.0 9.0 

20 
25 

35 

55 
75 

9.2 
11.3 

15.6 

24.2 
32.8 

  18.6 14.0 

25 
35 

45 

55 
75 

13.0 
17.7 

22.5 

27.3 
36.9 

0.5 5.0 4.0 

10 

15 
25 

30 

35 

4.9 

7.1 
11.7 

15.0  

16.2 

  12.0 10.0 

20 

35 
45 

55 

65 

8.5 

14.7 
19.0 

23.0 

26.1 

  14.0 10.0 

25 

35 
45 

55 

65 

16.5 

22.9 
29.2 

35.5 

41.8 
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  6.3 5.3 

13.5 

20 
30 

44 

65 

4.3 

6.0 
8.7 

12.2 

17.4 

  14.0 12.0 

20 

25 
45 

55 

85 

7.9  

9.7 
17.0 

20.7 

31.7 

  16.0 12.0 

20 

40 
50 

60 

70 

12.2 

23.5 
29.2 

34.8 

40.5 

  5.2 4.0 

15 

20 
25 

30 

40 

8.0 

10.6 
13.2 

15.7 

21.0 

  8.4 6.0 

15 

25 
35 

45 

55 

9.7 

16.0 
22.1 

28.3 

34.5 

2.0 18.0 14.0 

35 

45 
55 

75 

85 

19.0 

29.2 
39.5 

34.4 

44.7 

0.6 7.2 6.0 

15 

20 
25 

30 

40 

6.4 

8.3 
10.4 

12.4 

16.4 

1.2 10.4 8.0 

15 

25 
35 

45 

55 

8.4 

13.5 
18.7 

24.0 

29.0 

  20.0 16.0 

30 

40 
50 

60 

90 

15.2 

20.0 
24.7 

29.4 

43.7 

  9.2 8.0 

15 
25 

30 

40 
50 

5.5 
8.9 

10.8 

14.2 
17.6 

  12.4 10.0 

25 
35 

45 

55 
65 

12.0 
16.5 

21.0 

26.0 
30.0 

  22.0 18.0 

35 
45 

65 

85 
120 

16.6 
21.0 

29.8 

38.7 
54.1 

     

  14.4 12.0 

30 

40 
50 

60 

70 

12.6 

16.6 
21.0 

25.0 

29.0      

 

Dt Dy Di L0 L1 Dt Dy Di L0 L1 Dt Dy Di L0 L1 

  17.0 12.0 

25 
35 

45 

55 
65 

17.0 
23.6 

30.1 

36.6 
43.0 

  25.0 18.0 

20 
40 

60 

70 
90 

14.0 
26.7 

39.5 

45.8 
58.9 

  29.0 20.0 

35 
45 

55 

65 
75 

25.7 
32.7 

39.6 

46.6 
53.6 

2.5 19.0 14.0 

30 

40 

50 
60 

70 

18.0 

24.8 

30.8 
36.7 

42.7 

3.5 29.0 22.0 

30 

50 

60 
80 

90 

18.5 

29.8 

35.5 
46.8 

52.5 

4.5 34.0 25.0 

35 

55 

65 
75 

85 

23.4 

35.8 

42.0 
48.2 

54.4 

  21.0 16.0 

35 

55 
65 

75 

85 

19.7 

31.4 
36.9 

42.4 

47.9 

  32.0 25.0 

35 

55 
65 

75 

85 

20.0 

30.4 
35.6 

40.8 

46.0 

  39.0 30.0 

50  

60 
70 

80 

90 

29.8 

35.4 
40.9 

46.4 

52.0 

  25.0 20.0 

45 
65 

75 

85 
100 

22.8 
32.3 

37.1 

41.9 
49.0 

  37.0 30.0 

45 
55 

65 

75 
100 

23.6 
29.4 

32.5 

37.4 
49.4 

  44.0 35.0 

55 
75 

85 

100 
160 

30.0 
40.2 

45.2 

52.8 
83.7 

  20.0 14.0 

25 
35 

45 

55 
65 

17.6 
24.3 

31.0 

37.6 
44.2 

  26.0 18.0 

35 
45 

55 

75 
85 

25.3 
32.2 

39.0 

53.0 
59.7 

  30.0 20.0 

30 
50 

70 

90 
110 

23.4 
38.1 

52.8 

67.6 
82.2 

  22.0 16.0 

30 
40 

50 

60 
70 

19.7 
25.9 

32.0 

38.2 
44.4 

  30.0 22.0 

45 
55 

65 

75 
100 

29.4 
35.5 

41.7 

47.9 
63.5 

5.0 40.0 30.0 

40 
60 

80 

100 
120 

25.9 
37.8 

49.7 

61.7 
73.8 
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3.0 24.0 18.0 

35 

55 
65 

75 

85 

21.5 

33.0 
38.8 

44.5 

50.3 

4.0 33.0 25.0 

40 

60 
70 

80 

110 

24.7 

36.2 
42.0 

47.7 

65.0 

  50.0 40.0 

60 

80 
100 

120 

140 

32.5 

42.5 
52.5 

62.5 

72.5 

  26.0 20.0 

40 

60 
70 

80 

110 

23.0 

33.8 
39.3 

44.6 

60.8 

  36.0 28.0 

45  

65 
85 

120 

140 

26.0 

36.7 
47.0 

66.4 

77.0 

  55.0 45.0 

70 

90 
110 

130 

200 

35.2 

44.6 
53.9 

63.1 

96.4 

  28.0 22.0 

45 

65 

75 
85 

120 

24.4 

34.6 

39.7 
44.8 

62.6 

  38.0 30.0 

60 

70 

80 
90 

150 

33.1 

38.1 

43.0 
48.0 

78.9 

  37.0 25.0 

50 

70 

90 
110 

130 

38.1 

52.7 

67.2 
81.8 

96.4 

  31.0 25.0 

50 

60 

70 
90 

130 

25.0 

29.7 

34.4 
44.0 

62.8 

  43.0 35.0 

55 

65 

85 
100 

160 

28.0 

32.7 

42.4 
49.0 

76.6 

6.0 47.0 35.0 

50 

70 

90 
110 

130 

32.7 

45.3 

57.7 
69.9 

82.1 

          

  57.0 45.0 

70 

110 

130 
150 

200 

39.8 

61.0 

71.6 
82.1 

108.3 

          

  62.0 50.0 

80 

120 
140 

160 

250 

42.5 

62.3 
72.1 

82.0 

126.0 

Tabell 5 Standardsortiment Spinova 

 

Standardsortimentet har tilldelats artikelnummer som följer en logisk numrering. 

Numreringen utgår från två bokstäver vilka är ST som står för standard tryckfjäder. 

Anledningen till detta är att Spinova i framtiden ska kunna utveckla standardsortiment för 

drag och vridfjädrar som då skulle kunna benämnas SD och SV. Den första siffran bestämmer 

sedan vilket material fjädern är gjord av och denna numrering följer Spinovas tidigare 

materialbenämning där 3 står för fjäderstål och 4 står för rostfritt fjäderstål. De följande fyra 

siffrorna benämner sedan vilken tråddiameter fjädern har där exempelvis 0.2 millimeter är 

0020, 0.75 millimeter är 0075 och 6.0 millimeter är 0600. Författarna har valt att använda sig 

av fyra siffror då det är teoretiskt möjligt att ha fjädrar i standardsortimentet vars tråddiameter 

är över 10.0 millimeter och då finns det utrymme att ge de artiklarna ett artikelnummer utifrån 

författarnas benämning. De sista två siffrorna benämner sedan vilken av artiklarna inom den 

enskilda tråddiametern det är. På nästa sida följer en exempeltabell över benämningar på 

slumpmässigt valda artiklar ur standardsortimentet. 
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Art Nr Dt Dy Di L0 L1 Nt 

ST3002005 0,2 1,9 1,5 15 6,9 22,6 

ST3003007 0,3 3,6 3,0 15 6,2 11,1 

ST3004011 0,4 4,8 4,0 30 12,3 16,0 

ST3005004 0,5 3,5 2,5 30 19,6 28,3 

ST3006013 0,6 9,2 8,0 30 10,8 7,6 

ST3007505 0,75 5,5 4,0 40 25,3 26,0 

ST3010003 1,0 7,0 5,0 20,0 13,0 10,8 

ST3012016 1,2 14,4 12,0 30 12,6 6,1 

ST3015004 1,5 10,0 7,0 45 29,6 16,9 

ST3018014 1,8 15,6 12,0 60 32,5 13,5 

ST3020015 2,0 18,0 14,0 85,0 44,7 16,1 

ST3025011 2,5 21,0 16,0 35 19,7 6,9 

ST3030028 3,0 31,0 25,0 70 34,4 8,1 

ST3035008 3,5 29,0 22,0 60 35,5 8,3 

ST3040001 4,0 26,0 18,0 35 25,3 6,0 

ST3045018 4,5 44,0 35,0 85 45,2 7,5 

ST3050007 5,0 40,0 30,0 60 37,8 6,5 

ST3060005 6,0 37,0 25,0 130 96,4 14,7 

Tabell 6 Exempeltabell över benämning och mått  

 

Nackdelen med det framtagna standardsortimentet är att det innehåller färre produkter än 

konkurrenternas och även färre än vad produktionsarbetaren Fredriksson (140312) trodde 

skulle behövas. Algerstedt (teknisk säljare, 140319) anser däremot att det kan vara svårt att 

erbjuda lika stort sortiment som konkurrent 1 då de är mycket större och resonerar kring att 

Spinovas utbud borde ligga på omkring 500- 600 fjädrar. Beslutet av att erbjuda färre artiklar 

jämfört med konkurrenterna grundar sig i att Spinova är minst sett till omsättning jämfört med 

konkurrent erna samt att pilotprojektet måste genomföras för att analysera försäljningsutfallet. 

Allt eftersom tiden går kommer Spinova kunna analysera försäljningshistoriken över 

artiklarna och därefter bestämma vilka som eventuellt ska tas bort samt om det krävs 

kompletterande fjädrar till standardsortimentet. 
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4. Vilka är de ekonomiska produktionskvantiteterna för det 

framtagna standardsortimentet enligt modellen för ekonomisk 

produktionskvantitet? 

I detta kapitel kommer författarna med stöd från teori och empiri beräkna de 

ekonomiska produktionskvantiteterna för respektive tråddiameter. Efter att ha 

identifierat dessa kommer även en diskussion föras angående kvantiteternas 

rimlighet i förhållande till den årliga efterfrågan. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Teori – Insamling av teori som behandlar ekonomisk produktionskvantitet, totalkostnad och 

känslighetsanalys. 

Beredningar – I empirin beskrivs inledningsvis vad en beredning är och hur den går till. Efter 

det har författarna genomfört beredningar på slumpmässigt utvalda artiklar från 

standardsortimentet. 

Insamling av beräkningsdata – För att kunna genomföra beräkningar där författarna 

presenterar ekonomiska produktionskvantiteter har data samlats in i form av årlig efterfrågan, 

lagerränta, ställkostnader och pris.  

EPQ- modell – För att beräkna den ekonomiska produktionskvantiteten användes EPQ- 

modellen. Dessa beräkningar genomfördes på en slumpmässigt vald artikel från vardera 

tråddiameter.  

Totalkostnadsberäkningar – Beräkningar på vilken totalkostnad respektive EPQ medförde.  

Känslighetsanalys – Genom att göra en känslighetsanalys kan författarna påvisa hur EPQ och 

totalkostnaden skiljer sig genom att laborera med olika värden för årlig efterfrågan, ränta och 

ställkostnader. 

Rimlighetsanalys – I slutet av analysen förs en diskussion huruvida de beräknade ekonomiska 

produktionskvantiteterna är rimliga utifrån parametrar såsom årlig efterfrågan och 

totalkostnad. Författarna definierar den rimliga produktionskvantiteten som RPQ. 

Beredningar – Avslutningsvis visas hur styckpriset på artiklarna skiljer sig beroende på om 

Spinova tillverkar enligt EPQ eller RPQ 
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4.2 Teori 

4.2.1 Ekonomisk produktionskvantitet 

När ett lager av en viss produkt understiger en miniminivå uppstår ett behov av att fylla på 

lagret (Axsäter, 1992). När detta sker ska en bestämd partistorlekt produceras vilken är 

baserad på ekonomiska krav (Lumsden, 2012) och en modell som kan användas till detta är 

Economic Production Quantity (EPQ) (Chen & Chiu, 2011). Modellen syftar till att hitta en 

avvägning mellan ställkostnaden och lagerhållningskostnaden för att på så sätt minimera den 

långsiktiga totalkostnaden för tillverkningen (Olhager, 2013). För att ha möjlighet att beräkna 

EPQ måste det finnas ett antal bestämda förutsättningar (Coyle et al., 1992). Lumsden (2012) 

och Stevenson (2009) listar dessa förutsättningar nedan: 

- Efterfrågan (D) är känd och konstant vilket innebär att ett känt antal produkter kommer 

förbrukas inom en bestämd tidsperiod. Efterfrågan ska även vara jämnt fördelad under 

tidsperioden. 

- Hela produktionskvantiteten tillverkas vid ett och samma tillfälle i den kvantitet (Q) som är 

bestämd. 

- Priset (p) per enhet är fast och känt, det får inte förekomma skiftningar i priset beroende på 

kvantiteter. Priset är företagets självkostnadspris för artikeln. 

- Den fasta kostnaden per beställning (KP) ska vara konstant och känd, ställkostnaden för 

uppstart av maskiner och andra kringliggande kostnader får inte variera.  

- Lagerhållningskostnaden (r) ska vara bestämd och vara proportionerlig mot partistorleken 

och detaljernas värde. Enligt Axsäter (1992) beräknas r oftast som 20 %. 

 

Utöver detta nämner även Chen & Chiu (2011) att modellen antar att alla artiklar som 

tillverkas är av korrekt efterfrågad kvalitet.  Detta är orealistiskt i verkligheten men modellen 

är uppbyggd på detta antagande (Chen & Chiu, 2011) och enligt Olhager (2013) spelar det 

ingen roll, då kvalitetsbrister inte uppkommer då efterfrågan och ledtiden för återfyllnad av 

lägret är kända i modellen. Stevenson (2009) adderar ytterligare en faktor vilken är att det 

endast är en artikel som får vara inblandad för att modellen ska hjälpa företaget hitta deras 

EPQ.  

 

 

 

Figur 7 EPQ- modell 
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4.2.1.1 Fördelar och nackdelar med EPQ- modellen 

Enligt Waters (2003) är ett problem med modellen att kvantiteterna kan bli konstiga eller 

ojämna, exempelvis 88.39, men han menar att kvantiteten kan avrundas till ett mer jämnt tal 

då små förändringar i kvantiteten inte får stor påverkan (se stycke 4.2.3 känslighetsanalys). 

Enligt honom har modellen även ytterligare svagheter, den förenklar synen på lagersystem 

och gör antaganden om att efterfrågan, kostnader samt ledtider är kända och konstanta. Om 

produktionskvantiteterna blir höga jämfört med efterfrågan gör detta att lagringsvolymen ökar 

och detta kan enligt Jonsson & Mattsson (2011) vara ett problem som leder till att artiklarna 

försvinner eller blir inkuranta och måste kasseras. Modellen har använts i nästan ett sekel och 

har därmed även ett antal fördelar som att den är lätt att förstå och använda, ger goda riktlinjer 

för vilka kvantiteter som ska produceras samt att den är lätt att implementera och utöka 

(Waters, 2003).  

 

4.2.2 Totalkostnad 

Efter att ha identifierat EPQ ges möjlighet att beräkna vilken kostnad detta skulle medföra och 

det kan göras genom totalkostnadsformeln (TK- formeln). Formeln är uppdelad i två delar där 

den ena delen är den årliga kapitalbindningen och den andra den årliga 

produktionssärkostnaden, det vill säga ställkostnaden. Formeln är relaterad till EPQ- modellen 

då det är den ekonomiska kvantiteten som tas fram i EPQ- modellen som 

totalkostnadsformeln sedan utgår ifrån. (Stevenson, 2009) Som framgår i figuren nedan svarar 

EPQ mot den kvantitet där den totala ordersärkostnaden (set- up cost) per tidsenhet är lika 

stor som den totala lagerhållningskostnaden per tidsenhet (inventory carrying cost). TK- 

kurvan är även relativt flack runt EPQ vilket innebär att totalkostnaden inte är så känslig om 

partistorlekarna avviker lite från det optimala. (Olhager, 2013) 

 

 

 

Figur 8 TK- modell 
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Figur 9 Förhållande mellan EPQ & TK 

 

4.2.3 Känslighetsanalys 

När EPQ bestäms är känsligheten för avvikelse i parametrarna av betydelse, en avvikelse i 

någon av parametrarna gör att formeln för totalkostnaden inte gäller. Den totala kostnaden för 

partistorleken är dock förhållandevis okänslig för förändringar i partistorleken som ligger nära 

optimum det vill säga när förändringen av Q är nära EPQ, detta gäller då kurvan för 

totalkostnaden är flack i närheten av EPQ. (Lumsden, 2012) Detta medför att kvantiteten kan 

öka till 156 % eller falla till 64 % men ökar bara kostnaderna med 10 %, detta är en av 

anledningarna till att modellens användande är utbrett (Waters, 2003). Däremot om en 

avvikelse i optimum beror på någon av parametrarna D, KP, r eller p måste 

känslighetsanalysen utgå ifrån denna avvikelse. En avvikelse i dessa parametrar kan ge en stor 

effekt på EPQ, trots detta får det ingen större effekt på totalkostnaden då kurvan i modellen är 

flack. Om en uppskattning av en av de ingående parametrarna är fel med en faktor av två 

(dubblerat eller halverat värde) får det 40 % effekt på EPQ men endast sex % effekt på den 

totala kostnaden. Därför är felaktigheter i uppskattningen av dessa parametrar relativt ofarliga 

för noggrannheten i resultatet men om flera parametrar skulle uppskattas fel ger det snabbt 

större konsekvenser. (Lumsden, 2012)   
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4.3 Empiri 

4.3.1 Beredning av artiklar 

När Spinova får in en kundorder genomför de en beredning av specifikationerna som kunden 

angivit med ordern. En beredning innebär att de konstruerar och lägger in artikeln i deras 

datasystem, Monitor. Detta behöver inte göras om kunden känner till artikeln de vill beställa 

utan görs bara när artikeln inte redan finns i Monitor. (Knutsson, VD, 140226) Till att börja 

med får artikeln ett artikelnummer och en benämning vilken ska ge information om vad det är 

för typ av fjäder och vilken tråddiameter den är i. Efter detta läggs övriga specifikationer in i 

en beskrivning, detta kan vara övriga mått, material eller om speciella undantag gäller 

specifikt för fjädern. (Persson, säljare, 140312)  

 

När dessa första grundläggande steg är gjorda ska artikeln tilldelas de maskiner som den 

kommer produceras i. Varje enskild maskin har en specifik maskinkod i Monitor och har 

redan tilldelas de kostnader som den medför i produktionen, på så vis kan kostnaden för 

artikeln skilja sig beroende på vilka maskiner den tilldelas. Varje steg i produktionen läggs in 

som ett enskilt steg i beredningen, ställtider och undantag läggs in för att artikeln ska tilldelas 

rättmätiga kostnader. Undantag innebär att maskinen inte behöver övervakas under hela 

produktionstiden utan maskinföraren kan ofta ha möjlighet att utföra andra sysslor samtidigt. 

Nästa steg är att räkna ut materialåtgången, detta görs genom en formel där de ingående 

faktorerna är tråddiametern, medeldiametern, längden och antal varv och resultatet blir något 

som kallas fjäderns ämneslängd. Ämneslängden läggs in i beredningen och systemet räknar 

sedan ut materialåtgången. Efter det att maskinerna har tilldelats artikeln och 

materialåtgången har räknats ut lägger säljaren in den kvantitet som ska produceras. Denna 

kvantitet är ofta den som kunden har beställt, det vill säga att den mängd som produceras 

oftast inte är den optimala produktionskvantiteten. (Persson, säljare, 140312) Vissa artiklar 

har förutbestämda produktionskvantiteter men detta är ovanligt och förekommer endast i de 

fall Spinova vet om efterfrågan. Att tilldela artiklarna förutbestämda produktionskvantiteter är 

ett arbete som Spinova har börjat med. (Knutsson, VD,140226) 

 

När maskinerna är bestämda och kvantiteten är angiven ska säljaren även lägga in 

administrativa kostnader och vinstpålägg. Efter detta är beredningen färdig och systemet kan 

räkna ut vilka kostnader artikeln medför samt vilket pris som blir offererat till kunden. 
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Systemet visar både orderpriset och styckpriset samt att den även skriver ut en färdig offert 

som antingen mailas eller faxas till kund. (Persson, säljare, 140312)     

 

4.3.2 Genomförande av beredningar 

Författarna har genomfört beredningar i Monitor på ett antal slumpmässigt utvalda artiklar 

från standardsortimentet som togs fram i den första frågeställningen, det enda kriteriet som 

författarna har haft var att det skulle vara artiklar med olika tråddiametrar. För att ge en 

uppfattning om hur produktionskostnaderna skiljer sig beroende på vilken kvantitet som 

produceras har författarna valt att genomföra beredningarna med ett antal olika kvantiteter. 

Beredningarna presenteras nedan i figur 10 och 11. Staplarna representerar styckpriset för att 

producera den specifika artikeln i den utvalda kvantiteten. Till höger ses de olika 

kvantiteterna som har testats och under respektive stapelområde står artikelnumret på den 

slumpmässigt utvalda artikeln. Notera att de kvantiteter som testats inte är samma i de olika 

figurerna, detta val gjorde författarna för att figurerna skulle bli tydligare när de redovisas 

annars skulle relationen mellan staplarna bli svåröverskådliga.   

 

 

Figur 10 Beredningar DT 1.0 - 2.5 millimeter 
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Figur 11 Beredningar DT 3.0 - 4.5 millimeter 

 

4.3.3 Uppskattad årlig efterfrågan 

För att kunna beräkna den ekonomiska produktionskvantiteten krävs uppgifter om årlig 

efterfrågan, ställkostnad, pris och lagerränta. Vissa av dessa parametrar är enkla att ta fram i 

monitor, men den parameter som är högst osäker är den årliga efterfrågan.  Då 

standardsortimentet är något helt nytt finns ingen tidigare försäljningsstatistik att utgå ifrån 

vilket innebär att efterfrågan kommer grundas på uppskattningar och antaganden som gjorts 

av VD Anders Knutsson och säljare Kristian Persson (140326).  

 

Tabell 7 Uppskattad årlig efterfrågan/ artikel 

 

Persson (säljare, 140415) säger att Spinova tillverkar mot plan när de har möjlighet till detta, 

då brukar de producera en kvantitet som motsvarar ett kvartal till ett halvårs förbrukning. Han 

hävdar även att i fall när fjädrarna är små finns det möjlighet att producera ännu mera dock 

aldrig mer än ett års efterfrågan. Han menar att de parametrar som är viktiga att ta hänsyn till 

när artiklarna produceras mot plan och ska lagerhållas är styckkostnaden och totalkostnaden 

men även hur länge artiklarna förväntas vara i lager och hur stor plats de tar i lagret.  En 

annan anledning är enligt Pettersson (lagerarbetare, 140331) att om de lagerhålls för länge 

riskerar Spinova att artiklarna rostar och blir inkuranta.  
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4.4 Analys 

4.4.1 EPQ och totalkostnad 

För att företag ska tillverka på ett kostnadseffektivt sätt kan de använda sig av modellen 

Economic Production Quantity (EPQ) (Chen & Chiu, 2011). Modellen hjälper företag att 

optimera produktionskvantiteten och detta resulterar i att de kan identifiera en fördelaktig 

avvägning mellan ställkostnaden och lagerhållningskostnaden (Olhager, 2013). EPQ- 

modellen grundar sig på fyra parametrar vilka är den årliga efterfrågan (D), ställkostnaden 

(KP), priset (p) och lagerräntan (r) (Lumsden, 2012; Stevenson, 2009) För Spinova har 

problemet tidigare varit att de inte identifierat avvägningen mellan ställkostnad och 

lagerhållningskostnad då flera av deras artiklar tillverkats i ekonomiskt ofördelaktiga 

kvantiteter men genom modellen kan Spinova identifiera EPQ och därmed minska deras 

långsiktiga kostnader (Olhager, 2013). Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid beslutandet 

av EPQ är vilken totalkostnad (TK) kvantiteten resulterar i då detta grundar sig utifrån vilken 

kvantitet som fastställs i EPQ- modellen (Stevenson, 2009).  

 

Nedan presenteras EPQ för en slumpmässigt utvald artikel inom respektive tråddiameter. För 

att kunna beräkna EPQ måste samtliga parametrar vara kända men i detta fall är det bara KP 

och p som är känt från tidigare. Den årliga efterfrågan är en uppskattning som gjorts av 

Anders Knutsson (VD) och Kristian Persson (säljare, 140326) och detta grundar sig i att det 

inte finns någon tidigare försäljningsstatistik att utgå ifrån. Detta innebär att de olika EPQ 

som tagits fram kommer att revideras årligen men i nuläget utgår författarna från de 

uppskattningar som gjorts. En viktig del med denna uppskattning är dock att även om den 

årliga efterfrågan skulle visa sig vara plus/minus 1 – 10 % kommer detta inte ha någon större 

påverkar på totalkostnaden då mindre kvantitetsavvikelser inte ger några betydande utslag 

(Lumsden, 2012). Utöver att den årliga efterfrågan uppskattats har författarna även använt en 

lagerränta som grundas på vad teorin anser är en rimlig lagerränta, 20 % (Axsäter, 1992). 

 

Tabellens siffror grundar sig som nämnt från Spinovas interna system, uppskattningar och 

teoretiskt framtagna siffror. Genom att använda dessa siffror tillsammans med EPQ- modellen 

kan författarna presentera den ekonomiska produktionskvantiteten för en slumpmässigt utvald 

artikel från respektive tråddiameter. Vidare används totalkostnadsformeln för att visa på den 

årliga kostnaden för Spinova att tillverka tillhörande artikel i respektive kvantitet.  
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Tabell 8 EPQ och TK 

 

Anmärkningsvärt är att samtliga EPQ överstiger den årliga efterfrågan för respektive artikel. 

Detta är på grund av att styckpriset för varje enskild fjäder är så pass liten i relation till 

ställkostnaden vilket medför att för den första fjädern (0.2 millimeter) är den teoretiska EPQ:n 

nästan fyra årsförbrukningar. Det kan framstå som mycket, men det intressanta är samtidigt 

att totalkostnaden för densamma inte är mer än 2400 kronor/ år. Tabellen visar sedan att vid 

ett högre pris är EPQ mer likt den årliga efterfrågan. Som nämnt tidigare är det stor 

sannolikhet att vissa av dessa parametrar kommer ändras och för att ge läsaren en uppfattning 

om hur EPQ och totalkostnaden påverkas följer därför en känslighetsanalys.  
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4.4.2 Känslighetsanalys 

Enligt Lumsden (2012) är EPQ känslig för avvikelse i de ingående parametrarna D, KP, p och 

r, detta medför att om en av parametrarna uppskattats fel så gäller inte EPQ. Han menar dock 

att den totala kostnaden för en ekonomisk produktionskvantitet är relativt okänslig vid 

förändringar av just kvantiteten, därför har författarna inte valt att laborera med avvikelser i 

kvantiteten i denna analys. Det kan dock bli större avvikelser i totalkostnaden om de ingående 

parametrarna har uppskattats fel. (Lumsden, 2012) De parametrar som har laborerats med är 

efterfrågan (D) där författarna har valt att använda sig utav två olika D. Författarna har utgått 

från den av Spinova förväntade förbrukningen per artikel och tagit den multiplicerat med 

antalet artiklar per tråddiameter för att få ut totala förbrukningen per tråddiameter. Det vill 

säga i den minsta tråddiametern 0.2 millimeter är efterfrågan 10000/ år och artikel. Det finns 

nio artiklar inom tråddiametern och därmed är den årliga efterfrågan 90000. Noterbart är att i 

de fall samma artikel finns i både rostfritt och vanlig fjädertråd (Dt 0.2-2.0 millimeter) har 

författarna sett dessa som en och samma och därmed antagit att förbrukningen mellan dessa är 

jämt fördelad. Det vill säga att i detta fall med Dt 0.2 millimeter är den årliga efterfrågan 

90000 men fördelas på 18 artiklar (fjäder- och rostfritt stål). 

 

För att testa olika D har författarna blivit uppmanade av Spinova att även testa hälften av de 

uppskattade kvantiteterna (D/2) eftersom att det finns en risk att den uppskattade efterfrågan 

kommer att binda mycket kapital. Utöver D har även två olika lagerräntor (r) tagits i 

beaktning för att identifiera hur EPQ och totalkostnaden skiljer sig åt beroende på lagerräntan. 

Den ena grundar sig i det Axsäter (1992)  säger att lagerräntan är, 20 %, medan den andra 

lagerräntan har författarna valt att öka till 25 %. Den sista ingående parametern som har 

ändrats är KP, detta har gjorts för att ställkostnaden ändras om fler artiklar av samma 

tråddiameter produceras i följd. När KP har ändrats har författarna gjort ett antagande, med 

hjälp av Persson (produktionschef, 140204), om att varje extra artikel som tillverkas medför 

600 kronor extra i ställkostnad, detta för att Spinova endast behöver ställa om måtten och inte 

byta tråd när en ny artikel inom samma tråddiameter ska produceras. Två olika KP har 

använts i känslighetsanalysen, till vänster i tabellen visas KP om alla artiklar inom samma 

tråddiameter tillverkas i följd (observera att det även här antagits att efterfrågan är jämnt 

fördelad mellan rostfritt och vanligt fjäderstål) och till höger visas om Spinova väljer att 

tillverka sex artiklar av samma tråddiameter i följd. Anledningen till att författarna valt att 

visa hur det skiljer sig om Spinova tillverkar sex artiklar i följd är för att ge läsaren en 
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uppfattning om hur totalkostnaden påverkas. Observera även att EPQ och totalkostnaden i 

tabellen visar totalen per tråddiameter och inte per artikel, det vill säga att på exempelvis 

första raden är totalkostnaden till vänster 10342 kronor och denna kostnad är då för hela den 

producerade kvantiteten av tråddiametern 0,2 millimeter.  
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Tabell 9 Känslighetsanalys 

 

Lumsden (2012) säger att om en av de ingående parametrarna skiljer sig med en faktor på två 

kommer detta få 40 % effekt på EPQ men endast en sex procentig effekt på totalkostnaden. 

Detta är inte fallet med totalkostnaden i tabellen då den är uträknad med hjälp utav det nya 

EPQ som är ett resultat av den förändrade ingående parametern. Det Lumsden säger om EPQ 

och att den skiljer sig med 40 procent stämmer i beräkningarna som är gjorda i tabellen. 

 

Som kan ses i tabellen kommer standardsortimentet att binda mycket kapital, exempelvis 

kommer tråddiametern 3.0 millimeter med ett D på totalt 120 000 och en lagerränta på 25 % 

kosta över 115 000 kronor. Ska sedan ett antal av denna artikel fyllas på ökar detta 



     2014-05-28 

54 

 

kostnaderna, om ytterligare sex artiklar fylls på med samma D och r binds ytterligare 74 000 

kronor i sortimentet. Det blir därför viktigt att besluta om kvantiteterna och att den totala 

kostnaden som binds i standardsortimentet är rimligt. Om Spinova inte har möjlighet att binda 

upp den mängd kapital som den ekonomiska produktionskvantiteten innebär måste andra 

produktionsstorlekar bestämmas och om de inte tillverkar enligt den ekonomiska 

produktionskvantiteten kan Spinova då hålla konkurrenskraftiga priser? På grund av detta 

kommer en rimlighetsanalys genomföras i nästkommande stycke.  

 

4.4.3 Rimlighetsanalys 

Känslighetsanalysen ovan visar hur EPQ och TK förändras utifrån olika värden för den årliga 

efterfrågan, lagerräntan och ställkostnaden. Vissa av artiklarna i känslighetsanalysen visade 

enligt EPQ- modellen ett högre EPQ än den årliga förbrukningen och trots att det är 

ekonomiskt försvarbart är det enligt Persson (säljare, 140415) inte rimligt att lagerhålla 

artiklar mer än ett år. Det finns flera anledningar till detta där lagerplats är en av dem, men 

Pettersson (lagerarbetare, 140331) lyfter även fram risken för att fjädrarna rostar och blir 

inkuranta. Detta stöds även av Jonsson & Mattsson (2011) som menar att hög lagerhållning, 

ökar risken för inkurans.  

 

Enligt Waters (2003) skiljer sig totalkostnaden inte markant om förändringar sker i EPQ. 

Därför har författarna valt att inte endast utgå från EPQ utan även ta hänsyn till andra faktorer 

som lagerplats och lagringstid. I de fall Spinova tillverkar enligt plan täcker 

produktionskvantiteterna förbrukningen för tre- sex månader (Persson, säljare, 140415) och i 

tabellen nedan visas författarnas valda produktionskvantiteter, som vidare kommer benämnas 

för Resonable Production Quantity (RPQ), vilken tar hänsyn till nämnda faktorer. 

Rimlighetsanalysen är grundad i samma KP och p som är i vänsterfältet av 

känslighetsanalysen och r är 20 % (Axsäter, 1992).   
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Tabell 10 RPQ 

 

Dt 0.2- 0.4 millimeter – Dessa artiklar tar liten plats i lagret och kan produceras i stora 

batcher. Däremot motsvarar EPQ:t i känslighetsanalysen över ett års förbrukning och detta 

kan leda till problem i from av inkurans. Författarna har därmed valt att dessa artiklars RPQ 

ska motsvara den årliga efterfrågan. Ett annat argument är att det inte blir någon markant 

skillnad på den årliga totalkostnaden på grund av att dessa fjädrar är billiga jämfört med de 

större. Totalt skiljer sig den årliga kostnaden mellan EPQ och RPQ med 4359 kronor.  

 

Dt 0.5 – 0.6 millimeter – Även dessa artiklar tar liten plats i lager, men författarna har valt att 

endast tillverka två- tredjedels års förbrukning på grund av att försöka minska kvantiteterna 

för att de ska stämma bättre överrens med de riktlinjer som Spinova har gällande tre- sex 

månaders förbrukning i produktionsbatcherna.   

 

Dt 0.75 – 3.0 millimeter – För fjädrarna i detta intervall har författarna valt att sätta RPQ nära 

det EPQ som beräknats i känslighetsanalysen på grund av att den årliga efterfrågan i detta 

intervall är högst och om författarna därmed frångår EPQ blir det påtagliga skillnader i 

totalkostnaden. Produktionskvantiteten i intervallet blir därmed sex till nio månaders 
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förbrukning vilket är mer än vad Spinova vanligtvis föredrar men eftersom förändringar i 

kvantiteten, i detta fall ger stort utfall på totalkostnaden, har författarna valt att tillverka 

kvantiteter nära EPQ.  Det som kan motsäga författarnas RPQ är att dessa fjädrar är större och 

börjar ta mer plats i lagret gentemot innan vilket är en parameter som måste tas hänsyn till.  

 

Dt 3.5 – 6.0 – I detta intervall börjar fjädrarna ta stor plats och det är därmed inte försvarbart 

att tillverka de kvantiteter som EPQ- modellen föreslår. Den största fjädern i 

standardsortimentet är exempelvis 25 centimeter lång och sex centimeter i diameter och det 

skulle krävas mycket lagerutrymme för att kunna lagerhålla samtliga dessa. Författarna har 

därmed valt att tillverka mindre kvantiteter av dessa artiklar trots att kostnaden ökar med över 

220 000 kronor gentemot beräknat EPQ. Ett annat val till att dessa lagerhålls i mindre 

kvantiteter är att eftersom efterfrågan är osäker ger avvikelser i efterfrågan större utslag på 

dessa då de är dyrare att tillverka.  

 

Nedan följer en sammanställning av hur kvantiteterna för respektive tråddiameter skiljer sig 

mellan EPQ och RPQ.  

 

 

Figur 12 Kvantitetsskillnad EPQ & RPQ 
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Nedan visas en figur över hur totalkostnaden skiljer sig mellan EPQ och RPQ. Som kan ses är 

det en förhållandevis liten skillnad i totalkostnaden, endast 23 % och detta stödjer det Waters 

(2003) säger om att skillnader i kvantiteten inte ger några större utslag på totalkostnaden. 23 

% är dock högre än vad Waters (2003) hävdar, men det är fortfarande en liten andel jämfört 

med hur stora skillnader det är i produktionskvantiteterna.  

 

 

Figur 13 Totalkostnadsdifferens mellan EPQ och RPQ 

 

Vidare visar figuren att TK på de mindre tråddiametrarna inte skiljer sig anmärkningsvärt. Det 

är först då tråddiametrarna överstiger 3.0 millimeter som TK får större påverkan mellan EPQ 

och RPQ och detta är ett resultat av att priset är högre och därmed ger större utslag i 

beräkningarna då de andra parametrarna är konstanta.  
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4.4.3.1 Beredningar 

Som rimlighetsanalysen visar har totalkostnaden, lagertid och lagerutrymme varit de 

parametrar som författarnas val grundats på. Persson (säljare, 140415) menar dock att en 

annan viktig del är styckpriset som tidigare presenterats i empirin (se figur 10 & 11). Nedan 

följer beredningar som visar skillnaden i styckpriset (Y- axeln) mellan EPQ och författarnas 

RPQ för slumpmässigt utvalda fjädrar (X- axeln). Som kan ses i figurerna är det endast en 

marginell skillnad i styckpriserna mellan RPQ och EPQ. Anledningen till detta är på grund av 

att kvantiteterna är så pass stora att ställkostnaden som vanligtvis bidrar till höga styckpriser 

nu är försumbar. Huvuddelen av kostnaden drivs vid dessa kvantiteter istället av maskin- och 

personalkostnader vilka ökar linjärt i samband med högre kvantiteter. Inom respektive artikel 

representerar den vänstra stapeln RPQ och den högra EPQ.  

 

 

Figur 14 Styckprisskillnad EPQ och RPQ 
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5. Vilka beställningspunkter och säkerhetslager ska Spinova 

använda för det framtagna standardsortimentet? 

I detta kapitel presenteras inledningsvis teori om lagerstyrning, säkerhetslager 

och beställningspunkter. Detta följs sedan av empiri intervjuer som är utförda 

med lageranställda på Spinova. I analysen diskuterar författarna vilka 

säkerhetslager och beställningspunkter som kommer vara aktuella för det 

framtagna standardsortimentet. 

5.1 Tillvägagångssätt 

Teori – Teorin behandlar lagerstyrning, säkerhetslager och beställningspunkter.  

Semi- strukturerade intervjuer – Intervju med Lars Pettersson (lager) genomfördes för att få 

en inblick i Spinovas nuvarande lagerstyrning och huruvida de använder sig av 

beställningspunkter och säkerhetslager.  

Analys – I analysen ställs teori och empiri mot varandra och författarna kunde utifrån detta 

genomföra beräkningar för att fastslå vilka säkerhetslager och beställningspunkter 

standardsortimentet ska ha. Beräkningarna grundar sig i vissa antaganden som finns 

förklarade i analyskapitlet.  
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5.2 Teori 

5.2.1 Lagerstyrning 

Lagerstyrning är en kritisk komponent i tillverkande företag (Feng et al., 2011). Lagerhållet 

material kan vara en stor kostnadsdrivare i tillverkande företag då det lagerhållna materialet 

binder kapital. Genom att reducera lagret kan kapital frigöras men om lagret reduceras för 

mycket kan det dock leda till att kundernas orders inte kan fullbordas. Kunder som behöver 

vänta länge på produkterna eller inte får sin fullständiga order levererad på grund av brist kan 

bli irriterade och lämna företaget vilket i sin tur minskar intäkterna. Med anledning till detta 

är det viktigt för företag att styra sitt lager på ett effektivt sätt. (Slack et al, 2012) Ett företags 

lager kan bestå av en stor mängd olika objekt och det är därför nödvändigt att företagen har 

ett lagersystem för att kunna ha kontroll över lagret (Chen, 2012).  

 

Lager är ett resultat av ett ojämnt flöde, om det är skillnad i efterfrågan och utbud på något 

ställe i en process så kommer en ackumulering att ske vilket innebär att ett lager skapas. När 

utbudet överstiger efterfrågan ökar lagret och när efterfrågan överstiger utbudet minskar 

lagret, i de fall som en process kan matcha utbudet med efterfrågan kommer lagernivåerna att 

vara som lägst. De flesta företag möter dock en skillnad i utbud och efterfrågan någonstans i 

organisationen och det blir därför viktigt att lagret styrs så optimal som möjligt. (Slack et al, 

2012)  

 

En vanlig uppfattning är att det går att bestämma optimala lösningar till nästan alla 

lagerstyrningsproblem, så är dock inte fallet. Däremot finns det en klass av enkla lager där 

lagerproblemen kan lösas relativt enkelt med antingen exakta eller approximativa metoder. 

Denna klass av lagerstyrningsproblem kännetecknas av två olika egenskaper (1) att olika 

artiklar kan styras oberoende av varandra, (2) artiklarna lagerhålls endast i ett lager. 

Kostnader som medföljer denna typ av enkla lager kan vara: lagerhållningskostnader som i 

första hand är bindning av kapital, en vanlig årlig lagerhållningskostnad brukar räknas till 20 

% av lagervärdet. Ordersärkostnader och ställkostnader vilka ofta uppkommer vid initiering 

av produktionen, även kostnader för administration och orderbehandling räknas in här. 

Bristkostnader eller servicekrav innebär att kostnader kan uppstå om en efterfrågad vara inte 

finns i lager, dessa kostnader är svåra att uppskatta men innefattar exempelvis bad- will och 
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förlust av försäljning. För att undvika dessa briskostnader använder sig företag ofta 

säkerhetslager och beställningspunkter. (Axsäter, 1992) 

 

5.2.2 Säkerhetslager 

I materialflöden förekommer ofta osäkerhetsinslag gällande behov och tillgång, dessa utgörs 

av osäkerheter i kvantitet och i tid (Jonsson & Mattsson, 2011). Lagrets funktion är därmed 

att täcka efterfrågan under en produktionscykel men detta är inte alltid möjligt om det 

förekommer osäkerhet i efterfrågan (Lumsden, 2012). EPQ- modellen (från föregående 

kapitel) ger användbara resultat när variationerna är obefintliga eller små men ger 

missvisande resultat i de fall när variationer förekommer (Waters, 2003). I de många fall som 

efterfrågan varierar uppkommer bristkostnader då kunderna inte kan tillgodoses med de 

efterfrågade produkterna. För att förebygga risken att bristkostnader uppstår kan ett företag 

använda sig av säkerhetslager. (Silver et al., 1998) 

 

Enligt Jonsson & Mattsson (2011) finns det tre olika tillvägagångssätt när det kommer till att 

beräkna säkerhetslager vilka är manuell bedömning av säkerhetslager, säkerhetslager som en 

procent av ledtidsförbrukningen och säkerhetslager beräknad utifrån önskad servicenivå. Den 

manuella bedömningen av säkerhetslager är ett enkelt tillvägagångssätt som gör bedömningar 

på erfarenhetsmässiga grunder. Vid dessa bedömningar ska hänsyn tas till den kapitalbindning 

och de kostnader som ett lager medför men även bedöma konsekvenser till brist i lager och 

försenade leveranser.  

 

Nästa tillvägagångssätt för att beräkna säkerhetslagret grundas i att koppla efterfrågans storlek 

till ledtidens längd. Detta innebär att säkerhetslagret dimensioneras som en procentsats av 

ledtidsförbrukningen vilket möjliggör att säkerhetslagret kan differentieras genom att använda 

olika procentsatser för olika artikelgrupper. 

 

Det sista och mest använda tillvägagångssättet är att beräkna säkerhetslagret utifrån önskad 

säkerhetsnivå. Genom att använda metoden finns det förutsättningar att knyta 

dimensioneringen av säkerhetslagret till mål för leveransservice som är uppsatta av 

företagsledningen. Att basera säkerhetslagret på servicenivåer ger möjlighet att differentiera 

säkerhetslagren för specifika förhållanden gällande varje enskild artikel.  För att beräkna 

säkerhetslagret utifrån servicenivån måste följande parametrar vara kända: ledtidens 
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medelvärde (LT), efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet (σt) och säkerhetsfaktorn (k).  

Säkerhetsfaktorn ges genom en normalfördelningstabell för den bestämda servicenivån. 

(Jonsson & Mattson, 2011) 

 

SL= k*σt*√LT 

 

5.2.3 Beställningspunkter 

Ett lagerstyrningssystem indikerar och avgör när det är dags att lägga order eller starta 

produktion samt vilka kvantiteter som ska beställas eller produceras. Beslutet baseras på 

nuvarande lagernivåer, efterfrågan och kostnadsfaktorer. (Silver et al., 1998; Jonsson & 

Mattsson, 2011) Systemet kan utformas på ett sätt så att lagernivåerna ständigt kontrolleras 

och en order läggs när lagernivån understiger en förutbestämd gräns, detta kallas för 

kontinuerlig inspektion. En annan metod är att lagernivåerna inspekteras vid bestämda 

tidpunkter och utefter detta beställs den mängd som behövs och benämns periodisk 

inspektion, denna variant är vanligast när företaget vill samordna beredningen för olika 

artiklar. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

 

Det finns två vanligt förekommande beställningsstrategier vid lagerstyrning. Den första utgår 

ifrån beställningspunkter och innebär att när lagret understiger en förutbestämd miniminivå 

beställs en uträknad produktionskvantitet. Den andra typen är att när lagret understiger den 

förutbestämda miniminivån beställs inte den bestämda produktionskvantiteten utan lagret 

fylls upp till en maxnivå istället. Vid periodisk inspektion är en annan metod att företaget 

beställer upp till maxnivån oavsett av vilken nivå som lagret ligger på vid inspektionstillfället, 

det vill säga att vid denna metod behöver inte lagret understiga miniminivån. (Lumsden, 

2012) För beräkning av beställningspunkten (BP) måste följande parametrar vara kända: 

säkerhetslager (SL), efterfrågan/ period (E) och ledtiden (LT). (Jonsson & Mattson, 2011) 

 

BP= SL+E*LT 

 

På följande sida presenteras en figur som visar förhållandet mellan produktionskvantitet, 

säkerhetslager och beställningspunkt.  
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Figur 15 Lagernivå i ett principiellt uppbyggt lager baserad på Lumsden, 2012 



     2014-05-28 

64 

 

5.3 Empiri 

5.3.1 Lagerstyrning 

Lars Pettersson (lagerarbetare, 140331) tror att lagerstyrningen kommer bli mer komplex vid 

införandet av ett standardsortiment. Han menar att anledningen är att de inte är vana vid att 

lagerhålla ett stort antal artiklar som ett standardsortiment medför och att det därmed krävs 

tydliga rutiner och system för lagerstyrningen. Vidare tror Pettersson att det smidigaste sättet 

att lagerhålla standardsortimentet hade varit i en enskild avdelning för att undvika att blanda 

ihop artiklarna med artiklar ur det nuvarande kanbanlagret. Spinova använder idag en 

paternoster som hjälpmedel för att på en relativt liten yta kunna lagerhålla ett stort antal 

artiklar och detta kan enligt Pettersson vara en lösning för det kommande standardsortimentet. 

Det är dock inte endast lagerytan som kan ställa till problem utan vissa artiklar riskerar att 

angripas av rost om de ligger på lager för länge. Detta gäller självklart inte de rostfria 

fjädrarna utan de fjädrar som lagras utan att förslutas i en specialpåse. Anledningen till att det 

krävs en specialpåse är för att det uppstår en kemisk reaktion i påsen vilket gör att fjädrarna 

inte rostar lika lätt. (Pettersson, 140331)  

 

5.3.2 Säkerhetslager och beställningspunkter 

De artiklar som finns i färdigvarulagret är artiklar som antingen väntar på att packas och 

sedan levereras eller artiklar som Spinova idag lagerhåller åt kund. Till denna kund används 

ett kanbansystem som övervakas manuellt av personalen. (Persson, 140204) Spinova har inget 

säkerhetslager för dessa artiklar utan saldot kontrolleras manuellt och produktionsorder läggs 

av säljare när lagernivåerna anses låga. Spinova har kunskap om kundens köpbeteende då 

kunden lägger order två till tre gånger i veckan men det finns ändå avvikelser i orderstorlekar 

och vilka artiklar som beställs. Eftersom det inte finns några säkerhetslager som skyddar mot 

dessa små variationer leder det i vissa fall till att Spinova får prioritera produktionen till denna 

kund. Avrapporteringarna vid påfyllnad av lagret fungerar inte optimalt men lagerarbetare 

Pettersson anser ändå att systemet fungerar bra och att kunden får sina leveranser i rätt 

kvantiteter och tid även om det ibland krävs lite extra arbete. När lagret fylls på görs det med 

ungefär 15 000 fjädrar per artikel men detta skiljer sig till viss del mellan fjädrarna. 

(Pettersson, lagerarbetare, 140424) 
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Knutsson (VD, 140428) anser inte att standardsortimentet bör följa samma riktlinjer som 

deras nuvarande produktion utan ledtiden bör istället uppskattas längre. Enligt Persson 

(produktionschef, 140204) är ledtiden vanligtvis fyra till sex veckor, men för 

standardsortimentet kommer ledtiden med stor sannolikhet att öka till åtta veckor. 

Anledningen till detta är att andra order kan behöva prioriteras före standardsortimentet samt 

att produktionskvantiteterna är större. Eftersom efterfrågan är osäker tror Knutsson (VD, 

140428) att Spinova måste gardera sig för dessa variationer vilket medför att 

standardavvikelsen i efterfrågan per tidsenhet bör beräknas till 50 %. 
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5.4 Analys 

5.4.1 Lagerstyrning 

Lagerstyrning är en kritisk komponent i tillverkande företag (Feng et al., 2011) och är en 

kostnadsdrivare då lagerhållet material binder kapital (Slack et al., 2012). Idag binder Spinova 

endast kapital i sitt kanbanlager då resterande lager är artiklar som väntar på att packas och 

skickas iväg till kund (Pettersson, lagerarbetare, 140331).  Chen (2012) menar att företag bör 

har ett system för att kontrollera och styra sitt lager. Detta är något som Pettersson 

(lagerarbetare, 140331) också anser är viktigt men han påpekar att Spinova idag inte har ett 

uttalat lagersystem för att kunna lagerhålla det stora antal artiklar som standardsortimentet 

kommer medföra. Han tror att det mest effektiva sättet att lagerhålla standardsortimentet 

avskilt från övriga produkter i exempelvis ett paternosterlager. Författarna anser att genom att 

lagerhålla standardsortimentet enskilt minimeras risken att dessa artiklar blandas ihop med 

övriga artiklar. Detta kan leda till att Spinova måste ändra om lagerlayouten för att bättre 

anpassa det mot de högre lagernivåer standardsortimentet kommer medföra. Spinova har idag 

ett paternosterlager och författarna håller med Pettersson (lagerarbetare, 140331) och tror att 

lagerhålla standardsortimentet i ett paternosterlager skulle vara en effektiv lösning.  

 

5.4.2 Säkerhetslager 

Ett säkerhetslager används för att skydda sig mot variationer som kan förekomma i 

efterfrågan eller i ledtiden (Jonsson & Mattsson, 2011). Forskarna nämner tre olika 

tillvägagångssätt när beräkningar av säkerhetslager ska göras vilka är manuell bedömning av 

säkerhetslager, säkerhetslager som en procent av ledtidsförbrukningen och säkerhetslager 

beräknad utifrån önskad servicenivå. Författarna har valt att beräkna Spinovas säkerhetslager 

för standardsortimentet utifrån det sistnämnda tillvägagångssättet då det är det mest använda 

(Jonsson & Mattson, 2011). Spinova använder idag manuell bedömning för sitt kanbanlager, 

detta fungerar enligt Pettersson (lagerarbetare, 140331) bra men inte optimalt. Detta är på 

grund av att det inte finns något säkerhetslager som skyddar mot variationerna i efterfrågan 

för dessa artiklar. Trots att kunskap om kundens köpbeteende finns måste Spinova ändå 

ibland prioritera produktionen och lägga ner extra tid till denna kund så att de alltid får vad de 

efterfrågar. (Pettersson, lagerarbetare, 140424) Genom att använda sig av förutbestämda 

säkerhetslagernivåer för att skydda sig mot variationer i efterfrågan kan detta göra att 

produktionen inte behöver stressas fram om efterfrågan skulle variera.  



     2014-05-28 

67 

 

Formeln för hur stort säkerhetslagret ska vara är SL= k*σt*√LT där parametrarna som måste 

vara kända är säkerhetsfaktorn (enligt normalfördelningstabell), standardavvikelsen i 

efterfrågan per tidsenhet och slutligen ledtiden (Jonsson & Mattsson, 2011). Författarna har i 

sina beräkningar valt att testa hur säkerhetslagret skiljer sig utifrån tre olika servicenivåer, 90, 

95 och 98 % och utifrån dessa är säkerhetsfaktorerna 1.28, 1.65 och 2.07. Dessa servicenivåer 

har valts då de är vanligt förekommande i teorin (Lumsden, 2012) och för att visa hur 

säkerhetslagret skiljer sig beroende på servicegrad.  

 

Persson (produktionschef, 140204) säger att ledtiden i produktionen är fyra till sex veckor 

men i detta fall bör beräkningar genomföras på en längre ledtid (Knutsson, 140428).  I 

beräkningarna har författarna valt att använda en ledtid som rekommenderades av Knutsson 

vilken är åtta veckor. Anledningen till att ledtiden bör vara längre för standardsortimentet är 

för att kvantiteterna är större än vad de vanligtvis tillverkar samt att det är svårare att 

produktionsplanera större kvantiteter då det måste synkroniseras med den övriga 

produktionen. Den sista parametern, standardavvikelse i efterfrågan per tidsenhet, har också 

angivits av Knutsson. Han menar att det vissa veckor kan skilja 100 % i efterfrågan men att 

det månadsvis är lättare att identifiera den faktiska avvikelsen. Med grund i detta menar 

Knutsson att den standardavvikelsen som bör användas i beräkningarna är 50 %. (Knutsson, 

VD, 140428) 

 

Nedan presenteras de framtagna säkerhetslagernivåerna utifrån de olika servicegraderna för 

en enskild artikel inom tråddiametern. Till vänster visas tråddiametern följt av den årliga 

efterfrågan. Efter det visas efterfrågan per ledtid (åtta veckor) och kolumnen följs av 

avvikelsen i efterfrågan per tidsenhet. Slutligen presenteras antalet produkter som ska finnas i 

säkerhetslager för respektive tråddiameter och servicegrad.  
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Tabell 11 Säkerhetslager standardsortiment 

 

En brist i beräkningarna är att författarna antagit en procentsats för standardavvikelsen i 

efterfrågan per tidsenhet. Denna är inte grundad teoretiskt men uppskattad av Knutsson (VD, 

140428) och allt eftersom standardsortimentsprojektet implementerats och dokumenterats 

kommer Spinova ha möjlighet att revidera beräkningen och anpassa procentsatsen för att 

optimera säkerhetslagret ytterligare. Detta gör att dessa beräkningar, likt beräkningarna av 

EPQ och RPQ, grundas i uppskattningar och kan komma att skilja sig från det faktiska 

utfallet. 

 

Knutsson (VD, 140204) har uppmärksammat att leveranstiden och även leveranssäkerheten 

blivit allt viktigare för kunderna. Därför blir servicegraden en viktig aspekt att ta hänsyn till 

när säkerhetslagernivåerna ska bestämmas. För att kunna leverera till kund i de flesta fallen 

krävs en hög servicegrad, kanske till och med högre än servicegraden för 98 % som använts i 

beräkningarna. Däremot blir säkerhetslagernivåerna högre när en högre servicegrad använts, 

en jämförelse av servicegraden 98 % med 90 % ger 40 % högre säkerhetslager. Därför måste 

Spinova ställa värdet av att ha en bättre leveranssäkerhet mot kostnaden av att ha ett högre 

säkerhetslager. Knutsson (VD, 140428) menar dock att när han tänker på ett 
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standardsortiment, ska kunden kunna få leveransen inom en vecka vilket antyder att de 

kommer att använda 98 % eller mer som servicegrad för standardsortimentet.   

 

5.4.3 Beställningspunkter 

Ett företag måste även veta när det är dags att initiera en ny produktionsbatch och beslutet 

baseras ofta på nuvarande lagernivåer, efterfrågan samt olika kostnadsfaktorer (Silver et al., 

1998). Det finns två vanligt förekommande metoder när detta beslut ska tas och båda grundar 

sig på förutbestämda beställningspunkter, det vill säga när lagret understigit en bestämt nivå. 

Den första metoden är att när lagret understiger beställningspunkten så produceras en 

beräknad produktionskvantitet (EPQ eller som i detta fall RPQ) och den andra metoden är att 

istället för att producera den beräknade produktionskvantiteten, fylls lagret på upp till en 

maxnivå. (Lumsden, 2012) Spinova använder sig idag inte utav beställningspunkter utan 

produktionsorder läggs när saldot, vilket kontrolleras manuellt, anses ligga på en tillräckligt 

låg nivå (Pettersson, lagerarbetare, 140424). Pettersson (lagerarbetare, 140424) nämner också 

att avrapporteringarna ibland blir felaktiga och att lagersaldot därmed inte alltid stämmer 

vilket kan leda till problem när produktionsorders ska läggas. Genom att använda sig av 

beställningspunkter får Spinova ett system som tydligt visar på när nya produktionsorders ska 

läggas. Det kan dock fortfarande bli problem på grund av den mänskliga faktorn i de fall 

avrapporteringarna är felaktiga och lagersaldot därmed inte kommer vara rättvisande. 

 

För att beräkna beställningspunkten (BP) måste säkerhetslagret (SL), efterfrågan per period 

(E) och ledtiden (LT) vara kända och formeln för att beräkna beställningspunkten är BP= 

SL+E*LT (Jonsson & Mattsson, 2011). Säkerhetslagernivåerna har författarna fått från tabell 

11, efterfrågan per period har tagits fram genom att dela den årliga efterfrågan med antal 

veckor per år (52) och ledtiden har bestämts till åtta veckor (precis som för 

säkerhetslagerberäkningarna). Beräkningarna av beställningspunkterna presenteras nedan i 

tabell 12, även här har författarna använt sig utav de olika servicegraderna 90, 95 och 98 %.  
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Tabell 12 Beställningspunkter standardsortiment 

 

En diskussion bör föras om huruvida endast en artikel, ett par artiklar eller alla artiklar inom 

en tråddiameter ska produceras när en artikel understiger beställningspunkten. Med grund i 

den diskussionen måste Spinova göra ett ställningstagande och besluta huruvida de RPQ som 

författarna tog fram i fråga två ska fungera som produktionsbatcher eller om de passar bättre 

som maxnivåer för lagret. Detta beslut kommer sedan ligga till grund för vilken metod 

Spinova ska använda sig av för påfyllnad av lagret. Om det anses som mest fördelaktigt att 

tillverka alla artiklar inom samma tråddiameter när en av artiklarna når beställningspunkten är 

förmodligen den bästa metoden att fylla på till RPQ, det vill säga att RPQ därmed fungerar 

som en maxnivå för lagret. Problemet blir att produktionskostnaderna därmed kommer bli 

dyrare men fördelen blir att lagret aldrig kommer överstiga RPQ. Om beslutet att endast den 

artikeln, eller den artikeln plus några till som har låga saldon, ska producera när lagernivån 

når under beställningspunkten lämpar sig den andra metoden bäst, det vill säga att RPQ är den 

mängd som ska produceras av respektive artikel. Detta kommer innebära att 

produktionskostnaderna blir lägre men kan även leda till att lagernivåerna blir högre.   

 

Författarna föreslår att Spinova ska använda sig av metoden där RPQ används när 

beställningspunkten har nåtts då det är det mest kostnadseffektiva sättet för Spinova att 
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producera. Vidare anser författarna att flera produkter ska tillverkas i följd när en produkt nått 

beställningspunkten. Exempel: Då en produkt inom Dt 0.2 millimeter och servicegrad 90 % 

har nått beställningspunkten på 2162 artiklar ska den, tillsammans med andra produkter inom 

tråddiametern vars lagersaldo inom två månader kommer nå beställningspunkten (antar jämn 

efterfrågan och fyra veckor på en månad) också tillverkas. Detta innebär att alla produkter 

som har ett lagersaldo under 2900 artiklar ska tillverkas i samma produktionsbatch och enligt 

författarnas förutbestämda RPQ. Till följd av detta kommer lagernivåerna överstiga vad som 

diskuterades i fråga två men detta är oundvikligt om Spinova ska kunna tillverka 

kostnadseffektivt och samtidigt säkerställa en hög servicegrad. Ytterligare en faktor är att 

dessa lagernivåer kommer öka ännu mer om Spinova väljer att använda en högre servicegrad, 

beställningspunkten blir då högre och likaså blir gränsen för de artiklar som ska tillverkas i 

samma produktionsbatch.  

 

Svårigheten i denna diskussion är att beräkningar återigen är baserade på antaganden om hur 

stor efterfrågan kommer att vara på respektive artikel. Det finns stor risk att vissa artiklar 

inom vardera tråddiameter kommer ha större eller mindre efterfrågan vilket innebär att 

Spinova kommer behöva fastställa olika beställningspunkter och säkerhetslager för olika 

artiklar, det är dock något som tiden får utvisa. 
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6. Slutsats 

6.1 Frågeställningar 

6.1.1 Vilka artiklar ska ingå i Spinovas standardsortiment av tryckfjädrar? 

Författarna har genom benchmarking mot konkurrenterna tagit fram ett standardsortiment av 

tryckfjädrar bestående av 590 artiklar i tråddiametrar mellan 0.2 – 6.0 millimeter. Nedan i 

tabellen redovisas hur dessa artiklar är fördelade mellan tråddiametrarna, den fullständiga 

tabellen med respektive artikelmått återfinns i tabell 5.  

 

 

Tabell 13 Sammanställning artiklar i standardsortiment 
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6.1.2 Vilka är de ekonomiska produktionskvantiteterna för det framtagna 

standardsortimentet enligt modellen för ekonomisk produktionskvantitet? 

Utifrån EPQ- modellen har författarna kunnat beräkna vilka produktionskvantiteter Spinova 

ska tillverka. De framtagna produktionskvantiteterna har tagits fram utifrån parametrarna årlig 

efterfrågan, ställkostnad, pris och ränta.  Författarna har även gjort en rimlighetsanalys (RPQ) 

där hänsyn även har tagits till kapitalbindning, lagringstid och lagerutrymme.  

 

 

Tabell 14 Sammanställning produktionskvantiteter 
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6.1.3 Vilka beställningspunkter och säkerhetslager ska Spinova använda för det 

framtagna standardsortimentet? 

Säkerhetslagret har beräknats utifrån parametrarna ledtidens medelvärde, avvikelse i 

efterfrågan per tidsenhet och säkerhetsfaktorn som tagits fram genom 

normalfördelningstabellen. De servicegrader författarna har använt sig av har varit 90, 95 och 

98 %. Beställningspunkterna har räknats ut med parametrarna säkerhetslager, ledtid och 

efterfrågan per period. Nivåerna för säkerhetslagret och beställningspunkterna har tagits fram 

per styck för varje artikel.  

 

 

Tabell 15 Sammanställning säkerhetslagernivåer och beställningspunkter 
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6.2 Studiens bidrag och samhälleliga aspekter 

Denna studie har ett praktiskt bidrag till Spinovas verksamhet och deras fortsatta utveckling. 

Genom att ha tagit fram ett standardsortiment och genomfört beräkningar på EPQ, 

beställningspunkter och säkerhetslager har Spinova fått en grund för detta nya koncept och 

även öppnat upp möjligheten att bli mer konkurrenskraftiga gentemot konkurrenterna. 

Studiens samhälleliga aspekter är att studien ökar den form av branschstandard för 

industrifjädrar som tidigare upprättats av konkurrenterna.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Författarna anser att denna studie varit intressent genom hela genomförandet men att det även 

finns centrala faktorer att fortsätta studera. Den mest centrala faktorn är frågan om hur de ska 

fortsätta utveckla standardsortimentet så att kunderna blir medvetna om att det existerar, 

författarna föreslår därmed e- handel. En anledning till att ha ett standardsortiment är enligt 

VD Anders Knutsson att det ska finnas lättillgängligt för kunden genom att de ska kunna göra 

sina inköp hela dygnet, enkelt betala med sitt kort och sedan få fjädrarna hemlevererade tre 

dagar efter. Det bidrar dessutom inte endast till att kunderna enkelt kan betala utan det sparar 

även administrativt arbete i form av fakturabehandling etcetera som annars kan tillkomma för 

företaget. Det fanns en tro hos Knutsson att konkurrenterna jobbade med enkelhet via deras e- 

handel och att Spinova nu måste erbjuda samma tjänst. Det uppdagades dock under studiens 

gång att det endast var konkurrent 1 som erbjöd e- handel medan det på konkurrent 2:s 

hemsida inte stod någon information om detta. Vidare visade det sig att konkurrent 1:s e- 

handel inte passar en ”Svensson” som vill införskaffa fjädrar till hemmabygget. E- handeln 

var avancerad, svåråtkomlig och oförståelig vilket minskar möjligheten för att en kund snabbt 

ska kunna gå in och lägga sin order. Om Spinova kan hitta en bra lösning på e- handel för sitt 

standardsortiment, kommer detta ge dem en konkurrensfördel och därmed är detta ett förslag 

på fortsatt forskning.  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning handlar också om att öka konkurrenskraften hos 

Spinova. Denna studie har avgränsat sig till att endast ta fram ett standardsortiment för 

tryckfjädrar då det är dessa som står för störst andel av försäljningen. Konkurrenterna 

erbjuder dock ett standardsortiment för flera produkter exempelvis drag- och vridfjädrar. 

Detta resulterar i att författarna anser att Spinova bör utveckla sitt standardsortiment med 

ytterligare två typer av fjädrar och därmed kunna tillfredsställa fler kunder. Författarna inser 
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dock att detta inte är något som bör göras direkt då fokus initialt kommer vara 

standardsortimentet för tryckfjädrar.  

 

Standardsortimentet kommer att kräva mycket lagerutrymme och författarna har inte 

undersökt om det är möjligt för Spinova att lagerhålla detta som deras lager ser ut i nuläget. 

Ett förslag på fortsatt forskning är därför att se över Spinovas lagerutrymme och layout för att 

se om det finns möjlighet för Spinova att lagerhålla de kvantiteter som RPQ medför eller 

undersöka om det är bättre och billigare att outsourca lagret till en extern part. 

6.4 Kritik till studien 

Kritik till studien är att de framtagna EPQ, RPQ, säkerhetslager och beställningspunkter 

grundar sig på antaganden om hur stor den årliga efterfrågan för respektive tråddiameter 

kommer vara. Detta gör att resultaten som visas kan komma att visa sig vara felaktiga men då 

studien bygger på något som idag ännu inte existerar, var dessa antaganden tvungna att göras 

för att studien skulle kunna genomföras. Annan kritik till studien är att författarna inte tagit 

hänsyn till hur Spinova ska tillverka standardsortimentet första gången. Med det menar 

författarna att Spinova kommer fortsätta att ha sin kundspecifika produktion, men vid sidan av 

måste samtidigt alla artiklar till standardsortimentet produceras och detta kapacitetsproblem 

har inte tagits i beaktning. En diskussion kring detta problem har dock förts med Spinova och 

författarna kommer utöver denna studie lämna tankar och idéer som ska kunna hjälpa Spinova 

vid implementeringen av standardsortimentet.  

6.5 Studiens reliabilitet och validitet 

Studien uppfyller reliabilitet och validitetskraven då flera empiriska källor använts, det styrks 

ytterligare av att författarna intervjuat anställda som besitter expertiskunskaper inom 

respektive arbetsområde som de ämnat besvara på frågor inom. Studien har under hela våren 

granskats av externa och interna observatörer i form av handledare på Spinova, opponenter 

och examinator vilket styrker att den information som återfinns i rapporten är korrekt och 

rättvisande. Tillvägagångssättet som nyttjats är dokumenterat genom hela studien vilket 

innebär att studien är replikerbar och om samma antaganden används kommer resultaten bli 

de samma.  
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6.6 Studiens etiska överväganden 

Bryman & Bell (2005) nämner fem etiska överväganden som ska följas vid genomförandet av 

en studie och dessa har följts av författarna. De intervjurespondenter som använts har 

informerats om vad syftet med studien är och att om de vill, får de vara anonyma. Vidare har 

författarna tagit hänsyn till etiska överväganden då ingen känslig information har publicerats i 

rapporten. Spinova har varit tydliga med vad som anses vara känslig information och med 

hänsyn till detta har vissa siffror manipulerats men relationen mellan kostnader etcetera är 

fortfarande korrekt. Det finns mer information som hör till studien än den som presenterats 

men då författarna inte vill riskera att bryta mot de sekretesskrav som skrevs på i början av 

arbetet kommer denna information endast presenteras för Spinova. 
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8. Bilagor 

8.1 Företagsintrodukton 

Spinova ägs av börsnoterade Indutrade AB vilka är ett industrikonglomerat som marknadsför 

och säljer system, tjänster och komponenter med högt teknikinnehåll. Indutrade AB förvärvar 

små och medelstora företag som är välskötta och har en stabil marknadsposition inom deras 

respektive områden. De använder sig av en decentraliserad styrmodell då Indutrade AB anser 

att de bästa besluten fattas nära kunden av personer som bäst känner till kundens behov. De 

vill att dotterbolagen ska vara flexibla och ha en stark entreprenörsanda och detta görs genom 

att ge dotterbolagen eget ansvar för sina resultat. Samordningen sker inte från 

koncernledningen utan mellan dotterbolagen i den grad de anser att samordning behövs. 

(www.spinova.se, 140127) 

 

Spinovas interna organisation ska vara så platt som möjligt för att på så vis nå upp till största 

möjliga handlingskraft och flexibilitet. Försäljningsfunktionen fungerar som kundernas 

förlängda arm in i organisationen där övriga funktioner agerar som stödfunktioner till 

kundernas behov. Alla funktioner svarar dock till VD:n Anders Knutsson som har det yttersta 

ansvaret. (www.spinova.se, 140127) 

 

 

Spinova utvecklade tidigt en marknadsorienterad företagskultur som legat till grund för 

kontinuerligt tillväxt utan att det försämrat servicenivån. Företaget vill med sin erfarenhet och 

expertis vara en leverantör som kunderna kan lita på både nu och i framtiden. Deras 

företagskultur grundar sig i fem hörnstenar: 

Pålitlighet – Marknaden ska uppfatta Spinova som den mest pålitliga leverantören av fjädrar 

och tråddetaljer genom sin höga servicevilja och det småländska arvet som präglas av 

klurighet, envishet och sparsamhet.  
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Affärsmässighet – Genom att ständigt förbättra arbetsmetoder och ha ett affärsmässigt 

tänkande präglat av hög etik och moral ska Spinova fortsätta att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden.  

Arbetsklimat – Arbetsmiljön ska vara präglad av arbetsglädje och god kamratskap. 

Frihet under ansvar – Organisationen eftersträvar en tydlig målstyrning och delegerat ansvar 

och befogenheter. 

Ordning och reda – Är enligt Spinova en förutsättning för att verksamheten ska fungera. 

(www.spinova.se, 140127) 
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8.2 Intervjuguide 

Anders Knutsson VD 

Semi- strukturerad intervju 2014- 02- 04  

- Hur många artiklar finns i ert sortiment? 

- Hur många kunder har ni? 

- Hur ser konkurrenssituationen på marknaden ut? 

- Varför vill ni implementera ett standardsortiment? 

- Hur ser försäljningsprocessen ut i dagsläget? 

- Hur omfattande tror du en implementering av standardsortiment kommer vara? 

- Hur många artiklar vill ni att standardsortimentet ska innefatta/ tas bort? 

- Har ni egna leveranser till kund eller använder ni något transportbolag? 

Mailfrågor 2014- 02- 25  

- Hur lång tid tar det för kunden att få sina produkter? 

- Hur skiljer sig den tiden om ni ska vara med att konstruera en ny produkt? 

Semi- strukturerad intervju 2014- 02- 26 

- Hur ser försäljningen för era artiklar ut? 

- Hur skiljer sig egenskaperna på fjädrarna åt? 

Semi- strukturerad intervju 2014- 03- 19 

- Vilken tråddiameter och i vilket intervall bör standardsortimentet innefatta? 

- Vilka steg i tillverkningsprocessen tror du att standardsortimentsartiklarna behöver gå 

igenom? 

- Hur kommer ett införande av standardsortiment påverka produktionen och lager? 

 

Fredrik Persson Produktionschef 

Semi- strukturerad intervju 2014- 02- 04  

- Vilka aktiviteter inkluderas i tillverkningsprocessen? 

- Hur många olika typer av artiklar tillverkar ni? 

- Vad finns det för olika typer av material? 

- Varför genomgår fjädrarna respektive steg i tillverkningen?  

- Varför går inte alla fjädrar igenom samtliga steg? 

- Hur lång tid kan det ta att producera från order till färdig produkt? 

- Hur ser lagerhållningen ut?  



     2014-05-28 

86 

 

- Hur planerar ni produktionen? 

Tommy Bodling (produktionsarbetare 0.16 – 2.0 mm) & Glen Fredriksson, 

Produktionsarbetare, tråd (stora storlekar) 

Semi- strukturerad intervju 2014- 03- 12  

- Varför ska Spinova ha ett standardsortiment av tryckfjädrar? 

- Hur många artiklar bör enligt dig ingå? (De tre senaste åren har det sålts ungefär 1400 

olika artikelnummer av tryckfjädrar? 

- Vilken tråddiameter och i vilket intervall bör standardsortimentet innefatta? 

- Vilken parameter tror du är viktigast för kund, pris, kvalitet, leveranstid, egenskaper? 

- Vilka steg i tillverkningsprocessen tror du att standardsortimentsartiklarna behöver gå 

igenom? 

- Hur kommer ett införande av standardsortiment påverka produktionen och lager? 

- Vilka fördelar och nackdelar ser du med ett standardsortiment? 

 

Kristian Persson Säljare 

Semi- strukturerad intervju 2014- 03- 12 

- Varför ska Spinova ha ett standardsortiment av tryckfjädrar? 

- Hur många artiklar bör enligt dig ingå? (De tre senaste åren har det sålts ungefär 1400 

olika artikelnummer av tryckfjädrar? 

- Vilken tråddiameter och i vilket intervall bör standardsortimentet innefatta? 

- Vilken parameter tror du är viktigast för kund, pris, kvalitet, leveranstid, egenskaper? 

- Vilka steg i tillverkningsprocessen tror du att standardsortimentsartiklarna behöver gå 

igenom? 

- Hur kommer ett införande av standardsortiment påverka produktionen och lager? 

- Vilka fördelar och nackdelar ser du med ett standardsortiment? 

2014-04-15 

- Vad anser du är rimliga produktionskvantiteter för respektive tråddiameter inom 

standardsortimentet? 

 

Bengt- Erik Ahlgerstedt Teknisk säljare 

Semi- strukturerad intervju 2013- 03- 19 

- Varför ska Spinova ha ett standardsortiment av tryckfjädrar? 
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- Hur många artiklar bör enligt dig ingå? (De tre senaste åren har det sålts ungefär 1400 

olika artikelnummer av tryckfjädrar? 

- Vilken tråddiameter och i vilket intervall bör standardsortimentet innefatta? 

- Vilken parameter tror du är viktigast för kund, pris, kvalitet, leveranstid, egenskaper? 

- Vilka steg i tillverkningsprocessen tror du att standardsortimentsartiklarna behöver gå 

igenom? 

- Hur kommer ett införande av standardsortiment påverka produktionen och lager? 

- Vilka fördelar och nackdelar ser du med ett standardsortiment? 

 

Lars Pettersson, Lager 

Semi- strukturerad intervju 2014-03-31 

- Hur skulle lagret påverkas av ett standardsortiment? 

- Vad finns det för lagringsmöjligheter? 

- Vad ser du för nackdelar? 

- Har ni något säkerhetslager idag? 

- Vad har ni för beställningspunkter? 
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8.3 Konkurrent 2:s standardsortiment  
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8.4 Konkurrent 1:s standardsortiment 
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