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Sammanfattning 
 

Köpa/tillverka beslut är en viktig faktor i företagsstrategier. Många företag 

har tydliga ramverk kring att köpa eller tillverka, ramverken saknar dock 

vissa komponenter för att bedöma och göra rätt prioriteringar för ökad 

lönsamhet och konkurrenskraft. För att ta reda på vilka faktorer som är mest 

väsentliga vid köpa/tillverka beslut så har en undersökningsfråga 

formulerats:  

 

Vilka aspekter och parametrar bör övervägas och tas i hänsyn vid 

beslutsfattande kring huruvida man ska köpa eller tillverka en komponent? 

 

Syftet med arbetet är att ge industriellt producerande företag som står inför 

ett köpa eller tillverka beslut en fördjupad kunskap om möjligheter och 

problematik rörande denna typ av frågor.  

 

Undersökningen bygger på insamlande av data och kunskap gällande 

teoretiska metoder och kalkyler men även mjukare värden inom valda 

områden. För att genomföra insamlandet av information så har 

litteraturstudier, intervjuer och observationer utförts. 

 

Företaget som arbetet har genomförts på är Holtab AB som grundades i 

Tingsryd 1973. De tillhandhåller lösningar inom elområdet och deras 

huvudverksamhet är att montera transformatorstationer. Uppdraget från 

företaget var att leverera ett underlag för beslutsfattande huruvida man ska 

fortsätta att köpa in en komponent till sin produktion eller tillverka den inom 

den egna verksamheten. 

 

Ett omfattande arbete har genomförts för att förstå hur nuvarande processer 

och aktiviteter fungerar kring den aktuella komponenten vilket har resulterat 

i en nulägesbeskrivning. Därefter så har två förenklade aktivitetsbaserade 

kalkyler tagits fram, en över nuläget med legotillverkning och en för 

egentillverkning. 

Resultat och analys redovisas genom en uppdelning av legotillverkning och 

egentillverkning samt en ekonomisk jämförelse mellan de båda. Resultatet 

av jämförelsen blir 430 521 kr till förmån för egentillverkning. En alternativ 

leverantör bör tillverka bättre, effektivare och billigare än vad som kan göras 

vid egentillverkning, vilket inte är fallet. 

Utifrån resultatet så har vi lokaliserat ett antal faktorer som påverkar ett 

köpa/tillverka beslut. Grundproblemet på fallföretaget är att 

produktionsstrategin inte helt stämmer överrens med marknadsstrategin. 

En rekommendation är att fallföretaget tar fram en köpa/tillverka modell 

med tydliga referensramar som kan användas vid framtida beslut. 
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Summary 
 

Make or buy decisions is an important factor in many business strategies. 

Many companies have clear frameworks in handling make or buy decisions, 

these frameworks however lack some components to assess and make the 

right priorities for increased profitability and competitiveness. To find out 

which factors that are the most significant in make or buy decisions and to 

sort out the correlation between them a research question was formulated: 

 

What aspects and parameters should one consider and take into account 

when making a decision about whether to buy or manufacture a component? 

 

The aim of this report is to provide industrially producing companies that are 

facing a make or buy decision with in-depth knowledge about possibilities 

and problems related to this type of question. 

 

The survey is based on collected data and knowledge regarding theoretical 

methods and calculations, but also on more soft values within selected areas. 

To be able to collect the desired information literature studies, interviews 

and observations has been performed. 

 

The case-company at which the work has been carried out is called Holtab 

AB and was founded in Tingsryd in the year of 1973. They are providing 

solutions in the field of electricity and their main activity is to assemble 

substations. The mission was to provide a basis for decision making whether 

the company should continue to buy a component from a subcontractor or 

manufacture it within the company. 

 

A status report has been carried out to describe how the company works in 

the current situation and how the various processes are structured. Then a 

simplified activity-based-costing calculation has been made over the current 

situation with subcontracting as well as one over a situation with own 

production. 

 

The results and analysis is divided between subcontracting and own 

production as well as an economic comparison between the two. The result 

of the comparison between the options is 430 565SEK in favor of own 

production. An alternative supplier should produce better, more efficient and 

cheaper than in-house manufacturing, which is not the case. 

 

Based on the results we have located a number of factors affecting make or 

buy decisions. The basic problem at the case-company is that the production 

strategy is not in line with the market strategy. 

 

A recommendation for the case-company is to develop a make or buy model 

with clear terms and reference to be used in future decisions. 
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Abstract 

Syftet med arbetet är att ge industriellt producerande företag som står inför 

ett köpa eller tillverka beslut en fördjupad kunskap om möjligheter och 

problematik rörande denna typ av frågor. Frågan som ska besvaras är vilka 

aspekter och parametrar som bör beaktas och övervägas vid köpa/tillverka 

beslut inom små och medelstora industriellt producerande företag. Målet är 

att leverera ett ekonomiskt underlag för ett köpa/tillverka beslut på ett 

fallföretag och använda det empiriska underlaget för att ta fram aspekter och 

parametrar. Resultat och analys redovisas genom en uppdelning av 

legotillverkning, egentillverkning samt en ekonomisk jämförelse mellan 

dem. Utifrån resultatet så har ett antal faktorer som påverkar ett 

köpa/tillverka beslut tagits fram.   

 

Nyckelord 

Beslutsunderlag, Köpa eller tillverka, Strategi, Konkurrenskraft, 

Kärnkompetens, Beslutsunderlag, ABC-kalkyl, Outsourcing, Insourcing   
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Förord 

Rapporten är framtagen som ett avslutande examensarbete för programmet 

Industriell Ekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Ämnesområdet vi har 

valt att fördjupa oss i täcker stora delar av utbildningen. Projektet har varit 

utvecklande för oss som författare och förhoppningen är att innehållet kan 

vara till hjälp för små och medelstora industriellt tillverkande företag som 

står inför ett köpa/tillverka beslut. 

Projektet uppkom vid ett studiebesök på Holtab AB i ett annat syfte. 

Produktionschefen Arne Tinggren kom med idén då projektet var efterfrågat 

från ledningsgruppen. Projektets ramar och omfattning skapades gemensamt 

tillsammans med en tvärfunktionellt sammansatt projektgrupp på företaget. 

Vi vill rikta ett stort tack till inköpschef Roger Kidell, inköpare Gerd Castell 

och produktionschef Arne Tinggren som varit involverade och behjälpliga 

under hela projektets gång.    

Tack till projektgruppen och all övrig personal på Holtab. Mottagandet har 

varit mycket bra och nyfikenheten har varit stor vilket har motiverat oss 

under arbetets gång. 

Ett särskilt tack till vår handledare Sven Kallin som bidragit med mycket 

kunskap och erfarenhet löpande under hela projektet.  

Vi vill även tacka vår examinator Tobias Schauerte. 

Växjö maj 2016 
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Ordlista 
 

Vertikal integration: Utvidga ett företags verksamhet framåt eller bakåt i 

värdekedjan. 

  

Kärnkompetens: Unika kompetens som ger ett värde för slutkunden. 

 

Kärnverksamhet: Specifik verksamhet som ett företag byggs kring. 

 

Värdekedja: Beskrivning av ett företags fysiska flöde och de aktiviteter som 

utförs i företaget för att skapa värde. 

 

Försörjningskedja: Kedja av organisationer som är direkt förenade genom en 

eller flera av de föregående och efterföljande flödena av produkter, tjänster, 

ekonomi och information från en källa till en kund. 

 

Sourcing: Genomsöka marknaden efter de bäst lämpade leverantörerna. 

 

Offshoring: När ett företag köper in tjänster eller produkter från ett annat land 

istället för att tillverka. 

 

Outsourcing: Innebär att olika verksamheter i ett bolag läggs ut på en eller flera 

utomstående parter istället för att hantera aktivitet/tillverkning internt. 

 

Insourcing: Att ta hem en funktion eller tillverkning som tidigare utförts av 

tredje part.   

 

Samkostnader: Kostnad som finns i en verksamhet oberoende om ett enskilt 

objekt eller en enskild åtgärd skulle tillkomma eller bortfalla. 

 

Särkostnader: Kostnad för ett enskilt objekt som skulle tillkomma eller 

bortfalla om objektet valdes respektive valdes bort. 

 

Direkta kostnader: Kostnad som direkt kan härledas till en vara eller tjänst. 

 

Indirekta kostnader: Kostnad som inte direkt kan kopplas till en bestämd 

produkt.  

 

Fasta kostnader: Kostnader som finns oavsett produktionsvolym. 

 

Rörliga kostnader: Kostnader som varierar med produktionsvolymen. 

 

Differentiering: Urskilja sig gentemot konkurrenter. 

 

ROI (return on investment): Avkastning på en investering. 
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1. Introduktion 

I följande kapitel presenteras arbetets bakgrund och problemformulering 

som avslutas med en undersökningsfråga. Därefter förklaras arbetets syfte, 

mål och avgränsningar.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 
Transport- och IT-sektorn har under 2000-talet haft en omfattande 

utveckling. Shipping har blivit effektivare och billigare samtidigt som digital 

teknik har möjliggjort nya sätt att kommunicera. Större 

produktionsanläggningar har genom vertikal integration växt fram i 

lågkostnadsländer, vilka förser världsmarknaden med produkter och tjänster 

(Sako, 2011). 

 

En ökad global konkurrens har påverkat företags val av strategier. Ett aktivt 

fokus på att lokalisera och utveckla kärnverksamheten har under de senaste 

årtiondena varit viktigt. Det har genererat effektiviseringar och som följd har 

välfungerande kompletterade roller skapats i värdekedjorna (Arkader et al. 

2013).  

 

Företag har på senare år fått stora möjligheter att växa och utvecklas på en 

bredare marknad, samtidigt har det uppkommit hot genom global 

konkurrens. De företag som omfamnar en global handel och skapar 

funktioner som kan verka professionellt på marknaden ger bra 

förutsättningar för tillväxt. Företagen kan genom förfarandet dra nytta av 

skalfördelar, synergier och använda resurser på ett effektivare sätt (Champy, 

2008). Det har även lett till ökad effektivitet och högre grad av innovation 

vilket i sin tur resulterat i fördelar för kunden genom sänkta kostnader, ökad 

kvalitet och bättre kunderbjudanden (Karikallio, Mäki-Fränti & Suhonen 

2010). 

 

Industri- och tillverkningssektorn är under ständig förändring och kundernas 

krav ökar. Företagens fokus på att förbättra produktkvaliten har i flera 

sektorer skapat marknader med genomgående hög kvalitet. Det innebär att en 

hög produktkvalitet inte nödvändigtvis är en konkurrensfördel, utan en 

förutsättning för att vara ett alternativ för kunden. Företag kan skapa 

konkurrensfördelar genom att öka kundens valmöjligheter. Samtidigt måste 

nya produkter utvecklas i snabb takt för att möta marknadens förändrade 

krav (Sushil, 2015).  

 

Produkternas inköpsvärde inom industrin uppgår till cirka 60 till 80 procent 

av det totala värdet vilket innebär att inköpen har fått en central och viktig 

roll och bidrar starkt till företagens lönsamhet. Genom att reducera 



  
 

 

 
 

2 

John Eriksson & Oskar Gustafsson 

inköpskostnaden och öka marginalerna så skapas en högre flexibilitet i 

prissättningen gentemot kunderna (Van Weele, 2010).  

 

Sourcing har fått en ökad betydelse i samband med att många företag har 

börjat se över sina strategier och fokusera mer på sin kärnverksamhet. 

Interna resurser och dess strategiska betydelse tas i beaktande när ett 

sourcing-beslut ska fattas (Johansson & Muhic 2013). Sourcing av många 

olika leverantörer kan tydligt minimera risken att få brist på material och öka 

företagets flexibilitet då det råder osäkerhet i försörjningskedjan (Chen & 

Guo, 2014). 

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Köpa och tillverka beslut är en viktig faktor i många företagsstrategier 

(Anderson & Weitz 1986; Gertner & Knez 2000; McIvor & Humphreys 

2000). Dabhilkar (2011) drar slutsatsen att många företag har tydliga 

ramverk kring köpa/tillverka beslut. Ramverken saknar dock vissa 

komponenter för att bedöma och göra rätt prioriteringar för ökad lönsamhet 

och konkurrenskraft. 

 

Beslut rörande köpa/tillverka och till vilken grad kundanpassningar ska 

erbjudas är bland de svåraste att ta ställning till. Besluten är dessutom starkt 

sammankopplade då valet beror på graden av kundanpassning. En ökad 

variation i delar och komponenter påverkar leverantörers inblandning och 

graden av samarbete (Sundquist, Hulten, Gadde, 2015).   

 

En produkts strategiska värde bör utvärderas och analyseras för att avgöra 

hur känslig komponenten är för verksamheten. En känslig komponent av 

stort strategiskt värde förespråkar i större utsträckning en säker försörjning 

och ett minimalt risktagande (Kraljic 1983). 

 

En kalkyl kan ge ett svar på vad ett visst beslut ger för beräknat ekonomiskt 

resultat. Kalkyler är dock oftast förenat med osäkerhet och risk vilket 

betyder att det endast bör betraktas som en del av ett beslutsunderlag 

(Andersson 2013). 

 

Ett ökat fokus på kärnverksamhet har lett till att inköpens betydelse har ökat 

markant då det finns stor ekonomisk vinning i att hantera dessa på ett 

strategiskt och kostnadseffektivt sätt (Van Weele, 2010). Med den ökande 

trenden av outsourcing och offshoring så har osäkerheten i efterfrågan väckt 

en ökad oro och är en bidragande orsak till ineffektivitet i försörjningskedjan 

(Chen & Guo). McIvor (2005) menar att outsourcing görs dels för att öka sin 

konkurrenskraft, minska sina kostnader och att inrikta sig mer på sin 

kärnkompetens. 
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Enligt flera bedömare finns det tecken på att fördelarna med outsourcing 

eller inköp har överskattats. Vidare har outsourcing i vissa avseenden drivits 

allt för hårt och skapat ett hinder för prestation i företagen. Ett stort fokus på 

outsourcing har inneburit ett litet intresse för insourcing (Sundquist, et al. 

2015). 

 

Utifrån problemformuleringen har undersökningsfrågan formulerats på 

följande vis:  

 

Vilka aspekter och parametrar bör övervägas och tas i hänsyn vid 

beslutsfattande kring huruvida man ska köpa eller tillverka en komponent? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att ge industriellt producerande företag som står inför 

ett köpa eller tillverka beslut en fördjupad kunskap om möjligheter och 

problematik rörande denna typ av frågor.  

 

1.4 Mål 
 

Målet är att leverera ett underlag för beslutsfattande huruvida man på ett 

industriellt producerande företag ska fortsätta att köpa in en färdigmonterad 

komponent till sin produktion eller tillverka den inom det egna företaget. 

Studien ska ge en bred insikt och förståelse för köpa/tillverka förfarandet. 

Den ska även fungera som ett hjälpmedel och stöd för små och medelstora 

industriellt tillverkande företag som står inför frågan att köpa eller tillverka. 
 

1.5 Avgränsningar 
 

Studien är gjord på ett medelstort företag vilket begränsar användingen av 

resultat och slutsatser. Tillvägagångsättet bör inte ses som en lösningsmodell 

utan ett verktyg som kan användas i liknande fall och anpassas efter 

situationens omfattning. Materialkostnader för ingående delar i den aktuella 

komponenten är något som bortses från i studien. Studien kommer enbart 

beröra en specifik komponent på fallföretaget vilket leder till att projektets 

slutsattser är framtagna utifrån det specifika fallet. 

 
 

 



  
 

 

 
 

4 

John Eriksson & Oskar Gustafsson 

2. Metodologi 
 

Följande kapitel handlar om teori kring metodologi och förklarar rapportens 

metodik utifrån vetenskapligt synsätt och angreppssätt, forskningsmetod, 

källkritik, datainsamling och tillförlitlighet. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  
 

Grunden för vetenskap och forskning är att den utövas med ett kritiskt 

förhållningssätt. Enligt Sellstedt (2002) så handlar det om att besvara 

frågorna: 

 Hur avgörs om ett givet svar är giltigt? 

 Om det finns flera giltiga svar, hur avgör man vilket som är det bästa? 

 Hur implementeras ett vetenskapligt förhållningssätt i ett praktiskt 

forskningsarbete? 

 Varför ska man arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt givet de 

svårigheterna som finns med det?  

 

Det finns främst två typer av vetenskapliga synsätt: positivismen och 

hermeneutiken, vilka anses vara varandras motsatser (Lundahl & Skärvad, 

1999). Positvismens utgångpunkt är att allt kan studeras empiriskt med hjälp 

av sinnesdata. Hermeneutiken är en mer tolkningsbaserad inriktning. Hur 

människor tänker och handlar är något annat än naturvetenskap (Jacobsen, 

2002). 

 
2.1.1 Positivismen 

 

Enligt positivismen är vetenskapen den högsta och säkraste kunskapsformen. 

Anledningen är att teoretisk vetenskap kan testas, falsifieras och ge en 

objektiv kunskap som är faktabaserad. Värderingar ligger inte inom ramen 

för vetenskapen. Metodologiskt så finns en gemenskap mellan natur- och 

samhällsvetenskapen, nämligen den att en vetenskapsman gör förutsägelser 

som sedan testas i verkligheten (Sellstedt 2002). Popper (1989) anser att en 

vetenskapsmans viktigaste uppgifter är att försöka falsifiera teorier som är 

framtagna genom gissningar och hypoteser.  

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det tre centrala teser inom positivismen: 

 Världen är objektiv. Samhället kan studeras på ett neutralt sätt av 

forskaren.  

 Den observerbara verkligheten kan studeras objektivt utan att väga in 

mjuka värderingar. 

 Vi kan succesivt utveckla kunskapen i den objektiva världen. Mer 

forskningsarbete leder till en bredare och djupare kunskap om den 

värld vi lever i. 
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2.1.2 Hermeneutiken 

 

Positivismen kritiserades ifrån många håll. Kritiken grundas i 

samhällsvetenskapen som menar att hur människan tänker och agerar inte är 

naturvetenskap (Jacobsen, 2002). Man menar att det inte finns en objektiv 

verklighet där alla har samma sociala förutsättningar och uppfattar allt på 

samma sätt. Jacobsen (2002) påstår att enligt hermeneutiken anser man att: 

 Det inte finns någon objektiv och social verklighet, bara olika bilder 

av den. 

 Verkligheten bara kan kartläggas genom att tolka specifika sociala 

fenomen. 

 Allt måste förstås i sitt specifika sammanhang. Inget är definitivt och 

oberoende av tid och rum.  

 
2.1.3 Valt synssätt 

 

Forskarnas valda vetenskapliga synsätt går att anses som hermeneutiskt. 

Undersökningen bygger på insamlande av data och studier med ekonomiska 

inslag. Insamlad data har därefter tolkats med inslag av hermeneutikens 

synsätt vilket innebär att hänsyn tagits till specifika individers förutsättningar 

och hur de har tolkat situationen. 

 

 

2.2 Vetenskapliga angreppssätt 
 

Det finns olika forskningsmetoder lämpade för olika typer av problem d.v.s. 

de grunder på vilka vetenskapligheten vilar. Tre av dessa angreppssätt är: 

Induktiv-, deduktiv- och abduktiv metod (Sellstedt, 2002).  

 
2.2.1 Induktiv metod 

 

En induktiv metod är en beskrivning av en erfarenhetsgrundad slutledning. 

Den går ut på att försöka komma fram till konsekvenser eller allmänna regler 

utifrån verkliga iakttagelser (Åsberg, 2000). 

 

Genom empiri som bygger på observationer och erfarenheter söker man sig 

fram till en slutsats som brukar benämnas som induktionsproblemet. Ett 

induktionsproblem innebär dock att man kan dra förhastade slutsatser. En 

svaghet med den induktiva metoden är att premisserna aldrig är kända till 

hundra procent så att en säker slutsats kan tas och gälla för alla förhållanden i 

oändligheten (Åsberg, 2000). 

 

Även om man inte utgår ifrån en tidigare fastlagd teori så arbetar man inte 

förutsättningslöst. Är arbetssättet induktivt så är det omöjligt att inte blanda 

in egna tankar och teorier som påverkar det slutgiltiga resultatet (Patel & 

Davidson, 2011). 
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2.2.2 Deduktiv metod 

 

Den deduktiva metoden innehåller ett tydligt inslag av rationalism och 

innehåller mycket logik och matematik. Den kan även användas inom andra 

vetenskapliga områden som till exempel pedagogiken. Metoden bygger på 

härledningar av satser eller konsekvenser som redan är fastslagna. Ett bevis 

finns ifrån början, därtill kommer en empirisk grundad premiss som 

resulterar i en konsekvens eller slutsats. För att konsekvensen eller slutsatsen 

ska anses som giltig måste argumentet som sammanbinder beviset och 

premissen vara logiskt och analytiskt sett giltigt. Det kan innebära att 

premissen inte måste vara sann i det avseende att den överensstämmer med 

verkligheten (Åsberg, 2000).  

 

En fara med en deduktiv metod är att den teori som man utgår ifrån påverkar 

forskingen till den grad att nya och intressanta rön ej upptäcks (Patel & 

Davidson, 2011).  

 
2.2.3 Abduktiv metod  

 

Abduktion är en tredje forskningsmetod för att sammankoppla teori och 

empiri i ett vetenskapligt arbete. Metoden är en blandning mellan induktion 

och deduktion. I enlighet med abduktionen så formuleras ett hypotetiskt 

mönster utifrån ett enskilt fall för att kunna förklara det, det vill säga man 

skapar en teoretisk djupstruktur. Den här delen av metoden anses vara 

induktiv. I nästa steg som anses vara deduktivt testas teorin eller hypotesen 

på nya fall för att kunna göras mer generaliserbar. En fördel med abduktion 

är att det inte låser forskaren i lika hög grad som ett rent induktivt eller 

deduktivt arbetssätt hade gjort. En fara med metoden är att en forskare med 

tidigare erfarenheter inom området sällan är förutsättningslöst inställd och 

riskerar att välja redan kända och bekanta arbetsområden och dess teorier. 

Det kan leda till att man utesluter alternativa tolkningar. Risken är att den 

hypotetiska teorin verifieras i abduktionens deduktiva fas (Patel & Davidson, 

2011).  

 
2.2.4 Val av arbetssätt 

 

Initialt består arbetsförfarandet av en teoretisk djupstruktur som har byggt på 

att samla in kunskap och data om olika teoretiska metoder gällande 

ekonomiska kalkyler, strategiska beslut men också mjukare värden inom 

valda områden. Teorier har valts och applicerats på ett nytt specifikt fall. Den 

teoretiska djupstrukturen anses vara ett induktivt arbetssätt och dess 

applicerande för att göra den mer generaliserbar anses deduktivt. Därför 

anses att projektet följer det abduktiva arbetssättet.  
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2.3 Forskningsmetod 
 

Meningsskiljaktigheter finns kring vilken forskningsmetod som bör användas 

i ett forskningsarbete. De delas främst in i två olika metoder, den kvantitativa 

som är en analys och tolkning av siffror och den kvalitativa där detsamma 

görs med insamlande av ord (Jacobsen, 2002). Det går att med fördel 

kombinera de båda modellerna om man genomför en mer omfattande 

undersökning (Eliasson, 2013). 

 
2.3.1 Kvantitativ metod 

 

Den kvantitativa metoden har som utgångspunkt att den sociala verkligheten 

kan mätas med hjälp av metoder och instrument som ger information i form 

av siffror. Därefter kan man hantera den sociala verkligheten med olika 

statistiska modeller. Ett väl använt mätverktyg inom den kvantitativa 

metoden är frågeformuläret med givna svarsalternativ. Metoden förutsätter 

att forskaren är väl påläst om undersökningen och att de som undersöks kan 

uttrycka sin uppfattning av verkligheten i svarsalternativen (Jacobsen, 2002). 

Det är viktigt att få så många svar som möjligt i en kvantitativ undersökning 

eftersom den ofta bygger på hur utbredda olika attityder eller förhållanden är. 

Kvantitativa metoder fungerar således bäst när det är viktigt att resultatet kan 

presenteras med hjälp av siffror samt att kunna dra slutsatser kring större 

grupper genom att undersöka en mindre grupp (Eliasson, 2013).  

 
2.3.2 Kvalitativ metod 

 

Enligt den kvalitativa metoden bör man få fram hur människor tolkar den 

sociala verkligheten vilket endast kan göras genom att observera vad de gör 

och säger med egna ord. Vanliga tillvägagångssätt inom den kvalitativa 

metoden är fältarbete med observationer och öppna intervjuer. (Jacobsen, 

2002). Då man genomför observationerna så kan observatören vara mer eller 

mindre delaktig och intervjuerna varierar i hur uppstyrda de är beroende på 

intervjuaren. En kvalitativ metod lämpar sig när det är viktigt att komma åt 

ett sammanhang som kräver förståelse och som inte uppenbarar sig på en 

gång. De är även flexibla och går att anpassa efter situationen (Eliason, 

2013). 

 
2.3.3 Val av forskningsmetod 

 

I fallstudien har vi använt oss av kvantitativa metoder i form av insamling av 

ekonomisk data och siffror av redan befintligt material. Ny specifik data har 

även tagits fram på företaget som undersökningen är gjord på. Studien 

innehåller även en stor del kvalitativa metoder i form av intervjuer och 

observationer för att öka förståelsen och sammanhanget i arbetet. Efter 

genomförd kalkylering har vi även intervjuat beslutsfattare inom företaget för 

att få en inblick i hur planeringsarbetet görs för långsiktiga strategier.  
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2.4 Källkritik 
 

Källkritik innefattar en uppsättning av metodregler som syftar till att värdera 

och bedöma trovärdigheten i ett påstående. Det finns fyra källkritiska regler 

som är viktiga att använda sig av. Den första är att bedöma en källas äkthet. 

Genom att placera källan rätt i tiden, i rätt sammanhang och i samtid med de 

angivna författarna så kan man bedöma dess äkthet. Därefter bedöms källans 

oberoende, genom att den sätts in i sin samtidighet för att bedöma 

sannolikheten att beskrivet scenario inträffat. Den sista metoden som tas upp 

benämns som tendens vilket innebär att utvärdera på vilket sätt källan 

beskriver verkligheten. Man ställer sig frågande till beskrivningens 

trovärdighet (Esaiasson, 2012). 

   

Enligt Dahmström (2011) måste alla källor ses utifrån det sammanhang de 

skapades. De ska beaktas utifrån den tid, de kulturella och sociala 

förhållanden som rådde då materialet togs fram. Samtliga källor måste 

granskas och utsättas för källkritik. Det finns några frågor som är bra att 

ställa för att granska materialet källkritiskt:  

  

 För vems intresse skapades källan?  

 Vad är det för bild som upphovsmannen vill förmedla?  

 Finns det andra källor som beskriver samma händelse och vad är 

skillnaderna?  

 Är källan en första eller andrahandsuppgift?  

 

Källor måste väljas utifrån tillförlitlighet och inte för egna personliga 

intressen (Dahmström, 2011).   

 

Källor kan även delas upp i primära och sekundära källor. En primär källa är 

förstahandsinformation. Sekundärkällor består av en redan befintlig tolkning 

av ursprungskällan (Bell, 2013). 

  

Primärkällor kan delas upp i ”avsiktliga” och ”oavsiktliga” källor. Den 

förstnämnda skapas med utgångspunkten att individer i framtiden ska 

uppmärksamma och ta del av dem. Oavsiktliga källor används i ett syfte som 

upphovsmannen från början inte tänkt sig. Material av denna karaktär är mer 

användbart som en primärkälla på grund av att den inte är skapad utifrån 

syftet att spridas och läsas. Det är dock viktigt att bedöma om källan 

påverkats av något för att gå i en viss riktning (Bell, 2013).  

        
2.4.1 Primärdata 

 

En primärdataundersökning är att ta fram ny data som inte presenterats och 

använts tidigare. Fördelen med primärdata är att den dels är aktuell, men den 

kan också definieras och avgränsas för den givna frågeställningen 

(Dahmström, 2011). 
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Vid användandet av primärdata inom den egna forskningen så är det viktigt 

att relatera den till tidigare forskning inom området. Analyser, tolkningar och 

slutsatser ska bedömmas i förhållande till det egna resultatet (Halvorsen, 

1992). 

 
2.4.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata syftar till data som är framtagen sedan tidigare. Offentlig 

statistik, olika register och databaser är tre exempel på var värdefull offentlig 

sekundärdata kan hittas. Den generella regeln är att använda sig av 

sekundärdata i så stor utsträckning som möjligt, utan att det ger avkall på 

tillförlitligheten och aktualiteten. Anledningen är att framtagandet av 

sekundärdata blir billigare än framtagandet av primärdata. Sekundärdata kan 

användas i kombination med eller som ett komplement till primärdata 

(Dahmström, 2011). 

 

Sekundärdata kan vara mer eller mindre bearbetad och analyserad vilket 

leder till att en behandling krävs före användning. Vid utformandet av 

problemformulering i ett forskningsprojekt är det viktigt att lokalisera redan 

tillgänglig information för att undvika dubbelarbete. Tillgänglig data har 

vanligen tagits fram för ett annat syfte, vilket kan kräva en analys för att 

fastslå validitet och reabilitet (Halvorsen, 1992). 

 
2.4.3 Urval och bortfall 

 

Vid strikt vetenskapligt arbete kan insamlad data enbart säga någonting om 

de enheter som undersökningen innehållit. Men av ekonomiska, tidsmässiga 

och praktiska skäl är det ofta inte möjligt att samla in information i samtliga 

undersökningsenheter. Samtidigt vill man dra generella slutsatser utifrån det 

insamlade dataunderlaget, betydligt fler än vad som faktiskt ingår i själva 

undersökningen (Halvorsen, 1992). 

    

Ett stort problem som uppstår i användandet av offentlig statistik i specifika 

vetenskapliga arbeten är att data samlats in för ett annat syfte. En minskad 

relevans kan leda till att informationen inte ska ligga till grund för aktuell 

forskning. Forskaren vet ofta inte heller hur data tagits fram, vilket leder till 

osäker validitet (Halvorsen, 1992). 

   
2.4.4 Tillvägagångsätt 

 

Under arbetets gång har vi genomfört en omfattande litteraturstudie rörande 

ämnet köpa/tillverka inom industrin. Litteraturstudien har använts för att 

stödja arbetets vetenskapliga grund. Majoriteten av källorna som har använts 

är sekundära. En stor mängd information och data har även samlats in från 

redan befintligt material som till exempel forskningsartiklar, ekonomiska 

sammanställningar, teorier och dokumentation. Det framtagna materialet har 

granskats ur ett kritiskt perspektiv för att fastslå dess äkthet, validitet och 
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reliabilitet. Källans ålder är relevant och vi har valt att främst arbeta med 

välkända och erkända teorier samt aktuellt vetenskapligt material.  

 

Primärdata har tagits fram främst genom observationer och intervjuer som 

har sammanställts, dokumenterats och analyserats. I hänseende till urval och 

bortfall har vi granskat tillgänglig data utifrån ursprungskällan. 

 

 

2.5 Datainsamling 
 

När man som forskare valt att samla in data måste ett val göras av 

datainsamlingsmetoder. För att kunna svara på problemformuleringen är det 

viktigt att lista alla undersökningsenheter som man behöver samla in data för. 

Data är kvantitativ om den är mätbar och benämns då ofta som hårddata. 

Data är kvalitativ om den berättar något om egenskaperna hos 

undersökningsenheterna och benämns då som mjukdata (Halvorsen, 1992). 

 
2.5.1 Intervjuer 

 

Intervjuer har till fördel att de är flexibla i sitt utförande. Används dem på 

rätt sätt och utförs med skicklighet så kan man följa upp idéer, sondera svar 

och gå in på motiv och känslor. En brist med intervjuer är att de är 

tidskrävande, både utifrån förberedelser och utförande. Det är viktigt att ta 

hänsyn till etiska frågor, frågeformuleringen och strukturen i intervjun innan 

den genomförs (Bell, 2013). De flesta intervjuer görs med endast en 

respondent men det går även att göra intervjuer där fler personer deltar. En 

intervju bör även dokumenteras på något vis (Eliason, 2013).   

 
2.5.2 Observationer 

 

En observation är när forskaren gör iakttagelser av en eller flera miljöer och 

noterar eller dokumenterar dem på något sätt. En observatör kan vara mer 

eller mindre deltagande i förhållande till den miljö han eller hon studerar 

(Eliason, 2013). Observationen kan även göras ostrukturerat vilket ofta görs 

av forskare för att fånga en viss detaljnivå. Det förutsätter en klar uppfattning 

om vad syftet med observationen är (Bell, 2013).  

 
2.5.3 Dokument 

 

Ett dokument är en skriftlig källa för ett avtryck en människa har gjort på ett 

föremål. Det vanligaste källmaterialet är skrivet eller tryckt men kan även 

röra analys av till exempel film och video. Källorna kan även vara 

kvantitativa och statistiska. Det är då viktigt att granska och analysera dem 

kritiskt (Bell, 2013).  
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2.5.4 Experiment 

 

Ett experiment är ett vetenskapligt tillvägagångssätt som kan användas för att 

upptäcka något nytt, testa en redan känd hypotes eller för att demonstrera ett 

redan känt faktum. Experimentet äger rum i en forskningsmiljö där man 

försöker uppnå så stor kontroll som möjligt över de olika variablerna. Inom 

samhällsvetenskapen gör man ofta jämförelser mellan en kontrollgrupp och 

en experimentgrupp för att se hur individerna påverkas av experimenten 

(Bell, 2013). 

 
2.5.5 Valda datainsamlingsmetoder 

 

Under undersökningsperioden har vi främst använt oss av intervjuer, 

observationer och dokument för att samla in relevant information och data.  

 

Intervjuer har använts för att få en övergripande bild över företagets 

verksamhet och dess olika flöden. Forskarna har använt sig av strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer för att kartlägga och utreda kostnadsfördelning 

och kostnader för respektive aktivitet. En öppnare typ av intervju har använts 

för att ta fram företagets syn på kapitalkostnad, långsiktig strategi och deras 

framtida mål. 

 

Observationer har genomförts i den aktuella företagsmiljön under arbetets 

gång. De flesta observationerna har gjorts ostrukturerat, men med ett tydligt 

bakomliggande syfte för studien. Det har även gjorts mer strukturerade 

observationer för att kunna mappa upp flöden och lokalisera kostnadsbärare 

förknippade med studien.  

 

Dokumentationen som använts har i stor utsträckning varit kvantitativ i form 

av ekonomisk statistik som har sammanställts och tolkats utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. Även dokument av mer kvalitativ art har använts i studien. 

Den typen av dokument är till exempel: processcheman, arbetsbeskrivningar, 

materialflöden och dylikt. 

 

 

2.6 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
 

Tillförlitligheten och giltigheten av insamlad information vid forskning är 

viktigt oavsett vilken metod som väljs för datainsamling (Bell, 2013). För att 

forskningen ska ha så stort värde som möjligt är det viktigt att undersöka 

tillförlitligheten, giltigheten och objektiviteten i det insamlade underlaget 

(Rosengren & Arvidson, 2005). 

  
2.6.1 Reliabilitet 

 

Tillförlitligheten eller reliabiliteten är ett mått på hur väl ett specifikt 

tillvägagångsätt ger samma resultat under lika omständigheter men vid olika 
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tillfällen. Vid insamling av data krävs tillförlitliga instrument för att 

säkerställa en hög reliabilitet. Vid intervjuer av personer kan svaren skifta 

över tid, trots att frågorna är desamma. Konkreta frågor som ger olika svar 

vid olika tillfällen är inte att betrakta som ett tillförlitligt underlag. 

Undersökningar och mätningar med samma tillvägagångsätt och med lika 

förutsättningar bör ge ett liknande resultat för att inneha en hög tillförlitlighet 

(Bell, 2013).  

 

Mycket kan gå fel vid mätningar vilket kan leda till felaktiga och 

orättvisande mätresultat. Noggrannhet i mätprocessen och i efterföljande 

beräkningar avgör tillförlitligheten (Rosengren & Arvidson, 2005). 

 
2.6.2 Validitet 

 

Enligt Rosengren & Arvidson (2005) är validitet att verkligen mäta det vi 

avser mäta. Det är viktigt att utforma mätinstrument utifrån vad som ska 

mätas. Risken finns att man hamnar i en situation där mätningarna inte ger 

vad som från början var avsett. Bedömning av validiteten är viktig inom all 

vetenskaplig forskning. Vid ifrågasättande av giltigheten av en mätning finns 

det skäl att ifrågasätta hela rapporten (Rosengren & Arvidson, 2005). 

    

Det finns tre olika former av validitet. Den första och också vanligaste 

benämns som ytvaliditet. Det innebär en definiera begrepp från teorin så att 

de passar och fungerar vilket ger validitet för bestämd mätning. Den andra 

formen är empirisk validitet vilket innebär att ett tidigare resultat på en 

variabel kan användas i framtagandet av en annan. Den tredje formen av 

validitet benämns som begreppsvaliditet. Den går ut på att genom väl 

validerad empiri i efterföljande steg kunna validera teori utifrån samband 

mellan dessa (Rosengren & Arvidson, 2005).      

  
2.6.3 Objektivitet 

 

Forskning ska presenteras utifrån ett objektivt synsätt. Att som forskare 

förhålla sig objektiv är en svårighet som ligger i det psykologiska planet, då 

det är svårt att bortse från förutfattade meningar. Det är tillåtet att presentera 

egna åsikter och tolkningar i vetenskapliga rapporter under förutsättning att 

det preciseras tydligt (Ejvegård, 2009). 

 

Det är nödvändigt att utreda källors objektivitet för att bilda sig en 

uppfattning om hur materialet kan användas. Fördomar och önskningar hos 

författarna av vetenskapliga rapporter färgar lätt materialet och dess 

vetenskapliga grund kan ifrågasättas. Detsamma gäller vid tolkning av 

intervjusvar. Frågorna i en intervju ska ställas objektivt och inte ha en 

ledande innebörd (Ejvegård, 2009). 
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2.6.4 Generaliserbarhet 

 

Antalet enheter som en forskare undersöker avgör till vilken grad resultaten 

går att generalisera. Resultaten från undersökningar som bygger på data ifrån 

en stor mängd enheter kan ofta generaliseras. Svårigheten är att ta fram 

relevant data för en stor mängd enheter. Vid undersökningar som bygger på 

data från en eller ett fåtal enheter är det omöjligt att dra generella slutsattser. 

Samtidigt finns det goda möjligheter till att rätt data samlas in (Jacobsen, 

2002).   

 
2.6.5 Arbetets tillförlitlighet, gilltighet och generaliserbarhet 

 

För att säkerställa en hög reliabilitet och validitet genom arbetet har 

forskarna genomfört olika typer av intervjuer med personer från olika 

avdelningar samt kritiskt granskat och utvärderat insamlad data. För att 

säkerställa att rätt data inhämtats så har frågor, verktyg och metoder 

formulerats och utvecklats utifrån arbetets syfte.  

 

För att uppnå en objektivitet som genomsyrar hela fallstudien har forskarna 

gått in med ett så neutralt synsätt som kan anses möjligt utifrån 

förutsättningarna. Källor och informationssamlandet har även granskats 

objektivt av forskarna genom att ifrågasätta dess riktighet och ursprung. 

 

Undersökningen bygger på data som samlats in på ett företag vilket gör 

resultaten svåra att generalisera. Det har dock varit möjligt att samla in 

djupare och mer specifik data för det enskillda fallet.   
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3. Teori  

I följande kapitel så kommer teori att beröras som anses vara relevant för 

arbetets innehåll. 

Teoriområden som berörts i fallstudien är: 

1. Köpa eller tillverka 

2. Företagsekonomi  

3. Kalkyler 

4. Vision, mål & strategier 

5. Kärnverksamhet 

6. Outsourcing 

7. Beslutsfattande 

Vi kommer nu kort att beskriva varför och vad vi har valt att fokusera på 

inom respektive område då dessa vid första anblick kan anses breda och 

omfattande. 

Köpa eller tillverka: En viktig fråga och det som genomsyrar hela arbetet. I 

kapitlet tar vi upp frågans komplexitet och vad man bör tänka på enligt känd 

teori. 

Företagsekonomi: Vi har valt att ta med vissa grunder i företagsekonomi då 

det ligger till grund för utvecklingen inom tillverkningssektorn. 

Konkurrensen och positionen i värdekedjan påverkar starkt val av strategi 

och beslut gällande köpa/tillverka.   

Kalkyler: Grundläggande om vad kalkyler är, hur de är uppbyggda och vad 

de fyller för syfte och funktion i en organisation. Även ingående om hur man 

bör bygga upp en kalkyl som ett projekt i olika steg. Det ingår även en del 

om hur en process kartläggs. 

Vision, mål & strategier: Vi anser att ett företags strategi är starkt kopplat 

mot hur köpa/tillverka frågan utvärderas. Ledningens roll att leda företaget i 

rätt riktning, uppsättande av visioner och mål, val av strategi och hur de 

kopplas mot ett företags försörjningskedja kommer beröras. 

Kärnverksamhet: Förklaring och definition av uttrycket och hur man ser på 

det ur ett företagsperspektiv. Vidare beskrivs leverantörssamverkan och 

vissa delar om inköp i samband med ämnet.  
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Outsourcing: En beskrivning om begreppet outsourcing och vad det innebär. 

Det som inte talar för outsourcing (köpa), talar för insourcing (tillverka). 

Beslutsfattande: Avsnittet tar upp hur man tänker kring beslutsfattande i 

organisationer enligt teorin. 

 

3.1 Köpa eller tillverka 

Köpa eller tillverka beslut har ökat i betydelse på grund av den nuvarande 

outsourcing trenden. Trots detta så visar tidigare forskning inom området att 

denna typ av beslut ofta görs utan tillräcklig analys. Därför har flera forskare 

rekommenderat ett utvidgat perspektiv kring köpa eller tillverka beslut 

(Sundquist, Hulthén & Gadde, 2014). 

Trotts årtionden av forskning inom området är det fortsatt svårt att på bred 

front klargöra några tydliga frågor som avgör köpa/tillverka beslut. Det finns 

forskning som tyder på att företag under tider av osäkerhet i efterfrågan 

väljer att i högre grad flytta osäkerheten till sina leverantörer (Parmigiani, 

2007). 

Det är viktigt att ta ställning till om hela eller delar av en produkt skall köpas 

in eller tillverkas. Ett köpalternativ måste utvärderas ur flera aspekter. Vid 

en jämförelse mellan egentillverkning och inköp av en produkt så måste man 

ta ställning till om beslutet är lång- eller kortsiktigt. På kort sikt undviker 

företaget endast de rörliga kostnaderna bundna till tillverkningen om den 

nödvändiga utrustningen finns tillgänglig. Det innebär att resterande fasta 

kostnader måste täckas av andra produkter. Vid långsiktiga beslut skall alla 

kostnader relaterade till produktionen tas med vid jämförelse av 

totalkostnaden vid ett inköp från en leverantör (Olhager, 2013). 

Tillgängligheten av kapital för investeringar, produktionssystemets kapacitet 

och förmåga är faktorer som kan begränsa möjligheterna för företaget att 

egentillverka. Det som talar för egentillverkning är följande:  

 Bättre kontroll över produktion, kvalitet och tillförlitlighet.  

 Utnyttjande av befintliga resurser. 

 Skydd av know-how och kärnkompetens 

 Erfarenhetsuppbyggnad 

Ovan nämnda aspekter måste viktas mot leverantörens kvalitetsnivå och 

dess leveransförmåga. Under högkonjunktur så tenderar fler företag att köpa 

in produkter då de inte hinner utveckla eller öka sin egen produktion 

kortsiktigt. Strategin är då att fokusera på områden där man besitter 

specialkompetens och köpa in övriga. Det omvända tenderar att ske i 
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lågkonjunktur, då man istället vill belägga den egna verksamheten till så hög 

grad som möjligt för att utnyttja den fria produktionskapaciteten. Vid hög 

och stabil efterfrågan kan företaget tillverka själva. När efterfrågan är mer 

osäker och ojämn så kan det vara ett bättre val att köpa (Olhager, 2013).  

Kortsiktigt kan konkurrenskraften stärkas genom ökad produktivitet, dvs. att 

göra saker rätt. Långsiktigt handlar konkurrenskraft mer om effektivitet, dvs. 

att göra rätt saker (Olhager, 2013).  

För långsiktig konkurrenskraft måste företagen fatta beslut om vilka 

aktiviteter som ska utföras och vilka som ska köpas in (Andersson & 

Larsson, 2006).  
 

 

3.2 Företagsekonomi  
 

Företagsekonomi kan beskrivas som läran om hur företag hushåller med 

begränsade resurser. Det är ett samhällsvetenskapligt ämne som har en tydlig 

koppling till nationalekonomi, sociologi, juridik, statistik och datavetenskap 

(Andersson, 2013; Skärvad & Olsson, 2011).  

 

Ett annat begrepp inom företagsekonomin är produktionsekonomi som 

beskrivas utifrån de två ingående termerna, produktion och ekonomi. 

Produktion är en nödvändig aktivitet för att skapa värde genom en tillverkad 

produkt. Produktionsekonomi handlar alltså om att hushålla med ett 

producerande industriföretags resurser. En god produktionsekonomi är en 

förutsättning för långsiktig konkurrenskraft, utveckling och överlevnad. Det 

gäller att tillverka kostnadseffektiva produkter som marknaden efterfrågar 

(Olhager, 2013). 

 

En stark företagskultur är av avgörande betydelse för företags framgång. 

Organisationer måste också vara flexibla nog för att kunna reagera på 

ändrade förutsättningar i sin omgivning. Det behövs en starkt decentraliserad 

organisation för att kunna anpassa sig till kunden. Många är övertygade om 

att det finns en koppling mellan företagskultur som baseras på värderingar, 

effektivitet och motivation samt att denna koppling leder till ökad lönsamhet. 

Enligt undersökningar gjorda av Kotter & Heskett (1992) samt Collins & 

Porras (1994) så har organisationer med en stark kultur bättre ekonomiska 

resultat än organisationer med svag sådan (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Värde är det pris som kunden är villig att betala för en vara eller tjänst. Vad 

som betecknas som värde skiljer sig från en kund till en annan. Kundvärde 

kan beskrivas som en kombination av kvalité, leveransförmåga, flexibilitet 

och pris. Företag försöker maximera kundvärdet och minimera 

produktionskostnader för att maximera vinsten (Olhager, 2013). 
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3.2.1 Ur ett externt perspektiv 

 

Ett företag kan beskrivas som en förädlingsenhet, där resurser förbrukas och 

värde skapas. För att bedöma framgång i ett företag så vägs värdet av de 

förbrukade resurserna mot värdet av de utförda prestationerna. Företagens 

mål är ofta uttryckt i finansiella mått, vilket medför problem och hinder som 

måste övervinnas. För att lyckas krävs att problem och hinder identifieras, 

analyseras och åtgärdas. Ett beslut för att övervinna ett hinder måste leda till 

handling för att uppnå en styreffekt inom en organisation (Andersson, 2013). 

 

Sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv finns det två olika marknader som 

ett företag agerar på, faktormarknaden och produktmarknaden. På 

faktormarknaden köper företag traditionella produktionsfaktorer i form av 

arbetstid, maskiner, faciliteter, råvaror och kapital. Enligt den senare teorin 

har det tillkommit produktionsfaktorer i form av vetenskap, ledarskap, 

teknisk kompetens, företagskultur och innovationsförmåga. De nytillkomna 

anses vara avgörande för fortsatt tillväxt. Den andra är produktmarknaden 

där företag säljer tillverkade produkter till kunden. Vanligen finns det 

konkurrens på både produkt- och faktormarknaden (Andersson, 2013).      

 

Flödet från råmaterial till färdig produkt går oftast genom olika företag innan 

det når slutkunden. Det ena företagets output blir nästa företags input. Dessa 

flöden benämns ofta som en förädlingskedja. Företagen i förädlingskedjan är 

olika integrerade med varandra och det finns ingen självklar gräns var företag 

ska börja respektive avsluta sin förädling. Förädlingskedjan är på så vis 

föränderlig och varje producerande enhet måste agera effektivt för att 

berättiga sin egen verksamhet. Företag fungerar som en länk i kedjan, vilken 

når slutkunden. Fram till kunden sker ett flöde av material och i motsatt 

riktning finns ett finansiellt flöde som betalning för utförda prestationer 

(Andersson, 2013). 

 

Marknader är i ständig förändring vilket ställer krav på dess aktörer. 

Företagen måste utveckla och erbjuda attraktiva produkter till en 

konkurrensutsatt marknad. Det handlar om att skapa ett värde som kunden är 

beredd att betala för. Fokus på slutkunden har ökat succesivt i takt med en 

ökande konkurrens. Aktörer inom flera produktområden arbetar brett med 

kundanpassningar för att tillfredsställa kunderna. För att kunna erbjuda en 

ökad anpassning krävs en flexibel produktion och distribution. En mer 

kundanpassad och efterfrågestyrd produktion leder till en förändrad 

tillverkningsstrategi. Det har skapat ett ökat fokus på aktiviteter och 

processer i företagen (Andersson, 2013). 

 
3.2.2 Ur ett internt perspektiv 

 

Det finns olika definitioner på vad ett företag är ur ett internt perspektiv. En 

definition är: ”Ett företag består av ett antal människor med en gemensam 

ledning som medvetet använder företagets resurser för att utföra aktiviteter 
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som leder till ett eller flera mål”. Vidare beskrivs definitionen att inte enbart 

beröra affärsverksamhet utan även offentlig verksamhet och ideella 

organisationer (Andersson, 2013). 

 

Inom företag sker aktiviteter för att kunna styra verksamheter mot uppsatta 

mål. Det finns ofta en inre struktur i form av ett organisationsschema, där 

funktioner är indelade i olika avdelningar och med olika specialkunskaper. 

Organisationsschemat beskriver informationsvägar och i vilken följd som 

informationen ska behandlas, både uppifrån och ner och nerifrån och upp. En 

organisation består av personal som bidrar med arbete, kunnande, erfarenhet, 

nytänkande och engagemang. Företaget har även materialistiska resurser som 

byggnader och maskiner. Men även finansiella resurser i form av likvida 

medel (Andersson, 2013). 

 

Allt som utförs inom ett företag kan benämnas som aktiviteter. Med den 

definitionen går det att förstå och förklara en organisations operativa 

verksamhet. Det finns en kalkylmetod som utgår ifrån detta synesätt, ABC-

kalkylering (acivity-based costing) (Andersson, 2013). 

 

Traditionellt sett var organisationer uppdelade i en produktionsdel och en 

administrativ del. Gränsen mellan de båda har succesivt blivit mer flytande. 

En omfattande teknikutveckling har möjliggjort att produktionspersonal i 

större utsträckning sköter administration i sitt dagliga arbete. Resultatet har 

blivit kortare beslutsvägar, enklare samordning, mindre risk för fel och en 

ökad flexibilitet (Andersson, 2013). 

 
 

3.3 Kalkyler 
 

Att beräkna kostnaden för produkter är viktigt för företagen sett ur flera 

aspekter. Syftet kan vara att skapa underlag för prissättning, 

lönsamhetsbedömningar, produktvalsanalys eller andra strategiska beslut. 

Beräkningar av enskillda produkters kostnader benämns som 

produktkalkylering. En fullständig produktkalkylering innehåller både en för- 

och efterkalkyl. Förkalkylen beskriver de beräknade kostnaderna som 

uppkommer på grund av en enskild produkt. Genom att studera produktens 

utformning, förväntade efterfrågan och tillverkningsätt kan kostnaden räknas 

fram. Efterkalkylen görs i ett senare skede när det är möjligt att beräkna de 

verkliga kostnaderna för produkten. Genom att jämföra förkalkyl och 

efterkalkyl går det att justera framtida kalkylmetod för en mer korrekt 

förkalkyl (Olhager, 2013). 

 

Kalkyler fungerar som ett hjälpmedel vid ekonomisk analys. Professionella 

inköp innehåller någon form av beräkning där kostnader sammanställs och 

jämförs. Målet är att maximera värdet i förhållande till kostnaden. Kalkyler 

fungerar som ett verkligt beslutsunderlag vid exempelvis investering, 

prissättning eller köpa/tillverka beslut. Resultaten av kalkylerna är en viktig 
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del av styrningen i en organisation. Kalkylering avsedd för ett köpa/tillverka 

beslut skiljer sig från vanlig ekonomisk analys då den är framåtriktad och 

innehåller osäkerhet och risk. Det finns inget regelverk kring hur kalkyler ska 

upprättas utan det är upp till varje företag att utforma kalkylmodeller som 

efterliknar verkligheten i så stor grad som möjligt. Det är vanligt att företag 

har en generell kalkylmetod som de använder sig av i många fall för att 

underlätta (Eliasson, 2005).  

 

Styrning av en verksamhet med stöd av kalkyler ligger till grund för framtida 

resultat. Arbetet som genomförs innan man kan ta ett köpa/tillverka beslut 

bedrivs vanligen i projektform, där funktioner från olika avdelningar är 

involverade (Eliasson, 2005).  

 

När det gäller köpa/tillverka beslut är det viktiga att kartlägga och beräkna 

intäkter och kostnader. Inledningsvis definierar man de objekt som kalkylen 

ska ge beslutsunderlag till. Sedan görs en bedömning av vilka kostnader som 

är relevanta för det aktuella fallet, beslut fattas om hur dessa ska beräknas 

och kalkylmodell väljs. Därefter går det att identifiera, samla in, strukturera 

och analysera information.  Utfallet av de ekonomiska beräkningarna är det 

som genererar ett beslutstöd. Kalkyler är dock förenat med osäkerhet och risk 

då flera parametrar kan vara uppskattade eller prognostiserade. Genom att 

räkna fram sannolikhet för olika utfall i samband med kalkylering så kan 

man fatta ett mer korrekt beslut (Andersson, 2013). 

 

Kalkyler är en sammanställning av vad ett beslut ger för positiva eller 

negativa konsekvenser ur ett ekonomiskt perspektiv. Vid produktkalkylering 

är det av stor vikt att varje enskilt kalkylobjekt tillgodoräknas korrekta 

intäkter, samtidigt som de bär korrekta kostnader. Generellt är det enklare att 

härleda intäkter och svårare att identifiera kostnader (Andersson, 2013). 

 

Enligt Olhager (2013) kan kostnader som uppkommer vid produktion ses 

utifrån tre olika perspektiv: 

 

 Direkta och indirekta kostnader (sett ur redovisningssynpunkt) 

 Fasta och rörliga kostnader (sett utifrån volym) 

 Särkostnader och samkostnader (sett utifrån kostnader som 

uppkommer beroende på beslut) 

 
3.3.1 Grundarbete 

 

Innan kalkylprocessen kan inledas är det viktigt att kartlägga de 

grundläggande frågorna som rör projektet. Ett projekt utgår alltid från ett 

kundbehov som kan vara både internt och externt. Det är viktigt att förstå 

kundens mål och behov innan man går vidare i processen. Därefter skapas en 

projektbeskrivning innehållande: bakgrund, syfte, mål och tidplan. En 

projektledare utses för att styra och driva projektet framåt. Det utses även en 

kalkylansvarig som i mindre organisationer ofta består av projektledaren. 
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Innan kalkylarbetet kan fortsätta bestäms grundförutsättningarna för 

projektet. Beslut om hur kalkylen ska presenteras fastställs och det kan göras 

med till exempel payback-tid, kassaflöde eller return on investment (ROI). 

Även vad kalkylen ska innefatta med hänsyn till tidsspannet. Den bör även 

innehålla en beskrivning om hur beräkningar utförs och presenteras, 

exempelvis noggrannhet, enheter och valuta. Tillgången på indata för att 

genomföra kalkyleringen sätter ramarna för mål och förutsättningar. Det 

leder till att tillgänglig indata måste hänga ihop med val av kalkylmetod 

(Eliasson, 2005).  

 
3.3.2 ABC-kalkylering 

 

Produktionen i industriföretagen har genomgått omfattande förändringar. En 

teknisk utveckling har möjliggjort en ökad automatisering samtidigt som 

kundanpassade produkter blivit vanligare. Följden har blivit högre kostnader 

för kapital och en ökad administration. Det har visat sig att traditionella 

kalkylmetoder inte är anpassade för industriföretag med ökade samkostnader. 

Att fördela samkostnader traditionellt enligt en viss procentsats blir ofta 

felaktigt på grund av en mer komplex produktion. Minskade direkta 

kostnader i kombination med ökade omkostnader har lett fram till kritik mot 

traditionella kalkylmetoder (Andersson, 2013). Vidare anser Bergstrand 

(2010) att det är denna kritik som ligger till grund för ABC-kalkyleringens 

utveckling.   

 

Vid ABC-kalkylering utgår man från aktiviter som är kopplade till 

kalkylobjektet. Aktiviteterna kan delas in i primära aktiviteter och 

stödaktiviteter. Varje aktivitet kan brytas ner beroende på kalkylens syfte. 

För att kunna beräkna totalkostnaden för exempelvis en produktgrupp så tar 

man fram varje aktivitets kostnadsdrivare, vilket ska vara ett mått på 

användandet av aktiviteten (Andersson, 2013). 

 

Enligt Bergstrand (2010) inleds en ABC-kalkyl med att identifiera direkta 

kostnader i form av direktlön och direktmaterial. Först därefter behandlar 

man den kostnadsmassa som benämns som omkostnader i traditionell 

kalkylering. Kostnadsmassan bryts ner och delas upp i aktiviter. När man har 

lokaliserat kostnadsdrivaren för varje aktivitet går det att beräkna vilken 

kostnad som ska påföras kalkylobjektet. 

 

Vid kalkylering är oftast inte produktionsavsnitt och funktioner fullt 

utnyttjande. Olika kalkylmetoder tar hänsyn till detta på olika sätt. Vid ABC-

kalkylering fördelar man kostnaden på hela den praktiskt tillgängliga 

kapaciteten. Det ger en förhållandevis låg timkostnad mot traditionell 

kalkylering där kostnaderna delas på den utnyttjade kapaciteten. 

Tidsåtgången för varje aktivitet i en ABC-kalkyl påförs kalkylobjektet och 

övrig tid påförs kostnadsstället i form av ledig kapacitet. Ledig kapacitet 

innebär vanligtvis att någon slags åtgärd behövs från företagets sida, 

exempelvis beslut om legotillverkning eller kapacitetsnedskärning. När 
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företag arbetar och räknar med praktisk kapacitet får man fram den 

långsiktigt riktiga produktionskostnaden. Kostnaden blir lägre än traditionell 

produktkalkylering och högre än bidragskalkylering (Bergstrand, 2010).   

 

Genom att använda ABC-kalkylering ökar precisionen att härleda kostnader 

till korrekt kalkylobjekt. Indirekta kostnader fördelas på ett mer rättvisande 

sätt. Kalkylmetoden kan även användas med fördel för att kategorisera 

värdeskapande aktiviteter och slöseri (Skärvad & Olsson, 2011). 

 

Företagen befinner sig på olika marknader med olika förutsättningar, vilket 

leder till att det inte finns någon allmängiltig kalkylmodell för alla 

situationer. Olika kalkylmetoder är användbara i olika situationer 

(Andersson, 2013).  

 
3.3.3 Mappning 

 

För att kunna få en bra och tydlig bild av en verksamhet kan man använda sig 

av mappning. En typ av mappning är att analysera företagets värdeflöde. 

Enligt Olhager (2013) och Rother & Shook (2001) är ett värdeflöde alla 

aktiviteter i en process som genomförs för att framställa en produkt. Olhager 

(2013) menar att man kan dela in aktiviteterna i tre kategorier: 

 

 Värdeskapande aktiviteter 

 Icke-värdeskapande aktiviteter 

 Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter 

 

Värdeskapande aktiviter är när man tillför direkt värde till en produkt till 

exempel bearbetning av råmaterial eller montering. De icke-värdeskapande 

aktiviteterna är till exempel transporter och lagring, då inget värde tillförs till 

produkten. De nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteterna är de 

aktiviteter som direkt stödjer transformationsprocessen för produkten till 

exempel planering av inköp, produktion och leveranser. Därför brukar man ta 

med informationsflödet i en värdeflödesanalys för att få en större helhet i 

mappningen (Olhager, 2013). 

 

Det finns ett materialflöde och ett informationsflöde som verkar med 

varandra, båda är lika viktiga och ska kartläggas. Det är viktigt att jobba med 

helhetssynen och inte isolera individuella aktiviter (Rother & Shook, 2001). 
 

3.3.4 Processflödesanalys 

En processflödesanalys är en metod för att dokumentera aktiviteter på ett 

detaljerat, kompakt och grafiskt sätt för att bättre förstå en process och för 

att kunna tydliggöra var det finns brister och förbättringspotential. För att 

utföra dessa typer av arbeten använder man sig ofta av olika scheman och 

diagram för att göra det visuellt. Analysen kan göras i olika syften och 

varierar därför i detaljrikedom och vilken information som tas med. Genom 
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att utföra en processflödesanalys kan man öka förståelsen genomgående och 

dra ihop processerna till att tydligare kommunicera med varandra. I en 

processflödesanalys finns det ett antal grundläggande steg som består av att: 

 Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 

 Dokumentera processen som helhet. 

 Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar. 

 Rekommendera lämpliga processförändringar. 

 Genomföra beslutade förändringar.  

Varje aktivitet i processanalysen granskas och arbetsaktiviteter listas genom 

att ställa frågor av typen hur, var och varför (Olhager, 2013). 

 
3.3.5 Beräkningar 

 

För att göra beräkningar behöver man välja vilka kalkylmodeller som ska 

användas. Beroende på vad som valts som grundförutsättningar i projektet så 

kan man välja och utveckla en korrekt kalkylmodell. Beroende på situation 

bör man enbart välja ekonomisk data som är relevant. Vad man tar med 

avgörs av kalkylobjektets karaktär och mål (Andersson 2013; Eliasson, 

2005). 

 

Det finns två vanligt använda kalkylmetoder där man beräknar och fördelar 

kostnaderna. Den mest omfattande är självkostnadskalkylering, där både 

sam- och särkostnader tas med i beräkningen. Genom att göra en fullständig 

kostnadsfördelning så är kalkylfilosofin bra att använda sig av när 

kalkylobjektet ska beräknas på lång sikt. Den andra är bidragskalkylering där 

endast särkostnaderna tas med i beräkningarna. Denna typ av kalkyler 

används med fördel vid beslut som påverkar företaget kostsiktigt, då det ger 

en mer ofullständig kostnadsfördelning (Olsson, 2011). 

 

Både bidragsmetoden och självkostnadsmetoden är en förenklad beräkning 

av det verkliga ekonomiska läget. Genom att använda sig av 

bidragskalkylering tar man inte hänsyn till samkostnader som är kopplade till 

kalkylobjektet, vilket leder till att kalkylen kan visa ett gynnsamt resultat 

som stämmer dåligt överrens med verkligheten (Eliasson, 2005). 

 

En viktig faktor vid kalkylering är vad kapitalkostnaden är för respektive 

organisation. Pengar har olika värde vid olika tidpunkter och 

kapitalkostnaden förändras över tid. Vid beräkningar som sträcker sig över 

en viss period så är det därför nödvändigt att göra en beräkning på vad 

kapitalet kostar under hela den beräknade cykeln. Kalkylräntan skiljer sig 

mellan företag, men vanligtvis är den oförändrad under varje räkenskapsår. 

Kalkylräntan har stor inverkan på vad kalkylen ger för resultat. Vanligtvis 
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fastställs inte kalkylräntan av projektgruppen utan beräknas centralt för hela 

organisationen (Eliasson, 2005). Enligt Andersson (2013) är bestämmande av 

kalkylränta ett komplext problem, då det finns flera sätt att resonera.    

 

För att få ett resultat över hela den beräknade kalkylperioden krävs en 

sammanställning. Vid behov läggs en investeringskalkyl till, vilken kan vara 

omfattande i sig. Vid investeringskalkylering så finns det två vanliga 

metoder. Payback-metoden som är enklast att använda då den går ut på att 

beräkna tid för att få tillbaka satsat kapital. Metoden används främst för 

beräkningar av kortare projekt. Nuvärdesmetoden är mer omfattande och 

används för kalkylering av objekt som påverkar företaget på lång sikt 

(Eliasson, 2005). 

 

Projektkalkylens tillförlitlighet beror på val av rätt kalkylmetod och kvalitén 

på ingående data. Ingående data hämtas från resultaträkningen och olika 

delar av affärsystemet, men även från leverantörer och branschorganisationer 

samt generell data så som valutakostnader och råvarukostnader. Beroende på 

tillgången på data så kan det krävas att praktiska studier genomförs för att 

samla in den ifrån den löpande verksamheten. Vid avsaknad av enskild data 

kan en ärlig skattning göras för att gå vidare i kalkyleringen. Noggrannheten 

av ingående data är viktig men den bör inte vara för exakt. Vikt bör läggas 

vid att ha samma typ av noggrannhet mellan olika kostnadsslag. Insamlad 

data används till att utföra beräkningar i de valda kalkylmodellerna. För att 

skapa ett beslutsstöd som kan analyseras och övervägas krävs det att man 

analyserar osäkerheten av kalkylen. Genom analys av interna och externa 

risker kan man beräkna sannolikheten för olika utfall (Eliasson, 2005). 

 
3.3.6 Investeringskalkylering 

En investering kan definieras som en resursanskaffning vilken bedöms 

generera värde över tid. Ett investeringsbeslut kan vara direkt avgörande för 

företags långsiktiga utveckling och framgång (Carlsson & Bernhardsson, 

2007). 

Investeringskalkyler bygger inte på intäkter och kostnader utan på 

kassaflöden. Det leder till att avskrivningar är en kostnadspost som utgår i 

denna typ av kalkylering. En grundinvestering är den initiala utbetalningen 

som orsakas av resursanskaffningen. Inbetalningar som ökar med en 

investering är att betrakta som nyttan med investeringen. Utbetalningar är 

löpande driftskostnader som en investering medför. Skillnaden mellan 

inbetalningar och löpande utbetalningar ger ett årligt inbetalningsöverskott. 

Vid investeringskalkylering använder man sig även av restvärde för att ta 

hänsyn till investeringens värde efter den ekonomiska livslängden (Carlsson 

& Bernhardsson, 2007; Skärvad & Olsson, 2011).  

Investeringar går vanligtvis att lokalisera i ballansräkningen bland 

anläggningstillgångar. Mjuka investeringar som kompetensutveckling, 
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miljö, forskning och utveckling är svårare att översätta till siffror (Carlsson 

& Bernhardsson, 2007).  

Payback metoden är vanlig och enkel att använda sig av vid 

investeringskalkylering. Den går ut på att beräkna återbetalningstiden genom 

att dela grundinvesteringen på det årliga inbetalningsöverskottet (Figur 1). 

En investering bedöms som mer lönsam vid en kortare payback-tid. Risken 

med en investering ökar vid en längre återbetalningstid på grund av att 

osäkerheten blir större desto längre in i framtiden man tittar (Carlsson & 

Bernhardsson, 2007).  

 

 
Figur 1: Payback tid (Skärvad & Olsson, 2011) 

 

Metoden kan användas för att göra snabba överslagsräkningar och i mer 

omfattande kalkyler. En nackdel är att metoden inte tar hänsyn till pengars 

olika värde från en tid till en annan. Det kan leda till att en investering kan 

se lönsam ut när den i själva verket inte är det (Carlsson & Bernhardsson, 

2007). 
 

 

3.4 Vision, mål & strategier 

En viktig del för företagsledningen i en organisation är att skapa en vision 

som ger en gemensam bild av organisationens framtid. Visionen ska sedan 

brytas ner till långsiktiga och kortsiktiga mål, det är viktigt att medarbetarna 

är involverade i detta. Målen ska därefter backas upp och kompletteras med 

strategier för att jobba mot och uppfylla dem (Bergman, Klefsjö 2012). 

Det är även viktigt att ha en tydlig affärsidé eller verksamhetsidé som 

tydliggör organisationens syfte att existera och vilka dess kunder är 

(Bergman, Klefsjö 2012). 

En produktionsstrategi är till för att stödja företagets konkurrenskraft på 

marknaden. Faktorer som avgör om ett visst köpbeslut hamnar hos en 

leverantör kan vara pris, kvalitet, leveransförmåga, flexibilitet, 

produktionsdesign och produktbredd. Dessa marknadsrelaterade faktorer 

måste översättas till produktionsrelaterade konkurrensfaktorer som: 

kostnadseffektivitet, kvalitet, leveransprecision, leveranshastighet samt 

volym- och produktionsmix-flexibilitet (Olhager 2013). 
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3.4.1 Finansiella och strategiska mål 

Det finns främst två typer av mål vid val av strategi, de kan antingen vara 

finansiella eller strategiska. De finansiella målen ämnar främst till att göra 

vinst i pengar till exempel öka den totala vinsten och marginalerna eller att 

maximera återbetalningen på sitt investerade kapital. De strategiska målen 

inriktar sig mer mot att utöka och förbättra verksamheten som att till 

exempel skaffa sig större marknadsandelar, lägre kostnader och bättre 

kvalitet än sina konkurrenter. De finansiella målen är av stor vikt för alla 

företag och måste tas hänsyn till då man fattar viktiga beslut (David, 2015). 

 
3.4.2 Planering längs försörjningskedjor 

Det är viktigt att som ledande företag i ett värdesystem konfigurera systemet 

på bästa möjliga vis. En ytterlighet kan vara att utföra så få värdeskapade 

aktiviteter som möjligt och enbart kordinera aktiviteter och sköta 

marknadsföringen. Den andra är att utföra så många värdeskapande 

aktiviteter som möjligt. De flesta företag brukar ligga någonstans mellan 

dessa två ytterligheter. Var företag väljer att lägg sig på skalan kan 

benämnas som köpa eller tillverka. Effektiviteten i värdeskapande aktiviteter 

är viktigt då det påverkar möjligheten att konkurrera oavsett 

lågkostnadsfokus eller differentiering (Andersson & Larsson, 2006).  

Det sker olika slags transformationsprocesser inom det egna företaget, hos 

leverantörer och industriella kunder. Kopplingen mellan dessa är att output i 

en process är input i en annan vilket gör att de olika producenterna hamnar i 

en sammanlänkad kedja (Olhager, 2013).  

Även om köpa/tillverka beslut kan gå åt bägge håll så är det tydligt att det 

sker en successiv specialisering längs förädlingskedjan. Det leder till att 

kedjan utvidgas och ofta består av fler aktörer. Diskussioner kring vad som 

är kärnkompetens leder ofta till att den egna produktionen begränsas till 

vissa teknologiområden och att verksamhet outsourcas. Det läggs mer fokus 

på kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet än priskonkurrens vid inköp av 

material (Olhager, 2013).  

Hela syftet med en försörjningskedja är för dess aktörer att förse den slutliga 

kunden med varor och tjänster. Ett ökat samarbete som sträcker sig över 

organisationsgränserna kan leda till fördelar för både leverantör och kund. 

Planerings- och styrningsaktiviteter avseende material och information kan 

utvidgas till att gälla hela kedjan och inte bara den egna organisationen. 

(Olhager, 2013).  

 

3.5 Kärnverksamhet  

Det har tidigare varit viktigt för företagen att ha en bred verksamhet med 

flera affärsområden inom samma företag. Tanken var att ha någon form av 
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försäkring där verksamheter som gick sämre under en viss tid skulle vägas 

upp av de som gick bra. Utvecklingen har idag gått i motsatts riktning, där 

fokus ökat på kärnverksamheten (Björklund, 2012). De teorier som finns om 

begreppet kärnverksamhet menar att så kallade kärnteknologier eller tjänster 

bör skyddas genom att producera dem inom företaget (Thompson, 1967). 

Forskare menar att företag ska koncentrera sig på vad de är bäst på och lägga 

ut de aktiviteter som andra gör bättre (Kron & Wallgren, 2010). 

Begreppet kärnkompetens togs fram av Prahlads och Hamels 1990 och har 

sedan dess använts inom företagen. Författarna hävdar att företagsledare ska 

bedöma kompetenser inom företag istället för produkter. Det är 

kompetenserna i en organisation som är centrala vid strategiarbete. Att 

fokusera på sin kärnkompetens är däremot ingen försäkring för en positiv 

utveckling, på grund av att exempelvis teknisk utveckling kan göra den 

värdelös. Långsiktig kokurrenskraft skapas genom kundvärde utifrån 

kärnkompetenser som utvecklas och förbättras (Bengtsson & Kalling, 2007).     

Många företag har ändrat sin marknadssyn på grund av den ökande globala 

handeln, den snabba utvecklingen på informationsteknik och ökande krav 

ifrån kunderna. Det har blivit viktigare att hitta rätt plats i 

försörjningskedjan. Därför har många tänkt om gällande kärnverksamhet 

och vad den består av för respektive företag. De aktiviteter som inte tillhör 

kärnverksamheten outsourcar man till leverantörer med specialkompetens, 

vilket lett till att inköp och inköpsledarskap blivit än viktigare (Van Weele, 

2010). 

De största tillverkningsföretagen i Sverige har mellan 1985 och 2005 ökat 

graden av specialisering och växt på en internationell marknad. Strategin för 

denna grupp av bolag har varit att specialisera verksamheten kring färre 

kompetenser och affärsområden. Det finns även ett samband mellan ökad 

specialisering och ökad grad av innovation vilket är positivt för samhället i 

stort (Bengtsson & Kalling, 2007). 
 

3.5.1 Leverantörssamverkan 

Inköpta produkter står för en väsentlig del av ett företags totala kostnader. I 

svensk industri ligger andelen på runt 50 % men varierar mellan olika 

branscher, det är inte ovanligt att den kan vara upp emot 75 %. Det är alltså 

av stor vikt hur man arbetar med inköp och även hur man samverkar med 

leverantörer gällande material, komponenter och system då det har stor 

påverkan på det köpande företagets lönsamhet (Bergman, Klefsjö 2012). 

Leverantörssamverkan och hanteringen av inköp går emot att reducera 

antalet leverantörer och knyta starkare samarbetsband mellan företagen. 

Tanken är att påverka varandra, stödja förbättringsarbetet och uppnå 

gemensam vinning (Bergman, Klefsjö 2012). Den största anledningen till att 

upprätta och underhålla en leverantörssamverkan är att båda parterna ser ett 

ökat värde i ett sådant förhållande. Det krävs ett fokus på långsiktighet i 
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värdeskapandet och leverantörsrelationen för att kunna bidra till företagets 

aktieägare. Därför är det viktigt att köparen är medveten om till vilken grad 

ett leverantörsförhållande skapar värde och hur mycket det ökar företagets 

konkurrenskraft (Cheng, 2009). 

Några anledningar till att företag knyter sina leverantörer och deras 

processer närmare det egna företaget är att skapa dynamiska effekter för hela 

värdekedjan. Det är viktigt att involvera leverantörer av viktiga 

komponenter, delsystem och system tidigt i utvecklingsprocessen. 

Leverantören är specialist på sin produkt och har möjlighet att identifiera 

förbättringspotentialen. Leverantören kan också förväntas bäst förstå 

processduglighet, kostnadsbild och leveransmöjligheter. Köparen har stora 

möjligheter att stödja leverantören i förbättringsarbetet. Innan man kan 

uppfylla kundkraven måste man förstå sina egna processer. Samarbete och 

diskussion mellan leverantör och kund är därför ofta mycket givande 

(Bergman, Klefsjö 2012). 

Enligt Gadde och Håkansson (1998) finns det tre centrala roller för 

inköpsfunktionen: 

 Fastställa vad som ska tillverkas internt och vad som ska köpas in av 

externa leverantörer. 

 Upprätta lämpliga kontakter och förbindelser med leverantörerna 

beroende på vad man vill uppnå med relationen. 

 Organisera leverantörsbasen på ett strategiskt korrekt sätt. 
 

 

3.5.2 Inköpens påverkan på verksamheten 

En analys av ett tillverkande företags kostnadsstruktur visar hur viktiga 

inköpen är. Den största kostnaden för sålda varor är i allmänhet material och 

tjänster. Det genomsnittliga inköpsvärdet för en produkt uppgår till cirka 50 

%. Lägger man därtill andra kostnader där inköp har en betydande roll 

hamnar siffran på ungefär 68 % (Van Weele 2010). Inköpspriset utgör ofta 

bara en liten andel av de totala kostnaderna som en vara belastas med under 

sin livstid. En väl genomförd upphandling ska ta hänsyn till alla 

tillkommande kostnader som uppstår för till exempel administration, 

underhåll, reservdelar, skrotningsavgifter och supportkostnader (Kron & 

Wallgren, 2010). 

Om inköpsverksamheten räknas som företagets kärnverksamhet så leder det 

oftast till att inköp får en högre ställning i organisationen. Det leder till att 

ledningsgruppen diskuterar inköpsfrågor, inköp kommer in tidigare i olika 

projekt, kompetensväxling sker inom inköpsorganisationen, inköpsstyrning 

behövs i den övriga verksamheten, det blir svårare att outsourca inköp, det 

finns ett inköpsstöd integrerat i affärs- och produktionssystemet. Trenden 
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går emot att fler organisationer ser fördelarna med att ta vara på 

inköpsavdelningens kompetens och potential (Kron & Wallgren, 2010). 

Ett välutvecklat inköpsprogram kan bidra till företaget på många sätt. Det 

kan bland annat leda till kostnadsbesparingar. De bidrar även till att inköpen 

kan göras med bättre kvalitet och logistiklösningar som bidar till att minska 

rörelsekapitalet och därmed företagets kassasituation. Leverantörerna kan 

även bidra till företagets innovationsprocesser om kompetensen utnyttjas på 

rätt sätt. Det är viktigt att utveckla en bra leverantörsbas för att vara 

konkurrenskraftig (Van Weele, 2010). 

Om inköpskostnaderna ökar i förhållande till försäljningsintäkterna så 

kommer inköpsbesluten att ha större påverkan på resultatet. Samma gäller 

för kapitalomsättningshastigheten. En högre hastighet ger större effekt på 

besparingar på direkta materialkostnader. Därför är det viktigt att företagen 

har koll på sina inköpsutgifter och hanterar sina leverantörsrelationer på ett 

professionellt sätt. För att göra detta så behövs ett detaljerat underlag för 

inköpsbeslut (Van Weele, 2010). 

 
3.5.3 Klassificering av inköpsartiklar 

Inköpets upplägg kan anpassas efter artikelns typ. Det kan ske på order eller 

i någon form av repetitiv anskaffning. Generellt har man klassificerat 

artiklar utifrån volymvärde, orderfrekvens och dess kritiskhet. Det kan dock 

vara andra aspekter som spelar in vid inköp av artiklar (Olhager 2013). En 

väl tillämpad metod för att välja inköpsstrategi är framtagen av Gadde & 

Håkansson (1998). Den går ut på att göra en avvägning mellan faktorer som: 

trygghet i försörjning, bibehållen handlingsfrihet och prispress mot 

leverantörer. 

Ytterligare en metod att klassificera artiklar är genom Kraljics-matris 

(1983). Matrisen utgår ifrån två dimensioner: inköpets betydelse för 

verksamheten (vinstpåverkan) och tillgången på leverantörer. Modellen 

leder fram till fyra typer av inköpsartiklar: Strategiska artiklar, 

flaskhalsartiklar, hävstångsartiklar och icke-kritiska artiklar (Figur 2) 

(Olhager 2013). 
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Figur 2: Kraljics-matris (Kraljic, 1983) 

 

 

3.6 Outsourcing  

För att öka sin konkurrenskraft så väljer många företag och organisationer i 

allt större utsträckning att outsourca delar av sina verksamheter. Det är bland 

annat förändringar i affärsmiljön som lett till valet av denna affärsstrategi 

men även managementkoncept som till exempel omstrukturering av 

affärsprocesser och organisationer, resultatjämförelser och alliansledarskap 

(Van Weele, 2010). 

Anledningen till att outsourcing har ökat är för att företag ser det som ett sätt 

att nå sina strategiska mål, sänka kostnader, förbättra kundnöjdhet och 

effektivitet (Van Weele, 2010). 

Utvecklingen har gått mot att fler aktivitetstyper outsourcas. Utvecklingen 

går även mot att hela funktioner outsourcas. Monczka et. Al (2005) gjorde 

en stor outsourcingundersökning i USA. Undersökningen visade att vanliga 

aktiviteter som outsourcades var: informationsteknik, distribution, juridik/ 

förvaltning, tillverkning/drift, konstruktion/detaljutformning och callcenter 

(Van Weele, 2010). 

Det finns flera olika definitioner av outsourcing men konceptet innebär att 

en aktivitet som tidigare gjordes internt överförs till en tredje part (Van 

Weele, 2010). Enligt Kron & Wallgren (2010) så är outsourcing ett exempel 

på ett uttalat långsiktigt samarbete mellan två olika organisationer. 



  
 

 

 
 

30 

John Eriksson & Oskar Gustafsson 

Van Weele (2010) menar att outsourcingens viktigaste egenskaper är att: 
 

1. Aktiviteter som tidigare utfördes internt i företaget överförs till en extern 

part. 

2. I vissa fall överförs tillgångar, kunskaper och anställda till den externa 

parten. 

3. Det finns ett tätt samarbete, nära relation och långsiktighet mellan 

parterna. 

4. Köparen vid aktivitetsöverförandet utsätts för kostnads- och riskprofiler. 

  
3.6.1 Anledningar till att outsourca  

Outsourcing har utvecklats till en affärsstrategi. Anledningar till att 

outsourca kan vara både taktiska och strategiska (Van Weele, 2010). 

Taktiska anledningar kan vara att minska kontroll- och driftskostnader, 

frigöra interna resurser, få in viktigt kapitaltillskott, förbättra resultatet och 

övervaka funktioner. Strategiska anledningar kan vara att förbättra företagets 

fokus, få tillgång till kunskap och vissa resurser, öka 

omstruktureringsfördelarna, kundnöjdheten, flexibiliteten samt att dela på 

eventuella risker (Van Weele, 2010; Bragg, 2006). 

Den mest omskrivna anledningen till att outsourca produktion är att sänka 

lönekostnader genom att flytta produktionen till lågkostnadsländer. 

Problemet med många lågkostnadsländer som till exempel Kina och Mexiko 

är att de ofta ligger långt ifrån marknaderna dit produkterna ämnas skickas. 

Det försvårar logistiken och fraktomständigheterna vilket kan leda till längre 

ledtider. Osäkerheten i ledtid leder oftast till att man säkrar upp genom att 

bygga lager vilket kostar pengar och binder kapital. Därför är det viktigt att 

ta med detta i beräkningarna då man överväger att outsourca till 

lågkostnadsländer (Bragg, 2006). 

Andra anledningar till att outsourca kan vara kapacitets- eller 

expertisrelaterade. Om företaget saknar ledig kapacitet i sin egen produktion 

kan man tvingas att outsourca för att få tillgång till mer kapacitet. Vid 

expertisrelaterad outsourcing saknar företaget den kompetens eller kunnande 

som behövs internt och blir därför tvungna att köpa in den (Van Weele, 

2010). 

 
3.6.2 För- och nackdelar med outsourcing 

 

En av de största fördelarna och anledningarna till att outsourca produktionen 

är att utnyttja leverantörernas kunnande och specialkompetens inom de 

områden som man själv är sämre på. Det går även att göra 

kostnadsbesparingar då den specialiserade leverantören ofta tillverkar 

produkten billigare och till en högre kvalitet. Anledningen till att dessa 

fördelar uppstår är då leverantörerna har bättre erfarenhet, äger rätt typ av 

teknologi, har välutbildad personal och kvalitativt ledarskap. Kontrakterade 
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tillverkare kan sänka sina kostnader eftersom de enbart inriktar sig på 

tillverkningen. De spenderar inga pengar på forskning och utveckling eller 

marknadsföring. Råmaterialinköpen görs ofta i stora kvantiteter och till grovt 

rabatterade priser. Då man ofta har en bred kundbas kan man jämna ut 

produktionen och ligga nära 100 % i kapacitetsutnyttjande och fördela ut 

overheadkostnader på ett större antal produkter (Bragg, 2006). 

 

En nackdel med att låta en tredjepart sköta tillverkningen är att en ansedd och 

duktig leverantör ofta kan överösas med arbete vilket leder till 

kapacitetsbrist. Det leder till att man får svårt att leverera och det kan slå hårt 

mot leverantörens kunder i form av förseningar och produktionsstopp. Det 

kan framförallt ske om företaget är lågprioriterat hos leverantören. För att 

förhindra att det inträffar så kan man hålla ett konstant informationsflöde om 

företagets behov eller betala en premie för vad leverantören presterar för att 

hamna högre upp i prioriteringskön. Ett tredje tillvägagångsätt är att använda 

sig av en tillverkare som är mindre än det egna företaget för att på så vis bli 

en högprioriterad kund. Om företaget inte kan hitta en leverantör som kan 

möta produktionskriterierna så ska funktionen inte outsourcas (Bragg, 2006). 

 

Det är inte bra att outsourca nischade produkter då tillgängliga leverantörer 

saknar erfarenhet och inte kan erbjuda en kostnadsreduktion baserad på sin 

expertis eller ifrån ökad inköpsvolym. Om företaget redan har en fungerande 

produktion är det därför onödigt att outsourca om man inte kan garantera en 

lägre kostnad och ökad kvalitet hos en underleverantör (Bragg, 2006). 

 

Ytterligare en fördel med att nyttja en leverantörs tillverkning är att man kan 

slippa undan stora och dyra investeringar som kan vara förknippat med vissa 

produkter. På så vis ökar man också sin (ROI) eftersom man kan undvika 

denna typ av kostsamma investeringar. Kapitalbindningen i fasta kostnader 

minskar även då en mindre tillverkningsyta krävs. Då de fasta kostnaderna 

minskar så flyttas Break-even punkten nedåt vilket gör att man har större 

marginaler vid fallande försäljning. Leverantören måste dock ta ut någon 

form av kapitalkostnad av företaget för att kunna få tillbaka något på sitt 

investerade kapital. Finns det bara ett fåtal leverantörer på marknaden så kan 

de teoretiskt höja sina priser kortsiktigt och tvinga köparen till att fortsätta 

inköpen då utbudet är begränsat. Konkurrerande företag kan även köpa upp 

leverantörer i konkurrenssyfte och strypa tillförseln av produkter eller 

drastiskt höja priserna för att konkurrera ut andra aktörer (Bragg, 2006). 

 

En ökande variant på outsourcing av tillverkning är att låta distributören 

montera den slutgiltiga produkten på olika platser. Fördelar med detta är att 

vissa produkter med hög variation lättare kan säljas, företaget kan tillverka 

färre delar men fortfarande erbjuda hög variationsgrad i sin slutprodukt. Det 

leder till att man inte behöver lika stora lager och minskar sitt arbetande 

kapital. Det behövs dessutom mindre personal då man inte har en process för 

slutmontering. Slutprodukten flyttas dessutom närmare kunden för snabbare 

leveranser. Det finns dock vissa saker som motsätter sig till att arbeta på 
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detta sätt. Distributören kan göra ett sämre jobb vid monteringen som leder 

till lägre kvalitet och ett dåligt marknadsrykte (Bragg, 2006). 

 

Som företag löper man även en risk att en underleverantör använder sig av 

olaglig handel som kan yttra sig i barnarbete och dåliga arbetsförhållanden. 

Om den här typen av uppgifter kommer fram riskerar man att tappa anseende 

och utsättas för bojkotter (Bragg, 2006). 

 
3.6.3 Risker med Outsourcing  

 

Ett outsourcingbeslut bör först tas när man tagit hänsyn till alla typer av 

risker som medföljer av att flytta en produktion till en tredje part (Bragg, 

2006). 

 

Det finns ett antal risker med outsourcing som varierar mellan små 

prissättningsproblem till att en leverantör av en kritisk funktion inte klarar att 

leverera enligt överenskommelse (Bragg, 2006). 

Enligt Bragg (2006) är några av riskerna med outsourcing: 

  

 Framtida förändringar hos leverantörer. 

 Förväntad risk underskattas. 

 Politiska utfall.  

 Ibland tvång på att lämna ut känslig information till leverantören. 

 Lokalt ansvarstagande. 

 
3.6.4 Outsourca tillverkning 

 

Tillverkningen inom ett företag är ofta den funktionen som styr 

verksamheten. I regel är tillverkningsfunktionen den som står för den största 

omsättningen i kapital, personal och administrationstid. Tillverkningen 

outsourcas ofta till leverantörer som besitter högre grad av skicklighet och 

kunnande än vad företaget självt gör. Det leder i sin tur till att det 

outsourcande företaget kan fokusera mer på sin kärnkompetens inom andra 

områden (Bragg, 2006).  

 

Enligt Augustson och Bergstedt-Sten (1999) finns det tre sätt att organisera 

en aktivitet. Antingen producera varan eller tjänsten internt med egna 

resurser. Det andra sättet är att köpa in varan eller tjänsten ifrån något annat 

företag på marknaden. Det tredje sättet är att samarbeta med en annan 

organisation för att få varan producerad eller tjänsten utförd.  

 

Det finns många sätt att outsourca en tillverkning på. Ett sätt är att outsourca 

tillverkning av komponenter till tredjepart och bara fokusera på att montera 

slutprodukten. Tillvägagångsättet är vanligt inom bilindustrin och 

elektronikbranschen (Bragg, 2006). 
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Företaget kan även sälja sina produktionsfabriker till en leverantör som i sin 

tur tillverkar produkter åt företaget på ett långtidskontrakt. Distributionen av 

produkterna till företagets kunder är en funktion som även den kan 

outsourcas för att slippa hanteringen av denna (Bragg, 2006). 

 
 

3.7 Beslutsfattande  

Vid beslutsfattande är det vanligt att kalkyler är det enda eller åtminstone det 

dominerande beslutsunderlaget. Det är konstigt med tanke på de 

förenklingar och antaganden som vanligtvis görs i kalkyler. Produktkalkyler 

och investeringskalkyler är fortsatt viktiga men de bör kompletteras med 

andra beslutsunderlag. Vid beslut är det viktigt att ta hänsyn till lönsamhet, 

likviditet, risker, tidsperspektiv, följdverkningar och framtida möjligheter till 

handlingsfrihet (Eliasson, 2005). Enligt Andersson (2013) så är kalkyler 

ofullständiga som beslutsunderlag då det kan finnas viktigare faktorer att ta 

hänsyn till. Ett beslut som verkar gynnsamt på kort sikt kan vara ogynnsamt 

på lång sikt och tvärtom.  

 
3.7.1 Beslutsanalys 

Beslutsfattandet i många organisationer skulle kunna vara bättre. Beslut 

måste fattas och åtgärder måste vidtas. Det är svårt att fatta framgångsrika 

beslut och det är vanligt att man missar viktig information. Ett vanligt fel är 

att inte rådfråga rätt personer och att misstag begås. (Kepner & Tregoe, 

1985). 

Beslutsfattandet kan ofta bli en tävling mellan personer med olika 

synpunkter. De personerna med störst makt får ofta stort inflytande och mest 

att säga till om. Det kan leda till att andra accepterar beslut för att undvika 

konfrontation. När en gemensam metod för beslutsfattande tas fram får fler 

personer ta del av den relevanta informationen. Det blir lättare att ena 

människor vid beslutsfattande om processen är konsekvent. Det leder även 

till att kvaliteten på besluten förbättras (Kepner & Tregoe, 1985). 

 
3.7.2 Beslutsval 

En beslutsanalys är enligt Kepner & Tregoe (1985)  en systematisk metod 

som baseras på det tankemönster vi alla har när vi gör våra val: 

 Accepterar det faktum att vi måste göra ett val. 

 Tar i beaktande de parametrar som måste uppfyllas för att valet ska 

bli framgångsrikt. 

 Vilken typ av åtgärd som stämmer bäst överrens och uppfyller flest 

parametrar. 
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 Överväger vilka risker det finns med valet som kan påverka 

säkerheten och framgången i beslutet. 

Det här tankesättet används ofta snabbt och ibland omedvetet. Då man ställs 

inför enkla och repetitiva val gör våra minnen och erfarenheter det möjligt 

att snabbt överväga vilka specifika faktorer som måste uppfyllas. Förmågan 

att fatta bra beslut är av stor vikt för individuell och organisatorisk framgång 

(Kepner & Tregoe, 1985). 

Bakom majoriteten av alla beslut finns det mängder av detaljer, vissa är av 

stor vikt medan andra kan förbises eller vara helt oväsentliga. Alla beslut 

innehåller någon grad av osäkerhet och kommer få effekter i en osäker 

framtid. En systematisk metod, erfarenhet och bedömningsförmåga lägger 

grunden till ett bra beslutsfattande och ett skickligt ledarskap (Kepner & 

Tregoe, 1985). 

För att fatta ett bra beslut krävs det enligt Kepner & Tregoe (1985) att dessa 

tre förutsättningar har uppfyllts: 

 Att man har exakt och korrekt definierat de resultat som måste 

uppnås och vilka resurser som får utnyttjas. 

 Att man har med hjälp av erfarenheter och kreativ förmåga listat 

tänkbara handlingsalternativ. Samt att man har analyserat dessa 

alternativ om vilka möjligheter och risker som de innebär. 

 Att allt är så enkelt och tydligt att man ifrågasätter hur dåliga beslut 

överhuvudtaget kan fattas. 
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4. Verksamhetsbeskrivning  

I kapitlet ges en introduktion till fallföretaget och produkten som tillverkas. 

En genomgång av produktionsflödet, informationsflödet och materialflödet 

kommer att ges. Därefter kommer företagets mål och strategier att beskrivas 

ytligt och kapitlet avslutas med en förklaring av företagets problem som blir 

vårt fokusområde. Informationen är tagen ifrån en presentation/intervju med 

Arne Tinggren och Roger Kidell (Bilaga 2). 

 
4.1 Företaget Holtab AB 

Företaget Holtab AB grundades i Tingsryd 1973 av Bengt Holmberg. 

Genom åren har el alltid varit centralt i företagets verksamhet, dock med 

olika inriktningar och produkter. Idag tillhandahåller företaget en mängd 

lösningar inom elområdet, där huvudverksamheten består av slutmontering 

av transformatorstationer.  Verksamheten är uppdelad i fyra olika 

affärsområden vilka är: Energi, Industri & bygg, vindkraft och spårtrafik. 

Det största området är energi och slutkunden är främst ägare av elnät. Holtab 

är en totalleverantör av transformatorstationer. Företaget lokalierar 

kundbehov, konstruerar, monterar och levererar kompletta stationer och el-

lösningar. Omsättningen 2015 var 309 MSEK och det levererades totalt 

2600 enheter. 

Organisationen består av en klassisk linjeorganisation med verkställande 

direktör, stödfunktioner som HR, IT, fastighet, kvalité & miljö och 

strategisk affärsutveckling. Vidare består organisationen av avdelningarna 

ekonomi, inköp, försäljning, konstruktion och produktion. Praktiskt arbetar 

företaget processorienterat (Figur 3). 

 
Figur 3: Processorienterat arbetssätt (Holtab AB, 2016) 
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4.2 Produkten 

En transformatorstation (Bild 1) består av ett yttre skal som skyddar den 

tekniska utrustningen från yttre påverkan. Det yttre skalet kan konfigureras 

beroende på kundens önskemål. Standardmaterialen som används är plåt och 

betong. Färg och form väljs av kunden så att stationen passar och smälter in 

i den miljö där den ska användas. Det som monteras in i skalet är i huvudsak 

utrustning som hanterar ingående högspänning, pex-kablar som för 

högspänningen vidare, transformator som reducerar spänningen och 

slutligen ett ställverk som fördelar utgående lågspänning.  

 

 
Bild 1: Transformatorstation (Holtab AB, 2016) 

 

Innehållet i stationen kan konfigureras på olika sätt för att tillgodose 

kundens behov. Företaget använder sig av begreppet standardstationer som 

kan konfigureras på olika sätt gällande färg, form och tekniskt innehåll. På 

grund av kundens varierande behov krävs det ibland helt nya konfigurationer 

vilket Holtab har valt att utveckla och fokusera på. Stationerna delas upp i de 

två kategorierna standard och special. Enligt företaget är det specialstationer 

i större storlek som är nästa tillväxtområde. 

De ingående komponenterna som beskrivits köps in från flera stora 

komponentleverantörer utifrån kundbehovet. Komponenterna kan skilja i 

form och storlek mellan leverantörerna vilket leder till ett omfattande arbete 

med att bereda, planera och köpa in material innan produktionsstart.  
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4.3 Produktionsflöde  

Produktionsflödet börjar med att ett färdigt skal levereras till Holtab, 

antingen i plåt eller i betong. Skalet tas in för målning i en separat 

målningshall. Därefter följer torkning och väntan för montering. Vid 

monteringsstart körs skalet in till en monteringsyta dit kittat material med 

komponenter levereras. Efter montering flyttas den färdiga 

transformatorstationen till ett färdigvarulager för att senare levereras till 

slutkunden. Den totala ledtiden ifrån order till leverans ligger på 8-10 

veckor. Genomloppstiden för en station är cirka 2-3 veckor.  
  

 

4.4 Informationsflöde 

Säljorganisationen har kontor belägna i Sverige, Finland och Danmark. 

Företaget uppdaterar ständigt säljarna med information om leveranstider 

vilket leder till att kunden garanteras en leveransvecka direkt vid 

ordergodkännande. När en kund beställer en produkt lägger säljaren en order 

i affärsystemet Navision. 

Ordern passerar flera instanser och beroende på beställningens komplexitet 

tar det olika lång tid. Standardstationerna går snabbare igenom flödet då 

konfigureringen av specifikationen är mindre omfattande än stationer som är 

kundanpassade. När ordern har registerats och orderbekräftelse har skickats 

till kund, så ligger den som planerad upptagen kapacitet i huvudplaneringen. 

Produktionsplaneringen fastställs sedan veckan innan planerad 

produktionsstart. Materialplaneringen för varje specifik transformatorstation 

startar i och med att ordern har passerat orderberedare och konstruktion. 

När en order har släppts fri görs en kontroll mot vad som finns på lager och 

vad som behöver beställas för att tillverka produkten. Produkten har redan 

nu en planerad produktionsvecka med ett satt leveransdatum. Företaget har 

färdiga stycklistor för standardprodukter och skapar nya för mer 

kundanpassade lösningar. Affärsystemet gör sedan en 

materialbehovsplanering på de artiklar och moduler som är orderbundna för 

varje enskild order. En kontroll görs också mot standardsortimentet i lager 

som styrs genom ett beställningspunktsystem. Artiklar som är orderstyrda 

beställs av inköpare och beställningarna sker via mejl eller telefon. Inför 

varje produktionsvecka går planeringsfunktionen igenom de order som 

ligger närmast i leveranstid. En ytterligare kontroll genomförs genom 

affärsystemet som bekräftar att beställda artiklar och moduler är 

inlevererade, alternativt på väg till fabrik. Orderuppföljningen görs av 

personal på inköpsavdelningen. Om samtliga komponenter är inlevererade 

eller på väg in fastställs ordern i nästa veckas produktionsplanering. 

Holtab arbetar med cirka 250 underleverantörer. Av dessa är 10-15 stycken 

huvudleverantörer. Det skrivs inga fasta avtal som specificerar kvantiteter, 

utan leverantörerna går med på att leverera löpande vid beställning och 
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ramavtal är vanligt förekommande. När ett behov uppkommer vid 

materialbehovsplaneringen gör inköparen en beställning. Detsamma gäller 

standardsortimentet fast då är det lagersaldot som utlöser en signal till 

inköpsavdelningen. 

 

 
4.5 Materialflöde 

Godsmottagningen sker i vanlig regi med att leverantören äger materialet 

tills dess att det är avlastat, synat och godkänt av mottagaren. Leveranser 

inkommer dagligen och man eftersträvar att fylla lastbilar med material för 

att effektivisera transporterna i största möjliga mån, utan att överskrida 

planerade lagernivåer. Målet är att orderbundet material ska ligga i lager i 

max två dagar innan det tas in för montering. 

Lageradministrationen sker via affärssystemet. När en order frisläpps 

genereras en materialåtgångslista som körs emot nuvarande lager och 

genererar beställningsunderlag för orderstyrda komponenter. För 

baskomponenter och komponenter med låg kapitalbindning har man ett 

centrallager där nivåerna styrs med hjälp av beställningspunkter som är 

anpassade och justerade med hänsyn till åtgång, förpackningsstorlekar, 

historik och ledtider. Standardlagret omsätts ungefär 10-15 ggr/år. 

Genomloppstiden varierar beroende på stationens storlek och komplexitet. 

Tillverkningsprocessen börjar när ordern frisläpps mot monteringen. Detta 

sker då allt material finns hemma för att montera en komplett station med 

undantag av vissa kundanpassade stationer. Tillverkningsplanen släpps en 

vecka innan man påbörjar tillverkningen. Man tillverkar väldigt få 

komponenter själv utan inriktar sig istälelt på monteringen och installationen 

av utrustning i stationerna. Monteringen sker i fasta positioner och det finns 

tre stycken olika monteringsytor för att kunna hantera de olika storlekarna 

av stationer. En för enkla standardstationer, kopplingsstationer och 

kopplingsskåp, en för medelstora stationer där det kan förekomma viss 

kundanpassning, samt en separat hall där större och kundanpassade stationer 

monteras. Komponenter och material levereras kittade ifrån lagret till 

monteringen för att minska onödiga rörelser och öka den värdeskapande 

tiden. Material som inte kittas utan som montörerna fyller på själva är 

förbrukningsmaterial som exempelvis skruvar, bultar och muttrar.  

 
4.6 Mål och strategier 

Holtabs vision är: ”Upplev kraften i Holtab, företag och teknik i 

världsklass”. Den togs fram internt i samband med en brainstorming på 

företaget. Verksamhetsidén är kopplad till visionen att bli den ledande 

leverantören i norden och att vara aktiv på valda marknader i Europa. 

Anledningen till att man bara fokuserar på valda marknader är på grund av 

de svåra inträdeshindren som finns inom branschen. Visionen och 
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verksamhetsidén är i sin tur nedbruten i något som kallas för ”Holtabhuset” 

vilket är företagets produktionssystem.  

Holtabs leverantörer består av små lokala företag som ofta står för 

legotillverkning och stora globala aktörer som leverera viktiga komponenter 

som till exempel ställverk och transformatorer. Strategin är att hålla sig 

lokalt gällande legotillverkning och förhålla sig på bästa sätt mot de stora 

globala aktörerna som är svåra att byta ut.  

Bolaget har de senaste 20 åren ökat sin omsättning ifrån cirka 50 mkr till 

över 300 mkr och nästa stora mål är att nå en omsättning på en halv miljard 

kronor. Nästa stora fokusområde kommer involvera inköp och främst inrikta 

sig mot strategiska inköp och öka samarbetet med sina underleverantörer.  

Marknaden går mot en ökad mängd av specialanpassningar och mer 

avancerade produkter. Samtidigt så vill man jobba mer med 

standardlösningar inom dessa områden.  

Företagets kärnkompetens är att industriellt montera transformatorstationer. 

Strategin är att utveckla värdekedjan tillsammans med sina leverantörer.  

 

4.7 Formulering av företagets problem 

Holtab erbjuder sina kunder stora möjligheter att anpassa sina produkter 

utefter deras önskemål. Marknaden för kundanpassade stationer växer och är 

ett område som företaget vill utveckla och bredda. Vid beredning av 

kundanpassade stationer är det inte alltid möjligt att specificera vinkeln på 

avsluten och längden på pex-kablarna. Det leder till att montörerna mäter in 

den korrekta längden under monteringen. En beställning skickas till 

leverantören som tillverkar pex-kabeln. Leverantören är belägen i Ryd som 

ligger cirka 22 km från Tingsryd. Om en beställning av mät-pex sker innan 

klockan 09:00 finns en överenskommelse att leverera senast klockan 15:00 

samma dag.  

Det finns en begränsning när inmätning av pex kan göras i monteringen. 

Inmätningen kan göras först när tranformatorn och ställverket är monterat, 

vilket är i slutet av monteringscykeln. När inmätningen är klar finns det 

ytterligare arbetsmoment för montören att utföra i cirka två timmar vilket 

gäller stationer som monteras i standardhallen. Monteringen sker i fast 

position vilket gör att det inte går att påbörja nästa station innan den aktuella 

är helt färdig. Vid tillverkning av specialstationer utgör leveranstiden på pex 

inte något hinder då det finns ytterligare monteringsmoment som överstiger 

leveranstiden på 6 timmar. 

Pex-tillverkningen fungerar idag som en legotillverkning då Holtab köper in 

och förser underleverantören med ingående delar och komponenter. 

Standard-pex tillverkas enligt en veckobeställning och levereras till Holtab 
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två gånger per vecka. Ledtiden för standard-pex är 4 veckor från beställning 

till leverans. Transporter av mät-pex görs av underleverantören eller via 

Schenker mot en extra kostnad.  

Inleverans av mät-pex sker via godsmottagningen enligt samma förfarande 

som allt annat material. Vanligtvis är den uppmärkt så att vidare leverans 

kan ske direkt till monteringen. Det händer att mät-pex inte alltid är korrekt 

uppmärkt utan blir liggande i lager. Vid brist på pex så ringer montören eller 

någon annan personal till inköparen som i sin tur får lokalisera pex-kabeln. 

Brist på pex skapar ofta en serie av åtgärder och arbete för att lösa 

materialbristen.  

 
4.8 Pex-kabel  

Det som definierar en pex-kabel är kabelisoleringen. Grundmaterialet för 

alla pex-material inom kabeltekniken är polyeten av låg densitet. Polyeten 

används som isoler- och mantelmaterial för kablar på grund av sina 

elektriska och mekaniska egenskaper. Men även för dess låga vikt, goda 

flexibilitet vid låga temperaturer, beständighet mot fukt och kemikalier samt 

ett relativt lågt pris. Kabeln finns i olika utföranden beroende på vilken 

spänning de är avsedda att användas för. Spänningen mäts i kilovolt (kV). 

Mellanspänningskablar ligger mellan 12-36 kV och högspänningskablar på 

36-170 kV. Nedan visas en genomskärning av en pex-kabel (Figur 4) med 

den tekniska benämningen ”AXCE-LT 6/10 (12)- 12/20 (24) kV” och dess 

beståndsdelar (Ericsson AB, 2016):  

 

 
Figur 4: Genomskärning pex-kabel (Ericsson, 2016) 

 

 

Pex-kabeln kopplas mellan transformatorn (Bild 2) och ställverket (Bild 3) i 

stationen och måste anpassas utefter deras storlek och placering. Därtill är det 

även olika avslut i kablarnas ändar beroende på fabrikat av högspänningsverk 

och transformator. Monteringen av pex-kablar sker idag hos legotillverkaren 

MPM som kapar kabeln i rätt längd och monterar avsluten.  
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Bild 2: Pex kopplad på transformator                                             

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3: Pex kopplad i ställverk 
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5. Nulägesbeskrivning,  

Följande kapitel kommer beskriva hur företaget jobbar i dagsläget. En 

överblick kommer att pressenteras över alla processer som är länkade till 

pex-kabeln. Beskrivningen är gjord utifrån insamlad information och 

intervjuer som återfinns i bilaga 1 och 2.  

 
5.1 Extern tillverkning 

Flödet från sälj till slutmontering består av fyra huvudprocesser: Pex-

beställning, Order och materialhantering MPM, Beställning råmaterial, 

Order och materialhantering Holtab (Figur 5). Order och materialhantering 

på MPM är en process som ägs av underleverantören men övriga processer 

som behandlar pex ägs och administreras av Holtab. Varje delprocess är 

uppbyggd kring ett antal aktiviteter vilka kommer presenteras nedan. 

 

 
Figur 5: Huvudprocesser pex-flöde 

 
5.2 Pex-beställning 

Den första processen i kedjan är Pex-beställning (Figur 6), som inleds då en 

offert accepteras och blir till en skarp kundorder. Säljaren skapar en station 

utefter kundens behov. Finns det en pex-kabel i artikelregistret som passar så 

läggs den in direkt. Om det inte finns så skapas en ”dummie” innehållande 

kabeltyp och en specifikation för vilka avslut som ska finnas. Ordern 

registreras i affärsystemet via säljaren och skickas vidare till beredningen. 

Vid orderberedningen kontrolleras ordern för att se om rätt pex har valts. 

Om säljaren har gjort ett felaktigt val ändras ordern till en annan pex-artikel. 

Då detta inte är möjligt så skapas en artikel för mät-pex. En utskrift av den 

färdiga ordern görs av orderberedarna. I de fall där mät-pex behövs skrivs 

även en mät-lapp ut och skickas med i underlaget till montören som senare 

fyller i lappen för att specificera rätt mått. 
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I monteringen kan en station innehållande mät-pex mätas korrekt med längd 

och vinkel på avsluten först när transformatorn och ställverket är 

inmonterade. När kabeln är inmätt går montören och lämnar lappen till 

inköpsavdelningen.       

Inköparens roll i delprocess beställning av pex är att genomföra beställning 

av standard- och mät-pex. Underlaget för beställning av standard-pex hämtas 

från produktionsplaneringen och underlaget för mät-pex levereras direkt från 

den montören som har gjort inmätningen. Inköparen har därtill ansvar för 

leveransbevakningen. Då kommunikationen mellan MPM och Holtab sker 

genom mail och telefon så fungerar inköparen som en avvikelsehanterare vid 

brister. 

 

 
Figur 6: Pex-beställning (Holtab AB, 2016) 

 

 
5.3 Order- och materialhantering MPM 

Underleverantören MPM mottar en beställning av standard-pex varje vecka. 

Beställningen är det underlag som tillverkningen på MPM sker utifrån. 

Informationen om vad som ska tillverkas skrivs ut och förmedlas vidare i 

form av en monteringslista till stationen. I anslutning till monteringsytan 
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finns lagret med kablar och avslut. Standard-pex tillverkas löpande under 

hela arbetsveckan och mät-pex tillverkas allt eftersom order inkommer. 

Färdiga pex hängs på häckar (Bild 4) i väntan på transport till Holtab. 

Leverans till Holtab sker två gånger per vecka och en faktura utställs. MPM 

är en legotillverkare och får betalt för att utföra monteringen.  

Pex-kablar är en lågvolymsprodukt som har ett väldigt specifikt 

användningsområde. Monteringsarbetet genomförs med handverktyg samt 

enklare el och lufttrycksverktyg. Hela flödet på MPM är uppbyggt enligt 

Figur 7. 

 

 
Figur 7: Order och materialhantering MPM 

 

 
5.4 Beställning råmaterial  

Lagret av kablar och komponenter på MPM ägs och administreras av 

Holtab. En råmaterialsbeställning på pex-material genereras antingen via 

beställningspunkter, kundorder eller visuellt upptäckt behov. Det är främst 

standardkomponenter som regleras via beställningspunktsystemet. Mer 

ovanliga komponenter, avslut och kablar är orderbundna. En del 

komponenter som används för pex-tillverkningen används även på Holtab 

för andra ändamål. Det leder till att materialet har dubbla lagerplatser. Vid 

brist av dessa artiklar på MPM sker en kontakt via telefon med inköpare på 

Holtab som gör en beställning. 

Inköparen på Holtab beställer material som levereras direkt till MPM som i 

sin tur skickar följesedeln på mottaget material till Holtab. I samband med 

det utgår en faktura till Holtab och inköparen rapporterar in materialet i 

affärsystemet. Det fysiska lagret finns på MPM, men det är administrativt 

bokfört på Holtab. Flödet visas i Figur 8. 
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Figur 8: Beställning råmaterial 

 

 
5.5 Materialhantering Holtab 

Det interna materialflödet startar med godsmottagning av pex-kablar. 

Leverans sker två gånger per vecka och vanligtvis är det tre häckar (Bild 4) 

med pex per leverans. Häckarna lastas av, kontrolleras, körs till lagerplats 

och rapporteras in i affärsystemet. Snittlagret uppskattas av servicegruppen 

till cirka sex häckar. Pex-kabeln är en av detaljerna som kittas inför 

montering. Slutmonteringen av pex i stationerna har olika tidsåtgång 

beroende på storlek och innehåll. 

 
Bild 4: Lastbärare för pex (häckar) 

Mät-pex levereras delvis med ordinarie transporter av standard-pex och 

ibland med separata transporter som körs av antingen MPM eller Schenker. 

Mät-pex levereras internt till respektive monteringshall av servicegruppen 

direkt vid inleverans. Materialhanteringen på Holtab visas i (Figur 9). 
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Figur 9: Materialhantering Holtab 

 

 
5.6 Ekonomiska transaktioner 

Hela pex-förfarandet ger upphov till två olika ekonomiska transaktioner. En 

när kabel, komponenter och avslut ska betalas av Holtab och den andra när 

MPM skickar fakturor för monteringen till Holtab. Fakturorna ifrån MPM är 

ofta samlingsfakturor vilket gör att det krävs en extra kontroll av 

inköpsfunktionen. Fakturorna matchas mot rätt order innan de kan 

godkännas för betalning. De ekonomiska transaktionerna finns med i Figur 

7 och 8. 
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6. Kalkyl 

I följande kapitel kommer vi att presentera våra framtagna kalkyler utifrån 

det flöde som presenterades i kapitel 5. En djupare förklaring kommer även 

att ges till varje aktivitet och hur vi har tagit fram siffrorna till dessa. 

Informationen är hämtad ifrån intervjuer i Bilaga 2 och insamlad data i 

Bilaga 3 

 

6.1 Kalkyl legotillverkning 
 

Aktiviteter Tid (min) Antal (st/år) Avdelningskostnad/ timme Kostnad/ 1 år

Säljaktiviteter 830

Standard-pex Utgår

Dummie för mät-pex 2 244 6 751

Orderberedning 750

Ange pex-nummer 20 244 61 000

Kontroll av pex 1 1 848 23 100

Justera pex-beställning 5 42 2 625

Mätlapp till Montör 5 203 12 688

Inköp 660

Beställ standard-pex 95 45 47 025

Beställ mät-pex 10 203 22 330

Ankomstbevakning Utgår

Beställning råmaterial 5 113 6 215

Lagerrapportera råmaterial 5 113 6 215

Leveransbevakning råmaterial utgår

Order och materialhantering MPM

Totalkostnad 1 236 007

Slutmontering 450

Fysisk inmätning 60 203 91 350

Slutmontering standard små 60 740 333 000

Slutmontering standard stora 135 740 749 250

Slutmontering Special 240 368 662 400

Ekonomiska transaktioner 660

Hantera faktura råmaterial 2 113 2 475

Hantera faktura pex 12 45 5 940

Godsmottagning 450

Hantering pex 8 225 12 656

Plockning, interntransport utgår

Leverera mät-pex 5 203 7 613

Transport

MPM 51 425

Schenker 22 500

Lager Storlek Kostnadsdrivare 645

Kostnad bundet kapital råmaterial 891 515 0,03 26 745

Lageryta pex 2 7 8 669

Kostnad bundet kapital pex 24 669 482

Totalt 3 398 461  
Kalkyl 1: Kalkyl legotillverkning 
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6.2 Kalkyl egentillverkning 
 

Aktiviteter Tid (min) Antal (st/år) Avdelningskostnad/ timme Kostnad/ 1 år

Säljaktiviteter 830

Standard-pex Utgår

Dummie för mät-pex 2 244 6 751

Orderberedning 750

Ange pex-nummer 20 244 61 000

Kontroll av pex (OK?) 1 1 848 23 100

Justera pex-beställning 5 42 2 625

Mätlapp till Montör 5 203 12 688

Planering 660

Skapa tillverkningsorder pex 95 45 47 025

Inköp 660

Beställning råmaterial 5 113 6 215

Leveransbevakning råmaterial utgår

Slutmontering 450

Fysisk inmätning 60 203 91 350

Slutmontering standard små 60 740 333 000

Slutmontering standard stora 135 740 749 250

Slutmontering Special 240 368 662 400

Ekonomiska transaktioner 660

Hantera faktura råmaterial 2 113 2 475

Godsmottagning 450

Godsmottagning och internhantering råmaterial 10 113 8 438

Lager 645

Kostnad bundet kapital råmaterial 891 515 0,03 26 745

Kostnad bundet material färdig pex 24 669 482

Lageryta pex 2 7 8 669

Montering pex 264

Montering 66 1 848 536 659

Leverera mät-pex 5 203 4 466

Avdelningskostnad pex

Lokalkostnader 645 75 48 375

Lageryta råmaterial 645 75 48 375

Avskrivningar (Inventarier) 389 000 8 48 625

Kalkylränta (investering) 389 000 0,03 11 670

Driftkostader 637 875 0,02 12 758

IT 44 000 1 44 000

Overhead 84 2 033 170 755

Totalt 2 967 895  
Kalkyl 2: Kalkyl egentillverkning 
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6.3 Kalkylförklaring legotillverkning 

Vi kommer nu att redogöra varifrån all ingående data i kalkylen kommer 

ifrån och hur de är framtagna utifrån det nuvarande läget. Alla 

avdelningskostnader är hämtade från företagets egna kalkyler och förmedlad 

till oss via ekonomichef Lars Lindahl. Avdelningskostnaderna är en 

totalkostnad på vad en timme kostar för respektive avdelning. 

 
6.3.1 Säljaktiviteter 

En anställd på säljavdelningen kostar 830kr/ timme med alla kostnader 

inkluderade. 

Standard-pex  

Aktivitet utgår på grund av att ingen tid läggs separat på själva pex-kabeln 

vid orderskapandet, utan en tidigare order kopieras och läggs in i 

affärssystemet.  

Dummie för mät-pex 

Aktivitetens tid: 2 minuter. Framtagen och baserad på intervjuer.  

 

Antal/ år: 244st, baserat på antalet mät-pex som såldes under 2015, 203st. 

För att även ta hänsyn till antalet mät-pex som lagts upp som ”dummies” 

men i själva verket borde varit standard-pex så har vi valt att lägga till 

ytterligare 20 %. 

 
6.3.2 Orderberedning  

Tider är framtagna ifrån intervju med orderberedare Tomas Lorentzon. En 

anställd på orderberedningen kostar 750kr/ timme med alla kostnader 

inkluderade. 

Ange PEX-nummer 

Aktivitetens tid: 20 minuter. 

Antal/ år: 244st som är hämtat ifrån aktivitet ”Dummie för mät-pex” 

 

Kontroll av PEX 

Aktivitetens tid: 1 minut. 

Antal/ år: 1848st som är det totala antalet PEX som såldes under 2015.  

 

Justera PEX-beställning 

Aktivitetens tid: 5 minuter.  

Antal/ år: 41st som är antalet ”Dummie för mät-pex” (244st) subtraherat 

med ”Antalet sålda mät-pex 2015” (203st). 

 

Mätlapp till Montör 

Aktivitetens tid: 5 minuter.  

Antal/ år: 203st, totalt antal sålda mät-pex 2015.  
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6.3.3 Inköp 

Tider är framtagna ifrån en intervju med inköpare Gerd Castel och dels 

uppskattade utifrån egna uppskattningar. En anställd på inköpsavdelningen 

kostar 660kr/ timme med alla kostnader inkluderade.  

 

Beställ standard-PEX 

Aktivitetens tid: 120 minuter. 

Antal/ år: 45st, 1 beställning per vecka och i snitt 45 produktionsveckor per 

år.  

 

Beställning av Mät-pex 

Aktivitetens tid: 10 minuter. 

Antal/ år: 203st, varje mät-pex görs som en separat order.  

 

Ankomstbevakning 

Utgår på grund av att den ingår i standardförfarandet av 

ankomstbevakningar ihop med allt annat material och listas i samband med 

det. Därför har vi valt att inte ta med aktiviteten i kalkylen då den är svår att 

urskilja och sätta en kostnad på.  

 

Beställ råmaterial 

Aktivitetens tid: 5 minuter. 

Antal/ år: 113st, antalet beställningar per vecka (2,5st i snitt) multiplicerat 

med antalet produktionsveckor (45st). 

 

Lagerrapportera råmaterial 

Aktivitetens tid: 5 minuter.  

Antal/ år: 113st, antalet beställningar per vecka (2,5st i snitt) multiplicerat 

med antalet produktionsveckor (45st).  

 

Leveransbevakning råmaterial 

Utgår på grund av att vi ser det som en avvikelse. Görs på all typ av 

råmaterial och är svår att urskilja för bara pex. 

  
6.3.4 Order och materialhantering MPM  

Summan 1 236 007 kr är hämtad ifrån vad MPM fakturerade Holtab för pex-

tillverkningen under 2015 (bilaga 3). 

 
6.3.5 Slutmontering  

Tiderna är framtagna ifrån intervjuer med montörerna Martin Olsson och 

Andreas Henningor. En anställd på slutmonteringen kostar 450kr/ timme 

med alla kostnader inkluderade.  
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Fysisk inmätning 

Aktivitetens tid: 60 minuter. 

Antal/ år: 203st, vilket är antalet mät-pex 2015.  

 

Slutmontering standard små 

Aktivitetens tid: 60 minuter.  

Antal/ år: 740st 

 

Slutmontering standard stora 

Aktivitetens tid: 135 minuter.  

Antal/ år: 740st 

 

Slutmontering special 

Aktivitetens tid: 240 minuter.  

Antal/ år: 368st  

 
6.3.6 Ekonomiska transaktioner 

Tiderna är framtagna från intervju med ekonom Sylvia Svensson och 

inköpare Kenny Berglund. En anställd på ekonomiavdelningen kostar 660kr/ 

timme med alla kostnader inkluderade. 

 

Hantera faktura råmaterial 

Aktivitetens tid: 2 minuter 

Antal/ år: 113st, antalet leveranser per vecka (2,5st i snitt) multiplicerat med 

antalet produktionsveckor (45st). 

 

Hantera faktura pex 

Aktivitetens tid: 12 minuter.  

Antal/ år: 45st. Antalet fakturor med pex per år baserat på en faktura i 

veckan.  

 
6.3.7 Godsmottagning 

Tiderna är framtagna ifrån intervjuer med godsansvarig Johan Waldemar, 

Christian Heinwall plockning/ interntransport samt egna uppskattningar. En 

anställd på godsmottagningen kostar 450kr/ timme med alla kostnader 

inkluderade.  

 

Hantering pex 

Aktivitetens tid: 7,5 minut.  

Antal/ år: 225st, i snitt 5 ”häckar” i veckan multiplicerat med antalet 

produktionsveckor (45st). 

 

Plockning och interntransport 

Utgår på grund av att tiden det tar att plocka en pex är försumbar i 

förhållande till den totala plocktiden.  
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Leverera mät-pex 

Aktivitetens tid: 5 minuter  

Antal/ år: 203st, antalet mät-pex per år.  

 
6.3.8 Transport  

Extra leveranser som blivit nödvändiga för att leverera mät-pex. 

 

MPM 

51 425 kr under 2015. Framtaget av inköpare Gerd Castel 

 

Schenker 

22 500 kr under 2015. Summan är en uppskattning gjord av Gerd Castel i 

samspråk med Johan Waldemar. En transport i veckan och en kostnad på 

500 kr/ transport.  

 
6.3.9 Lager  

Kostnad bundet kapital och råmaterial 

Snittlagret av kabel och komponenter på MPM är värt 891 515 kr. 

Kostnaden för kapital är 3 % inom företaget.  Det ger en årlig kapitalkostnad 

på 26 745 kr.  

Lageryta PEX 

Area per lagerenhet framtaget genom att ta måtten på en E-pall och lägga till 

40 cm på längden och bredden på grund av att ytan krävs för plockning. 1,20 

m x 1,60 m vilket resulterar i 1,92 kvadratmeter per lagerenhet. Snittlagret 

ligger på 7 enheter. Data är hämtad ifrån intervju med Godsansvarig Johan 

Waldemar. Snittkostnaden per kvadratmeter golvyta på Holtab ligger på 

645kr om året. 

Kostnad bundet kapital PEX 

Snittlager på Holtab är 24 st pex-kablar. Kostnaden för legotillverkning 

ligger i snitt på 669 kr per pex. Kapitalkostnaden är 3 %. Multipliceras de tre 

så ger det en årlig kostnad på 482 kr för färdig pex.  

 

 

6.4 Kalkylförklaring egentillverkning 

Ifrån nulägeskalkylen så har vissa aktiviteter försvunnit och andra har 

tillkommit i kalkylen för egentillverkning. Vi kommer nu att förklara 

ingående data på de aktiviteter som har tillkommit. Avdelningskostnaderna 

är återigen hämtade ifrån företagets egna kalkyler och förmedlad till oss via 

ekonomichef Lars Lindahl. Vi har även använt oss av intervjumaterialet i 

bilaga 2.   
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6.4.1 Planering 

Produktionsplanering av pex tillkommer då tillverkning sker internt. 

Planering av pex-tillverkning sätts till 1:1 förhållande mot att beställa pex av 

leverantör. En anställd på planeringsavdelningen kostar 660kr/ timme med 

alla kostnader inkluderade.  

 

Skapa tillverkningsorder PEX 

Aktivitetens tid: 95 minuter 

Antal/ år: 45st, som är antalet produktionsveckor och det görs en planering 

varje vecka.  

 
6.4.2 Godsmottagning  

En anställd på Godsmottagningen kostar 450kr/ timme med alla kostnader 

inkluderade.  

 

Godsmottagning och internhantering råmaterial 

Aktivitetens tid: 10 minuter.  

Antal/ år: 113st, baserat på 2,5 leveranser i veckan och 45 

produktionsveckor.  

 
6.4.3 Montering PEX  

Tiderna är framtagna ifrån iakttagelser, samtal med montörer på MPM och 

intervjuer med monteringspersonal på Holtab. En timkostnad för en montör 

är framräknad till 264kr där det är inräknat direktlön, sociala avgifter och 

omkostnader.  

 

Montering 

Aktivitetens tid: 66 minuter, där 10 % är pålagt för möten, utbildning och 

övrig tid.  

Antal/ år: 1 848 st vilket är det totala antalet pex som MPM fakturerade 

Holtab under 2015. 

 

Leverera mät-pex  

Aktivitetens tid: 5 minuter 

Antal/ år: 203st, antalet mät-pex under 2015.  

 
6.4.4 Avdelningskostnad PEX 

 

Lokalkostnader 

Snittkostnaden per kvadratmeter golvyta på Holtab ligger på 645 kr om året. 

Vi har fått en yta av 150 kvadratmeter att belägga avdelningen på. Vi har 

valt att belasta monteringsytan med 75 kvadratmeter vilket ger en 

totalkostnad på 48 375 kr per år.  
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Lageryta råmaterial 

Resterande 75 kvadratmeter har vi valt att lägga som lageryta i anslutning 

till avdelningen vilket ger en kostnad på 48 375 kr per år.  

 

Avskrivningar  

Holtab gör sina avskrivningar på 8 år. Vår beräknade investeringskostnad är 

389 000 kr (Bilaga 4), alltså blir avskrivningen 48 625 kr per år. En mer 

detaljerad investeringskalkyl återfinns i bilaga 4. 

 

Kalkylränta 

Holtab använder sig för närvarande av en långsiktig kalkylränta på 3 % 

alltså blir kalkylräntan 3 % av 389 000 kr vilket är 11 670 kr per år.  

 

Driftkostnader 

Löpande driftkostnader för en avdelning har vi valt att uppskatta från en 

liknande avdelning som idag finns på Holtab vilket har resulterat i en 

procentsats på 2 %. Kostnaden för montering av pex, lokalkostnader och 

lageryta för råmaterial har sedan multiplicerats med denna procentsats. 

Totalt 12 758 kr per år. 

 

IT 

Fördelning av företagets totala IT-kostnader utslaget på antalet datorenheter. 

Kostnaden är 44 000 kr per enhet och år. 

 

Overhead  

Nuvarande och aktuell overheadkostnad som företaget använder sig av är 84 

kr per timme. Multiplicerat med antalet montörstimmar för pex så får vi en 

totalkostnad på 170 772 kr per år.  
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7. Resultat & analys 

I följande kapitel kommer resultatet av rapporten att redovisas och 

analyseras. Först kommer en kort analys av företagets problem redovisas. 

Därefter resultat och analys av legotillverkning och egentillverkning. Vidare 

så kommer de båda lägena att jämföras med varandra under rubriken 

”Ekonomisk jämförelse”. Slutligen kommer vi att beröra kärnkompetens, 

insourcing & outsourcing i korta drag och hur de är kopplade till ett köpa/ 

tillverka beslut.  

 
 

7.1 Resultatredovisning  

I början av arbetet formulerades en undersökningsfråga för studien enligt 

följande: 

 

Vilka aspekter och parametrar bör övervägas och tas i hänsyn vid 

beslutsfattande kring huruvida man ska köpa eller tillverka en komponent? 

För att kunna besvara frågan har vi på uppdrag från ett industriellt 

producerande företag arbetat fram en kalkyl för att utreda ett köpa eller 

tillverka beslut. Med hjälp av kalkylen så har vi jämfört två olika scenarion: 

legotillverkning och egentillverkning. De kostnadspunkter som påverkar och 

skiljer mest i kalkylen har iakttagits och analyserats. Analysen kommer att 

visa vilka parametrar och aspekter som bör övervägas och tas hänsyn till vid 

köpa/tillverka beslut i enlighet med undersökningsfrågan.   

 

7.2 Företagets problem 

För att kunna erbjuda en ökad anpassning krävs en flexibel produktion och 

distribution. En mer kundanpassad och efterfrågestyrd produktion leder till 

en förändrad tillverkningsstrategi, vilket har skapat ett ökat fokus på 

aktiviteter och processer i företagen (Andersson, 2013). Holtabs 

produktionstrend går mot att tillverka kundanpassade stationer vilket enligt 

teorin innebär att det krävs en flexibel produktion och distribution. Går 

företagets fokus mot kundanpassning kan det bli nödvändigt att förändra sin 

tillverkningsstrategi vilket medför ökat fokus på aktiviteter och processer 

inom produktion och distribution. 

Gadde et.al (2015) anser att köpa/tillverka beslut är starkt beroende av till 

vilken grad kundanpassning tillämpas. Holtab erbjuder marknaden 

kundanpassade stationer vilket har väckt frågan om var pex-kabeln ska 

tillverkas. Längden på mät-pex och avslutens vinkel kan inte specificeras vid 

orderberedningen samtidigt som det finns begränsningar när det är möjligt 

att genomföra inmätningen. Ledtiden på sex timmar är enligt 

produktionspersonalen en störning som leder till ett smalt tidsfönster att 
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mäta in, beställa, tillverka, transportera och montera pex. Det leder till extra 

transporter som enbart transporterar mät-pex. Materialbrist av pex-kablar 

skapar en störning som påverkar flera delar av företaget.    

Andersson & Larsson (2006) menar att om ett företag ska vara 

konkurrenskraftigt på lång sikt så måste beslut fattas om vilka aktiviteter 

som ska utföras och vilka som ska köpas in. Holtab står just inför den här 

typen av beslut och enligt teorin bör man därför ta ställning till det 

presenterade underlaget eller vidare utvärdera frågan för att vara långsiktigt 

konkurrenskraftiga.  

 

 

7.3 Legotillverkning 

Det nuvarande flödet består av fyra delprocesser: Pex-beställning, Order och 

materialhantering MPM, Beställning råmaterial och Materialhantering 

Holtab. Därtill kommer ekonomiska transaktioner. Varje delprocess består 

av aktiviteter och kostnadspunkter. Mappningen av nuläget är gjort med 

inspiration ifrån processflödesanalysens ramar som Olhager (2013) 

beskriver. Den är däremot mer inriktad mot att kartlägga aktiviteter i större 

utsträckning än produktion. Anledningen är att en helhetsbild av flödet varit 

det mest väsentliga att bilda sig en uppfattning om för att gå vidare med 

problemet att skapa ett underlag för köpa/tillverka. Andersson & Larsson 

(2006) menar att effektiviteten i värdeskapande aktiviteter är viktig då det 

påverkar möjligheten för företag att vara konkurrenskraftiga. Det är därför 

viktigt att ha kontroll på sina processer och flöden av både material och 

information.  

Enligt Olhager (2013) är syftet med en försörjningskedja att förse den 

slutgiltiga kunden med varor och tjänster genom ökat samarbete över 

organisationsgränserna. Det är alltså inte viktigt vem som tillverkar en 

komponent så länge det finns ett bra samarbete i kedjan och att slutkunden 

är nöjd. Det som avgör vem som tillverkar en produkt eller komponent blir 

ofta en fråga om kärnkompetens och vilket företag i försörjningskedjan som 

är bäst lämpat och har de bästa förutsättningarna för att tillverka 

komponenten. 

Genom mappning av pex-flödet har det framkommit vilka aktiviteter som 

genomförs för att få en pex-kabel inmonterad i en station. I kalkylen syns 

vilka poster som bär de största kostnaderna. Varje del bryts ner för att se hur 

kostnaderna påverkar slutresultatet, huruvida aktiviteterna faktiskt är 

nödvändiga och värdeskapande. I enlighet med teorierna kring mappning 

enligt Olhager (2013) och Rother & Shook (2001). 

Säljaktiviteter  

Säljaktiviteter bär en kostnad av 6 751 kr/ år vilket är en kostnad som inte 

påverkar resultatet nämnvärt. Säljaktiviteter är nödvändiga och en kostnad 

som inte förändras vid egentillverkning. Om säljaktiviteterna hade skiljt 
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mellan legotillverkning och egentillverkning så hade de kunnat vara en 

påverkansfaktor. 

Orderberedning 

Orderberedningen består av fyra aktiviteter och är den grupp av aktiviteter 

som står för den högsta kostnaden, 99 413 kr. En bidragande orsak är att 

avdelningskostnaden är den näst högsta och ligger på 750 kr per timme. Den 

aktiviteten som bär den högsta kostnaden för orderberedningen är ”Ange 

pex-nummer”, 61 000 kr per år. De bakomliggande faktorerna till kostnaden 

är tiden som aktiviteten tar, antalet mät-pex och den uppskattade 

felmarginalen på 20 procent. Oavsett var tillverkningen av pex sker så 

kommer orderberedningsaktiviter att genomföras. Enligt kalkylen förändras 

inte orderberedningsaktiviteterna mellan de båda lägena och påverkar därför 

inte ett köpa eller tillverka beslut.  

Inköp 

Under inköp genomförs flest antal aktiviteter i nuläget. Avdelningen 

ansvarar för att materialflödet fungerar och beställer allt material samt sköter 

kommunikationen med leverantörerna. Mest tid går åt till aktiviteten 

”Beställ standard-pex”, det är också den aktiviteten som bär den högsta 

kostnaden per år, 47 025 kr. Den aktivitet som bär näst högst kostnad är 

”Beställ mät-pex”, 22 330 kr. Kan man effektivisera beställningsförfarandet 

av pex så går det att minska inköpskostnaderna. Alla aktiviteter gällande att 

beställa pex försvinner ifrån inköp om man väljer att egentillverka. De 

kommer istället att omvandlas till intern hantering i form av 

produktionsorder i det egna affärssystemet. Inköpsaktiviteterna är viktiga 

och påverkar ett köpa eller tillverka beslut i stor utsträckning.  

Order och materialhantering MPM 

Den högsta och viktigaste kostnaden i nuläget uppgår till 1 236 007 kr per 

år. Det är en förädlingskostnad i samband med monteringen som Holtab 

betalar till MPM och den ska täcka deras produktionskostnader samt 

generera någon form av vinst. Totalkostnaden är den som bör jämföras mot 

vad egentillverkning kostar. Aktiviteten påverkar i högsta grad ett beslutsval 

mellan att köpa eller tillverka. 

Slutmontering 

Aktiviteterna för slutmontering påverkar inte ett köpa eller tillverka beslut. 

Däremot har slutmonteringen en viktig del i försörjningskedjan då det är 

dem som blir lidande när materialbrist uppstår. Det är därför av stor vikt att 

involvera slutmonteringen i ärendet och uppfylla deras behov och önskemål 

inom avvägd rimlighet för att minimera kostnader förknippat med 

materialbrist.  

Ekonomiska transaktioner 

Ekonomiska transaktioner står för en total kostnad av 8 415 kr per år och är 

kostnaden för fakturhantering. Det är en post som med dess låga kostnader 

inte påverkar ett köpa eller tillverka beslut. Posten förändras något vid 
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egentillverkning då aktiviteten ”Hantera faktura pex” försvinner vilket skulle 

spara 5 940 kr per år. Det gör att om posten isoleras så talar det för 

egentillverkning ur ett rent ekonomiskt perspektiv.  

Godsmottagning 

Godsmottagningen hanterar i nuläget alla ingående transporter av pex-kablar 

och utleveransen till monteringen av mät-pex. Totalkostnaden för posten är 

20 269 kr per år vilken är direkt kopplad till pex-hanteringen. Enligt 

kalkylerna kommer godsmottagningen att minska med 11 831 kr per år 

vilket inte är en avgörande summa och faktor för ett köpa eller tillverka 

beslut. Men precis som tidigare nämndes om de ekonomiska transaktionerna 

så talar det av samma anledningar för egentillverkning.  

Transport 

De transporter som tillkommer utöver de ordinarie och som är direkt kopplat 

till pex uppgår i nuläget till 73 925 kr och är en kostnadspost som är helt 

onödig och inte tillför något värde. Kostnader som helt försvinner ifrån en 

jämförelse och inte skapar någon motpart är oerhört viktiga och talar i det 

här fallet starkt för egentillverkning.  

Lager 

Lagerkostnaden uppgår till 35 896 kr per år och förändras inte ifrån nuläget 

till egentillverkning. Det går att effektivisera lagret oavsett var 

tillverkningen sker, därför anser vi inte att det ändras. Det kan däremot vara 

lättare och överskådligare att göra ändringar och minska kostnaden om man 

har lagret på samma ställe och full kontroll över det. Lagerkostnaden och 

dess aktiviteter har i det här fallet ingen påverkan på ett köpa eller tillverka 

beslut.  

 

 

7.4 Egentillverkning 
 

Andersson (2013) anser att varje produktionsenhet i en förädlingskedja 

måste agera effektivt för att berättiga sin existens. Med den bakgrunden bör 

underleverantören tillverka pex bättre, effektivare och billigare än en 

alternativ leverantör eller vid egentillverkning.  

 

Eliasson (2005) anser att styrningen av en verksamhet med stöd av kalkyler 

är det som ligger till grund för framtida resultat. Samtidigt innehåller 

framåtriktade kalkyler osäkerhet och risk vilket leder till att ett beräknat 

resultat av ett beslut inte stämmer. Kalkylen som tagits fram i rapporten 

innehåller endast en förkalkyl vilket är det underlag som går att ta fram 

innan ett köpa/tillverka beslut. De ingående parametrarna som volym, 

timkostnader och räntesatser är avgörande för resultatet av kalkylen.  
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Huvudprocessen 

Ett beslut om egentillverkning av pex skulle innebära förändringar i tre av de 

fyra delprocesserna. Den största förändringen skulle bli flytten av pex-

monteringen från leverantören till Holtab vilket skulle påverka delprocess 

”Materialhantering Holtab” i stor grad. Delprocessen ”Pex-beställning” 

skulle även förändras då vissa aktiviteter försvinner och andra tillkommer. 

Delprocessen ”beställning råmaterial” hade dock inte förändrats på grund av 

att företaget redan idag beställer och äger råmaterialet.  

Pex-beställning 

Säljaktiviteterna och beredningen skulle inte förändras då det är samma 

tillvägagångsätt oavsett var tillverkningen sker. Inköps aktiviteter skulle 

minska och den största kostnadsposten där är beställning av standard-pex. 

Kostnaden på 47 025 kr per år skulle inte försvinna utan ersättas med 

aktiviteten skapa tillverkningsorder, som är lika tidskrävande och har då 

samma kostnad. Kostnadsposten beställ mät-pex skulle även försvinna helt 

vid egen tillverkning, då längden på kabeln och vinkeln på avslutet inte 

behöver kommuniceras via inköp till underleverantören. Beställning av mät-

pex skulle ingå i inmätningstiden, då montören vid extern tillverkning 

levererar mät-lapp till inköpsavdelningen. En mät-lapp är en typ av 

dokumentation där montören specificerar mått och avslut för pex-kabeln. 

Tiden för att leverera mät-lapp till inköp ersätts med leverans till pex-

avdelning vilket ger en reducerad kostnad på 22 330 kr i kalkylen.  

 

Tiden för att lagerrapportera råmaterial utgår då det sker per automatik vid 

godsmottagningen till Holtab. Enligt kalkylen skulle det ge en besparing på 

6 215 kr på årsbasis. Kostnader för att sköta betalning av pex till 

underleverantör är också något som skulle försvinna vilket skulle generera 

en besparing på 5 940 kr per år.  

Montering pex 

Monteringen av pex görs med handkraft och enklare el/ trycklufts-verktyg. 

Det krävs ingen specialistkompetens för att tillverka detaljen, utan det 

handlar om upplärning och rutin. Alltså kan momenten genomföras på 

Holtab med samma effektivitet.  

Egentillverkning av pex skulle ge upphov till nya kostnader som ska 

jämföras mot vad Holtab betalar MPM för förädlingen. Den direkta 

tillverkningskostnaden för intern tillverkning är kalkylerad till 921 217 kr 

baserat på 2015 års kostnader och kvantiteter. Då kostnaden för 

egentillverkning beräknas så ska en korrekt operationstid användas för att få 

summan jämförbar med totalsumman som MPM fakturerar.  

Materialhantering Holtab 

Den interna materialhanteringen på Holtab skulle förändras vid en intern 

pex-tillverkning. Godsmottagning av färdig pex från leverantör skulle 

försvinna och ersättas med godsmottagning råmaterial. Aktiviteten att 
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leverera mät-pex till monteringen skulle även ersättas av 

monteringspersonal. Kostnaden för aktiviteterna skulle sjunka från 20 269 kr 

till 8 438 kr på årsbasis. 

Storleken på lagret är detsamma i kalkylen för legotillverkning och kalkylen 

för egentillverkning. Avståndet mellan tillverkare och kund spelar så klart in 

vid dimensionering av lager. Men i detta fall finns legotillverkaren endast 22 

km från Holtab vilket betyder att storleken på lagret beror på hur 

lagerstrategin ser ut.   

Andersson (2013) menar att en omfattande teknikutveckling har möjliggjort 

att produktionspersonal i större utsträckning sköter administration i sitt 

dagliga arbete. Resultatet har blivit kortare beslutsvägar, enklare 

samordning, mindre risk för fel och en ökad flexibilitet. Vid 

egentillverkning så försvinner de administrativa aktiviteterna beställa mät-

pex och lagerrapportera råmaterial vilket skulle minska kostnaden som pex-

kabeln bär. Aktiviteterna tas istället över av monteringspersonalen och frigör 

på så vis tid och kostnader för administrationen. Samtidigt är det möjligt att 

förändra nuvarande processer så att samma besparing kan uppnås. 

 

7.5 Ekonomisk jämförelse 

För att kunna göra en jämförelse har vi listat alla aktiviter som försvunnit 

respektive tillkommit ifrån det nuvarande läget med legotillverkning till 

scenariot med egentillverkning (Figur 10). Resultatet av en jämförelse 

mellan de båda alternativen blir 430 565 kr (Figur 11) och visar att det 

försvinner fler kostnader än vad som tillkommer om man väljer att 

egentillverka. 

Försvunnit Tillkommit

Inköp Planering

Beställ standard-PEX 47 025 Skapa tillverkningsorder PEX 47025

Beställ mät-PEX 22 330

Lagerrapportera råmaterial 6 215 Godsmottagning

Godsmottagning och internhantering råmaterial 8438

Order och materialhantering MPM

Totalkostnad 1 236 007 Montering PEX

Montering 536659

Ekonomiska transaktioner Leverera mät PEX 4466

Hantera faktura PEX 5 940

Fasta Kostnader

Godsmottagning Avdelningskostnad PEX

Hantering PEX 12 656 Lokalkostnader 48375

Leverera mät-PEX 7 613 Lageryta råmaterial 48375

Avskrivningar (från investeringskalkyl) 48625

Transport Kalkylränta 11670

MPM 51 425 Driftkostader (Underhåll, förbrukningsmtrl) 12758

Schenker 22 500 IT (fördelad) 44000

1 411 711 Overhead 170 755

981 145

Skillnad: 430 565

 
Figur 10: Aktiviter som försvinner/tillkommer vid egentillverkning 

 
Figur 11: Total besparing vid egentillverkning 
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7.5.1 Stödaktiviteter & kostnader 

Det försvinner stödaktiviteter till en högre kostnad än vad till tillkommer vid 

egentillverkning. Totalt försvinner det 115 775 kr (Figur 12), varav 73 925 

kr (Figur 11) består av extra transporter för mät-pex. Administrativt har tre 

inköpsaktiviter försvunnit (Figur 10) till ett totalt värde av 75 570 kr. 

Inköpskostnaden viktas mot ”Planering” som är den aktivitet som tillkommit 

istället för inköp och ersatt den kostnaden. Det leder till en reducerad 

kostnad på 28 545 kr att egentillverka. De bakomliggande faktorerna som 

påverkar de båda kostnaderna i det här fallet är aktiviteternas tidsåtgång och 

respektive avdelningskostnad. Tidsåtgången kan härledas till 

processeffektivitet. Alla aktiviteter ska genomföras så effektivt som möjligt 

och ingå i ett informations- och processflöde som skapar värde.  

Stödaktiviteter och kostnad legotillverkning

Totalt 417 804

Skillnad: 115 775

Stödaktiviteter och kostnad egentillverkning

Totalt 302 028  
Figur 12: Skillnader stödaktiviteter & kostnader 

Informations- och materialflöden är av stor betydelse för ett företags 

funktion, framgång och konkurrenskraft. Långsiktigt måste man enligt 

Andersson och Larsson (2006) fatta beslut om vilka aktiviteter som ska 

utföras och vilka som ska köpas in. I och med den mappning och 

kartläggning som genomförts på fallföretaget så syns det hur olika aktiviteter 

påverkar ett köpa/tillverka beslut.  

 
7.5.2 Direkt tillverkning  

Avdelningskostnad pex är uppbyggd av faktorer som: direkt lön, 

lokalkostnader, avskrivningar, kalkylränta, driftkostnader, IT-kostnader och 

overheadkostnader. De kostnaderna som är tydligast och lättast att jämföra 

är lönekostnader och lokalkostnader. Utfallet av resterande faktorer beror 

mycket på hur de är framtagna och fördelade inom företaget.  

Olhager (2013) menar att kundvärde kan beskrivas som en kombination av 

kvalité, leveransförmåga, flexibilitet och pris. Företag försöker maximera 

kundvärdet och minimera produktionskostnader för att maximera vinsten. Ur 

perspektivet med leverantörsrelationen mellan MPM och Holtab så är alla 

kundvärdesparametrar av stor vikt. Kvaliten är i dagsläget inget problem då 

det är få avvikelser. Leveransförmågan, flexibiliteten och priset är de 

parametrar som mest påverkar läget och ställningstagandet till att köpa eller 

tillverka pex-kablarna.  

Enligt Olhager (2013) skall alla kostnader relaterade till produktionen tas 

med vid jämförelse av totalkostnaden vid ett inköp från en leverantör. I 
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enlighet med vad teorin säger så har vi jämfört de båda totalkostnaderna som 

berör produktionen i kalkylerna. Kostnaderna som jämförs är ”Order och 

materialhantering MPM” (Kalkyl 1) med ”Avdelningskostnad pex” plus 

”Montering pex” (Kalkyl 2). Resultatet av jämförelsen är att tillverkningen 

sker billigare på Holtab med en förväntad besparing på 314 790 kr per år 

(Figur 13). Det som påverkar utfallet i direkt tillverkning på Holtab är den 

bestämda genomsnittliga monteringstiden för en pex, timkostnader för 

monteringspersonal samt volymen. Tillverkning hos underleverantör ger 

enbart rörliga kostnader för tillverkning. Egentillverkning genererar dels en 

fast avdelningskostnad men även en rörlig kostnad i direkt tillverkningstid.  

 
Direkt Tillverkning MPM

Tillverka PEX 1 236 007

Skillnad: 314 790

Direkt Tillverkning Holtab

Tillverka PEX 921 217  
Figur 13: Skillnad direkt tillverkning 

 

 
7.5.3 Investering 

Ett beslut om egentillverkning skulle innebära en investering för Holtab. 

Enligt Skärvad & Olsson (2011) är nyttan med en investering den ökade 

skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar. Skillnaden mellan de 

båda ger ett årligt inbetalningsöverskott. Investeringen på Holtab skulle då 

innebära ett inbetalningsöverskott på 314 790 kr beräknat på direkt 

tillverkning med 2015 års siffror.  

Carlsson & Bernhardsson (2007) anser att payback metoden är ett bra 

verktyg för att bedöma en investerings lönsamhet. Payback-tiden för Holtab 

skulle baserat på en investering om 389 000 kr och ett årligt 

inbetalningsöverskott på 314 790 kr vara 1,24 år. 

Carlsson & Bernhardsson (2007) anser vidare att kortare payback tid visar 

på en lönsammare investering. Osäkerheten ökar även med längre payback 

tid. Sett ur investeringssynpunkt är investeringen rätt att genomföra då 

payback tiden är kort och risken med investeringen låg. Kalkylen ger ett 

beräknat svar på att egentillverkning är lönsam sett ur ett ekonomiskt 

perspektiv.  

Enligt David (2015) finns det ekonomiska mål men också strategiska mål att 

ta hänsyn till vid viktiga beslut. Det positiva bidraget som egentillverkning 

skulle innebära för Holtab behöver nödvändigtvis inte resultera i att det 

alternativet ska väljas. Den ekonomiska aspekten talar för egentillverkning 

och det gör även en ökad kundanpassning. Ledtiden är ytterligare en 

parameter som talar för egentillverkning då det är svårt att reducera den och 
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samtidigt elmininera de extra transporterna som belastar pex med 73 925 kr 

per år. Ett sätt att angripa problemet vore att göra förändringar i 

monteringsordningen så att ledtiden för pex inte påverkar monteringen i 

samma utsträckning.   

 

7.6  Kärnkompetens, Insourcing & Outsourcing  

Köpa eller tillverka är en av grundstenarna för ett industriellt producerande 

företag. Beslut och strategival definierar hur man bör ta ställning till frågan 

enligt flera forskare som till exempel Anderson & Weitz (1986), Gertner & 

Knez (2000) och McIvor & Humphreys (2000). Den nuvarande 

outsourcingtrenden som råder på den industriella marknaden gör att många 

beslut tas utan tillräcklig analys (Sundquist, Hulthén & Gadde 2014). I 

många fall förbiser man möjligheterna att istället egentillverka produkter 

som tidigare varit outsourcade. Det finns möjligheter med egentillverkning 

som man inte tänker på grund av outsourcingtrenden. Enligt Olhager (2013) 

finns det ett antal fördelar som talar för egentillverkning som bör utvärderas 

och analyseras innan ett beslut om outsourcing fattas: 

 Bättre kontroll över produktion, kvalitet och tillförlitlighet.  

 Utnyttjande av befintliga resurser. 

 Skydd av know-how och kärnkompetens 

 Erfarenhetsuppbyggnad 

Det finns en direkt koppling mellan ökad kontroll av produktion, kvalitet 

och tillförlitlighet. Egen kontroll gör att det är möjligt att styra aktiviteter 

och förändra flöden så att effektivitet uppnås. Det är lättare att minska 

antalet aktiviteter samt öka möjligheterna till att utveckla de som är 

kopplade till produkten. En annan anledning till att egentillverka för Holtab 

är att man får utökad kontroll över ledtiderna i produktionen. Det går även 

att frigöra kostnader och minska aktiviteternas tidsåtgång och istället lägga 

dessa på andra områden. På så vis utnyttjar man en del av sina tillgängliga 

resurser på ett effektivare sätt.  

Skydd av know-how och kärnkompetens är mer aktuellt i de fall där det 

bedrivs tillverkning där avancerad teknik och tekniskt kunnande är viktiga 

aspekter. Den aktuella komponenten är inte av den digniteten och företaget 

räknar inte tillverkningen av den som kärnkompetens. Man kan välja att 

inkludera komponenten för att rymmas inom kärnkompetensen då företagets 

marknad rör sig mot fler specialanpassade stationer. Räknar man inte 

tillverkningen som högteknologisk eller kärnkompetens så ska man enligt 

Olhager (2013) låta någon annan utföra aktiviteten.  
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Är man ute efter att öka kunskapen och förståelsen om komponenten så är 

det viktigt med erfarenhetsuppbyggnad vilket är svårt att skaffa sig om man 

inte har full kontroll över tillverkningen. Den här typen av 

erfarenhetsuppbyggnad kan bidra till att effektivisera hela kedjan av 

informations- och materialflödet. Anses den onödig eller överflödig så talar 

det för att köpa komponenten.  

Eliasson (2005) hävdar att kalkylering avsedd för ett köpa/tillverka beslut 

skiljer sig från vanlig ekonomisk analys då den är framåtriktad, innehåller 

osäkerhet och risker. Det innebär att en kalkyl gjord för köpa/tillverka beslut 

bör utvärderas efter den uppskattade risken och att andra underlag av icke 

ekonomisk karaktär kan vara av värde vid beslutsfattande. Precis som 

Andersson (2013) säger så är kalkyler ofullständiga som beslutsunderlag då 

det kan finnas viktigare faktorer att ta hänsyn till. Eliasson (2005) menar att 

det är viktigt att ta hänsyn till lönsamhet, likviditet, risker, tidsperspektiv, 

följdverkningar och framtida möjligheter till handlingsfrihet innan man 

fattar ett beslut.  

De teorier som finns om begreppet kärnverksamhet menar att så kallade 

kärnteknologier eller tjänster bör skyddas genom att producera dem inom 

företaget (Thompson, 1967). Därför är det viktigt för Holtab att definiera sin 

kärnkompetens och vad som ska ingå i den. Hur den övergripande 

företagsstrategin är uppbyggd bör efterföljas enligt kärnkompetensen. 

Frågan företaget bör ställa sig är om montering av pex-kablar ryms inom 

kärnkompetensen eller om den ska göra det framöver. De aktiviter som inte 

tillhör kärnkompetensen ska enligt Van Weele (2010) outsourcas till 

leverantörer med specialkompetens. Det finns ingen anledning att ägna 

resurser och kapacitet till aktiviteter som inte anses som kärnkompetens 

inom företaget då någon annan bör kunna utföra dem på ett bättre sätt.   

Olhager (2013) menar att vid hög och stabil efterfrågan så kan företaget 

tillverka själv och när efterfrågan är mer osäker och ojämn så kan det vara 

bättre att köpa. Det Olhager framhäver tyder på att Holtab bör kunna rymma 

pex-kablarna i den egna produktionen. Kablarna har i högsta grad en stabil 

efterfrågan då de ingår i ett stort antal produkter och följer den generella 

produktefterfrågan. 
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8. Slutsatser 

I följande kapitel förmedlas de slutsatser som vi utifrån resultatet har 

kommit fram till. 

Utifrån resultatet så har vi sammanställt en lista på de påverkansfaktorer 

som vi anser vara de som behöver tas i beaktande när man ska fatta ett köpa 

eller tillverka beslut. Aspekterna och parametrarna är framtagna ur resultatet 

av studien och kan skifta i relevans beroende på rådande förutsättningar och 

omständigheter: 

 Tillverkningsstrategi. 

 Kärnkompetens. 

 Graden av leverantörssamarbete  

 Flexibilitet 

 Leveransförmåga 

 Grad av kundanpassning.  

 Ledtid.  

 Avstånd till leverantörer. 

 Flödeseffektiviteten i både informations- och materialflöden. 

 Volym 

 Pris 

 Tillverkningskostnaden 

 Investeringskostnaden 

 Kostnadsfördelningar 

Företaget står idag inför ett konkret ställningstagande gällande att köpa eller 

tillverka en komponent. Ett sådant beslut är ytterst viktigt då man inte kan se 

det som en isolerad händelse. Frågan måste ses ur ett större perspektiv och 

följa företagets långsiktiga mål och strategier för att man på lång sikt ska 

fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Därför måste man ta fram en klar och 

tydlig strategi gällande vad företagets kärnkompetens är och kommunicera 

ut den internt. Då Holtabs kärnkompetens är inriktad mot att montera 

transformatorstationer så innebär ett beslut om egentillverkning av pex att 

man går emot den långsiktiga företagsstrategin. 
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Vid jämförelsen mellan ”Legotillverkning” och ”Egentillverkning” så fås 

resultatet att det är 430 565 kr billigare per år med egentillverkning. Det är 

alltså under rådande förutsättningar och med den framtagna kalkylen mer 

ekonomiskt lönsamt att egentillverka.  

Jämförs enbart direkta tillverkningskostnader så talar även den jämförelsen 

för egentillverkning. Enligt kalkylen så hade man sparat 314 790 kr per år 

med rådande ingående parametrar.  

Vid en översyn av jämförelsen så försvinner det ett antal stödaktiviteter och 

belastningen på inköpsavdelningen minskar då man inte längre behöver 

administrera mät-pex i samma utsträckning som i dagsläget. Läggs de nya 

pex-processerna upp på ett effektivt sätt så går hela flödet att effektivisera 

och förbättra. Oavsett om man väljer att köpa eller tillverka kan 

processflödet förbättras ifrån dagsläget.  

Payback tiden är beräknad till 1,24 år på investeringen vilket ytterligare talar 

för egentillverkning. Eftersom investeringskostnaden är beräknad till 389 

000 kr vilket är en liten summa i sammanhanget så betalar den sig på kort 

tid. Hade investeringskostnaden bedömts som högre så kunde det ha 

förändrat läget.  

Volymen är en påverkansfaktor då den påverkar hur kostnadseffektivt en 

detalj kan tillverkas. Vid en hög volym delas de fasta kostnaderna på fler 

enheter vilket ger en lägre kostnad per styck. Låg volym ger motsatt effekt. 

Ovanstående gäller upp till en viss nivå då full kapacitet är utnyttjad. 

Tillverkning som bär någon form av investering eller fast kostnad har en 

”break-even” eller kritisk volym. När tillverkning sker på löpande räkning 

utan avtalade volymer så står leverantören för risken och bör ha någon form 

av premie för det. Fallföretaget i studien betalar enligt resultaten en väl hög 

premie med tanke på den låga risk investeringen skulle innebära.      

Ledtiden är en begränsning som kan avgöra inom vilken radie tillverkning 

kan ske. En kort ledtid resulterar ofta i försörjning på nära håll och en lång 

ledtid ger möjlighet till att sourca marknaden brett. Slutsatsen i det aktuella 

fallet är att ledtiden på sex timmar är en begränsning som kraftigt påverkar 

möjligheten att hitta den bäst lämpade leverantören vilket kan stödja 

egentillverkning. 

Vid beslut att ta hem en tillverkning ändras rörliga kostnader till både rörliga 

och fasta kostnader. Fasta kostnader innebär en finansiell risk som bör 

beaktas och avvägas på kort och lång sikt. Ett beslut om att flytta hem 

tillverkningen för fallföretaget innebär en låg finansiell risk då 

återbetalningstiden är kort och besparingen relativt sett stor. 

Tidsperspektivet är en faktor som påverkar och kan vara avgörande för ett 

beslut.  Kalkylen visar på besparingar i de administrativa aktiviteterna. 

Villkoret för en verklig besparing är att tiden som blir över används till 
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värdeskapande aktiviteter inom organisationen. Det krävs ett långsiktigt tänk 

och ett väl utvecklat produktionssystem för att den kalkylerade besparingen 

ska hämtas in. Används den överblivna tiden på rätt sätt kan resultatet i 

företaget bli bättre än vad kalkylen visar.  

Graden av kundanpassning påverkar industriellt tillverkande företag vid 

köpa/tillverka beslut. En ökad kundanpassning ger upphov till fler 

planeringspunkter vilket påverkar mängden aktiviteter som krävs för att få 

rätt produkt, på rätt plats och i rätt tid. Mappningen av fallföretagets 

informations- och materialflöde för en detalj visar på att vissa onödiga 

aktiviteter försvinner vid egentillverkning. Samtidigt skulle det i det aktuella 

fallet vara möjligt att förbättra det befintliga informations- och 

materialflödet så att samma effekt uppnås. Forskarnas slutsatts är att 

informations- och materialflödet påverkar en komponent eller detaljs 

totalkostnad och bör vägas in i bedömningen om var tillverkning ska ske. 

Organisationer med väl utvecklade och rätt konfigurerade system har stora 

fördelar då resultatet blir en reducerad totalkostnad. 

Parametrar och aspekter som företagen ska ta hänsyn till vid köpa/tillverka 

beslut är givetvis viktiga. Grunden till varför frågan om att köpa eller 

tillverka uppkommer i specifika fall bör även kartläggas så att beslut fattas 

på rätt premisser i linje med den långsiktiga strategin. Grundproblemet på 

fallföretaget som används i studien är att produktionsstrategin inte helt 

stämmer överrens med marknadsstrategin. Problemet med mät-pex skapas i 

säljledet och leder till extraarbete i övriga aktiviteter.       

En köpa/tillverka kalkyl som är uppbyggd av funktioner och aktiviteter 

hjälper till att synliggöra slöserier som är inbyggda i systemet. Med hjälp av 

en aktivitetsbaserad kalkyl så går det att förstå hela förfarandet från sälj till 

montering i både aktiviteter och siffror.  
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9. Diskussion 

Här diskuteras arbetet mer fritt och vad vi kommit fram till. Vi har även gett 

utrymme åt vårat eget synsätt och kritiska tänkande rörandet fallet, ämnet 

och dess förutsättningar.  

Det har under arbetets gång framkommit att det är många faktorer som 

påverkar ett köpa eller tillverka beslut och som presenteras i 

problemformuleringen så är det bland de svåraste besluten att ta ställning till 

för ett företag.  

Bakomliggande aspekter och parametrar som påverkar köpa/tillverka beror 

på det specifika fallet. Det gör att frågan och beslutsfattandet blir komplext 

och svårt att generalisera på en allmän nivå. Det som däremot går att göra är 

att inom det egna företaget skapa en tydlighet och sätta upp ramar för hur 

den här typen av frågor ska hanteras. De olika aspekterna och parametrarna 

som vi har tagit fram ur resultatet (kapitel 8) som påverkar ett köpa/tillverka 

beslut säger mycket om komplexiteten i ämnet. En parameter som vi inte har 

tagit med är kvalitén som kan påverka i hög grad. Kvalitén är dock inte 

aktuell i det specifika fallet och därför har vi valt att förbise den helt då den 

inte anses vara ett problem. 

Vi har även kommit fram till att huruvida man ska köpa eller tillverka är en 

fråga som starkt påverkas av företagets kärnkompetens. Oavsett vad det 

ekonomiska underlaget säger så anser vi att man bör följa företagets 

övergripande strategier och vad som är bäst sett i det långsiktiga 

perspektivet. Naturligtvis så får man ta ställning till kalkylens resultat och 

överväga vad ett beslut genererar i slutändan. Ett kalkylresultat som visar på 

stor ekonomisk vinning bör övervägas i förhållande till strategin och det kan 

i vissa fall vara befogat att göra ändringar, justeringar eller uppdatera den 

befintliga strategin om så anses nödvändigt.  

Det är viktigt att poängtera att kalkyler är osäkra och lätt kan manipuleras 

till att visa ett resultat som är mer fördelaktigt för endera alternativet 

beroende på ingående parametrar och hur de har viktats. En kalkyl bör alltså 

noggrant granskas och analyseras innan man tar ett beslut. Den framtagna 

kalkylen har gjorts med ingången att vara helt neutral och opartisk i 

framtagandet. Då det under arbetets gång genomförts intervjuer och 

framkommit att de finns olika uppfattningar och tyckanden inom företaget så 

kan det ha påverkat oss i arbetet till viss grad.  

Framtiden ser ut att gå mot att fler specialstationer tillverkas och i dagsläget 

så är de medelstora stationerna främst innehållande mät-pex de som 

påverkas mest av det nuvarande läget. Där finns ett krav ifrån monteringens 

sida att pex-kablarna behöver vara levererade inom sex timmar ifrån 

beställning och helst tidigare. Som det ser ut nu så upplever vi att det är 

svårt att infria monteringens krav med nuvarande upplägg. 
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Det visar sig även att stora delar av problemet mynnar ut i att handla om 

informations- och materialflöden. Har man bra koll på sina interna och 

externa flöden så har man mycket vunnet. Det blir även lättare att fatta 

viktiga beslut beroende på att de baseras på säkra processer och tillförlitliga 

data. Vi upplever att man har en bra struktur och väl definierade processer 

inom företaget. Känslan är däremot att den i vissa avseenden inte är 

utkommunicerad och att funktionerna i kedjan gällande pex-kablarna i det 

specifika fallet saknar en helhetsbild för hela flödet. Vi tror därför att om 

man förmedlar ut hela flödet och inte bara arbetsuppgifterna för respektive 

funktion lättare kan få en samsyn och helhetsbild av kedjan och på så vis få 

ett bättre flöde i kommunikationen och informationsöverlämnandet i 

processerna. 

När mappningen genomfördes så gjordes den i syfte att kartlägga aktiviteter 

och dess kostnader i material- och informationsflödet för pex-kablarna. Den 

har gjorts utifrån en neutral ingång och utan djup insikt i företaget och dess 

processtruktur. Det kan debatteras att den här typen av mappning bättre och 

snabbare görs av någon med större insikt och förståelse för hur företaget är 

uppbyggt och fungerar. Samtidigt är det en fördel med en utomstående part 

som genomför den här typen av arbete då man lätt kan bli ”vardagsblind” 

inom den egna organisationen. Det verkar som att en mix anpassad för 

situationen är ett bra sätt att genomföra det på.  

Det skiljer relativt sett mycket mellan kostnaden för legotillverkning och 

egentillverkning. Skulle skillnaderna vara likartade på andra artiklar tyder 

det på en otillräcklig kontroll av företagets leverantörer. Långsiktiga mål och 

förbättringar skulle kunna tas fram gemensamt för samarbetspartners i 

värdekedjan. Leverantörerna i regionen bör även på sikt vara intresserade av 

att Holtab kan konkurera och växa då det gynnar närområdet.  

Valet av kalkylmodell var något som inte var helt självklart i början av 

projektet. Enligt teorin påverkar valet av kalkylmodell resultatet i hög 

utsträckning och vår ambition var att genomföra en opartisk undersökning 

varav omfattande diskussioner gjordes för att nå fram till rätt kalkylmetod. 

Kalkylmodellen vi valde kan beskrivas som en förenklad form av ABC-

kalkylering med tid som den generella kostnadsdrivaren. En reflektion av 

vald kalkylmodell är att våra diskussioner ledde oss fram till den bäst 

lämpade modellen med tanke på projektets omfattning och tidsram. Vid 

beräkning av totalkostnaden för en komponent så är en ABC-kalkyl en bra 

modell där det tydligt går att dela upp och beräkna kostnader som 

kalkylobjektet ska bära. Beroende på vilket alternativ som ska beräknas går 

det enkelt att urskilja vilka aktiviteter som är nödvändiga och vilka som 

skulle kunna effektiviseras eller tas bort. Kalkylmetoden är bra och 

användbar då det framtagna materialet går att använda vid förbättringar av 

pex-processen oavsett var tillverkningen sker.  
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En svårighet som vi har stött på under projektets gång är att få fram två 

rättvist jämförbara alternativ, ett för att köpa och ett för att tillverka. Det är 

naturligt att ta bort aktiviteter som anses onödiga men det bör göras med 

försiktighet så att jämförelsen mellan de båda alternativen blir rättvisande. 

Aktiviteter som försvinner på grund av var tillverkningen sker bör enligt vår 

mening tas med i kalkylen. Likaså aktiviteter som försvinner eller 

tillkommer beroende på om tillverkning sker inom den egna organisationen 

eller inte. Vi anser att det är viktigt att ständigt fråga sig om alternativen är 

rättvist jämförbara. 
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10. Rekommendationer 

 

I följande kapitel så kommer vi utifrån resultatet, slutsatserna och vårt 

tänkande att rekommendera ett antal saker till företaget som vi hoppas kan 

vara till hjälp för deras verksamhet.   

I enlighet med kalkylens resultat så ser vi två olika scenarion med pex-

kablarna. Antingen väljer man att ta hem tillverkningen eller så väljer man 

att behålla nuvarande upplägg med legotillverkning. Då företaget står inför 

ett vägval och vi har svårt att välja ett av alternativen då det beror på flera 

faktorer så har vi valt att rekommendera åtgärder för både legotillverkning 

och egentillverkning.  

En allmän rekommendation vi vill ge till Holtab är att ta fram en modell med 

tydliga referensramar och parametrar som man kan använda sig av i 

fortsättningen gällande köpa/tillverka beslut. Vår förhoppning är att 

rapportens framtagna material kan användas som en referenspunkt till 

framtagandet av en sådan. Eftersom vi har upplevt att det funnits vissa 

otydligheter och brist på övergripande insikt i hur pex-processerna fungerar i 

företaget så rekommenderar vi även att man uppdaterar personalen och 

materialet där det är nödvändigt.  

Det finns olika åsikter internt om var tillverkning av pex ska ske. 

Företagsledningen har en strategi att växa och utvecklas tillsammans med 

leverantörerna, varav ett fokusarbete på strategiska inköp har inletts. En 

rekommendation till företagsledningen är att kommunicera ut företagets 

fokusområden och hur bolaget långsiktigt ska växa. 

Allmänna rekommendationer: 

 Ta fram en modell för köpa/tillverka beslut. 

 Uppdatera material och personal gällande pex-processerna. 

 Kommunicera ut företagets fokusområden och hur bolaget 

långsiktigt ska växa. 

 
 

10.1 Legotillverkning 

Väljer företaget att behålla tillverkning av pex hos underleverantören bör ett 

förbättringsarbete inledas för att få ner den totala tillverkningskostnaden. 

Den nuvarande pex-monteringen skulle enligt vår bedömning gå att 

effektivisera.    
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Det finns ett antal brister som bör åtgärdas om man väljer att behålla det 

nuvarande flödet så som det ser ut idag. Till en början så behövs det en 

djupare studie om hur ett bra informationsflöde bör se ut. Det tycks finnas 

en otydlighet i hur information överlämnas och behandlas mellan de olika 

processerna vilket i vissa fall leder till avvikelser och missförstånd. 

Informationsvägarna är dessutom långa och går igenom fler personer än vad 

som tycks behövas.  

Materialförsörjningen bör även den förändras och det i samarbete med 

underleverantören. De extra transporterna som tillkommer borde inte 

behövas utan är en direkt onödig kostnad. För att få bukt med hela 

materialflödet och bristen som ibland uppstår i produktionen så behöver man 

minska ledtiderna på materialet och öka flexibiliteten i produktionen. Det 

kan göras genom samarbete med underleverantören där man tillsammans 

ställer krav på att förbättra processen. 

Rekommendationer för legotillverkning: 

 Förbättringsarbete för att sänka den totala tillverkningskostnaden. 

 En djupare kartläggning om informationsflödet för pex. 

 Utökat samarbete med MPM. 

 

 

10.2 Egentillverkning 

Väljer man att egentillverka så rekommenderar vi att man sätter upp ett helt 

nytt system och tar reda på hur ett sådant skulle se ut för att kunna montera 

på bästa sätt. En utvärdering av företagets faciliteter och ytor bör 

genomföras för att på bästa sätt placera monteringsytor och lager för 

produktionen. Vi anser även att man i god tid bör göra en uppstartsplan och 

räkna med en uppstartstid i monteringen innan den kan producera för fullt. 

Utbildningar bör även genomföras av tilltänkt personal. Ett alternativ är att 

överföra den befintliga kunskapen och kompetensen på MPM för att 

antingen utbilda eller till och med erbjuda dem anställning på Holtab.  

 

Rekommendationer för egentillverkning: 

 Utveckla och integrera ett nytt monteringssystem för pex. 

 Utvärdera ytor och faciliteter för produktionen. 

 Ta fram en uppstartsplan.  
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BILAGA 1: Mappning och nedbryning av PEX-kabelns 

informations- och materialflöde. 
 

 

Delprocess: PEX-beställning 

Order ifrån kund 

 Tas emot av?  

 Identifiera kundbehov (Säljare Holtab) 

 Hur gör kunden sin beställning? (Hur behandlar han PEX:en) 

 Är kunden medveten om PEX? 

 Hur identifieras kundbehovet av PEX? 

 Vilka frågor ställer man kunden för att kunna identifiera behov? 

 Hur bestäms typ av PEX i säljledet? (Standard eller mät) 

 Hur lång tid tar den här processen? 

PEX-typ (Säljare Holtab) 

 Hur ser urvalet ut? 

 Artikellista? 

 Görs tidigare mät-PEX om till standard? 

 Läggs exakt PEX upp med nr av säljaren? 

 Hur många standard, hur många ”dummie”? 

 Hur ser en ”dummie” ut, vad innehåller den och hur görs den? 

 Hur överförs informationen till nästa steg? (orderberedning) 

 Hur lång tid tar den här processen? 

OK? (orderberedning Holtab) 

 Hur tas informationen emot ifrån föregående steg (Säljare)? 

 Hur avgör man om information om val av PEX är ok? 

 Hur tar man reda på PEX-nr utifrån en ”dummie” och hur avgörs om 

den ör ok? 

 Vad gör att val av PEX inte är ok ifrån föregående led? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Justera PEX-beställning (Orderberedning Holtab)  

 Hur justeras en beställning? 

 Vad justeras i beställningen? 

 Hur många behöver justeras? 

 Varför justerar man? 

 Hur många personer är inblandade i orderberedningen? 

 Vilka program används? 

 Hur fungerar konveteringen mellan ritprogram och affärssystem? 

 Vad avgör om det går att justera PEX i denna process?  
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 Hur lång tid tar den här processen? 

Information om rätt PEX-val (Orderberedning Holtab) 

 Hur sköts informationsutbytet? 

 Hur säkerställer man att rätt PEX blir vald framöver? 

 Vanligaste felet? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Skicka uppdaterad lista till leverantören (nya och ändringar) 

(Orderberedning Holtab) 

 Vad innebär den här processen? 

 Varför görs den? 

 Hur ser listorna ut och vad är syftet med dom? 

 Hur sker kommunikationen med leverantör? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Mätlapp till montör alltid med T-nr, Säljartikel och vilka avslut (MÄT-

PEX) (Orderberedning Holtab) 

 Hur görs mätlapp? 

 Vem gör den? 

 Hur levereras den? 

 Vem tar emot den? 

 Vad finns det för information på den? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Beställ PEX (Inköpare Holtab) 

 Hur beställs PEX? 

 Vad är spesat på ordern? 

 Hur ofta läggs beställning? 

 Hur lång tid innan leverans läggs beställning? 

Hur lång tid tar det innan orderbekräftelse? 

 Varifrån får inköpare inforation om vad som ska beställas? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Fysisk inmätning (Montör Holtab) 

 När kan man mäta PEX? 

 Fungerar informationen ifrån orderberedning, stämmer den? 

 Störningar under själva inmätningen? 

 Vad är begränsningen i monteringen? Kabeln, längden, styvhet, 

vinkarna på avsluten eller annat? 

 Vad för uppgifter rapporteras och till vem efter inmätningen? 

 Hur rapporteras uppgifterna? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Ankomstbevakning och kontroll (Inköpare Holtab)   
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 Hur fungerar bevakningen och kontrollen? (telefon, mail, 

datorsystem) 

 Finns det signaler kopplat i systemen för att varna? 

 Är det manuell kontroll? 

 Hur hanteras eventuella avvikelser? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

 

 

Delprocess: Order och materialhantering MPM 

Ordermottagning (MPM, vem gör detta?)  

 Hur får ni ordern? 

 Hur ofta får ni order? 

 Hur lång tid tar det innan ni bekräftar ordern? 

 Hur hanteras ordern, läggs den in i något system? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Planering, Orderlista (MPM) 

 Gör ni körschema eller är det Holtab som styr i vilken ordning order 

görs? 

 Hur görs planeringen och hur ofta? 

 Hur hanteras mät-PEX? Har den förtur etc. 

 Hur kommuniceras planeringen till monteringen? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Mät-PEX → Lagring (Montörer, VD MPM) 

 Är mät-PEX fristående ifrån övriga flödet? 

 Hur fungerar mät-PEX förfarandet? 

 Genomsnittlig tid i lager? (ledtid) 

 Hur snabbt påbörjas en mät-PEX order? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Lager råmaterial (MPM & Holtab) (Slutssteg i Delprocess beställning 

råmaterial) 

 Storlek? 

 Genomsnittslager? 

 Var är lagret bokfört? 

 Uppfattat svinn? 

 Kassationer?  

 Omsättningshastighet? 

 Lageryta? 

Montering (MPM) 

 Genomsnittstid/ PEX? (Observation ca 21-23min standard PEX) 

 Tar Mät-PEX längre tid? 
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 Produktionsyta? 

Lagring av färdig PEX (MPM) 

 Leveranser per år? 

 Tid i lager (Mät och standard)? 

 Genomsnittslager? 

 Lageryta? 

Utlastning/ Leverans? (MPM) 

 Hur sker utleverans? 

 Vilka är aktiviteterna i den här processen? 

 Leveranstid?  

 Utleverans mät-PEX? (Hur fungerar) 

 Följesedlar, uppmärkning etc. 

MPM fakturerar Holtab 

 Hantering? 

 När skickas fakturan? 

 Vem skickar fakturan? 

 Vem tar emot fakturan? 

 Hur skickas fakturan? 

 Betalningsvillkor? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

 

 

Delprocess: Materialhantering Holtab 

Godsmottagning (Logistik Holtab) 

 Antal leveranser per år? 

 Hur lång tid hanteras godset i genomsnitt? 

 Förfarande för godsmottagning? 

 Tider för lossning, varukontroll, godkännande, inlagring, 

interntransport, faktura. 

Lager färdiga PEX (Holtab) 

 Genomsnittslager? 

 Tid i lager (Mät och standard)? 

 Lageryta? 

Plockning/ Interntransport (Logistik Holtab) 

 Hur sker plockning? 

 Varifrån kommer informationen? 

 Vem plockar? 

 Tidsåtgång? 

 Antal plockningar? 

 Hur fungerar interntransporter? 
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Slutmontering (Holtab)  

 Tid ifrån inmätning till att PEX finns klart för montering? 

 Genomsnittstid för montering? 

 Uppenbara störningar? 

 Stopptider? 

 Hur fungerar processen? 

 Tid för PEX-montering 

 

Delprocess: Beställning råmaterial 

MPM montörsbehov 

 När sker beställning? 

 Vad indikerar att order behöver läggas? (period inspektion?) 

 Vad för signal skickas till Holtab? 

 Hur skickas den? 

 Kvantiter, hur styrs dem? (beställningskvantiteter) 

 Lagernivåer? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Holtab beställer 

 Hur tas informationen ifrån MPM emot? 

 Hur generas en beställning? 

 Leverantörsavtal? 

 Vilka system används? 

 Hur lång tid tar den här processen? 

Leveransbevakning MPM/ Holtab 

 I vilken utsträckning görs detta? 

 Vem gör det? 

Leverans 

 Vem sköter leveransen? 

 Kostnad? 

 Ledtid? 

 Vart levereras det? 

Godsmottagning MPM 

 Antal leveranser per år? 

 Hur lång tid hanteras godset i genomsnitt? 

 Förfarande för godsmottagning? 

 Tider för lossning, varukontroll, godkänner, inlagring, 

interntransport, faktura. 

Lager råmaterial MPM (se Order och materialhantering MPM)
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BILAGA 2: Intervjuer, frågor och svar 

Inköp Holtab och Gerd Castel  

Beskrivning: Samla övergripande data om processen och klargöra kostnader 

och tider för processerna. 

Säljare Holtab, Hasse Gustavsson 

Beskrivning: Hur PEX-förfarandet går till ur ett säljperspektiv utifrån 

processkartan. Viktigt med hur kommunikationen sker mellan processerna. 

Orderberedare Holtab, Tomas Lorentzon 

Beskrivning: Hur ser orderberedaren på PEX-hanteringen, vad är hans roll 

och hur ser processen ut? Inblandad i många processer.  

Montör Holtab, Martin Olsson 

Beskrivning: Ta reda på montörens roll och inblandning i processen. Be om 

en kartläggning och beskrivning ur dennes synvinkel.  

Inmätning och slutmontering Holtab, Andreas Henningor 

Beskrivning: Ta reda på montörens roll och inblandning i processen. Be om 

en kartläggning och beskrivning ur dennes synvinkel.  

Godsansvarig Holtab, Johan Waldemar  

Beskrivning: Hur fungerar materialhanteringen av PEX. Hela förfarandet 

ifrån mottaget gods till inleverans i lager. 

Plockning/ Interntransport Holtab, Christian Heinwall 

Beskrivning: Hur fungerar materialförsörjningen till monteringen, lagret etc. 

Ekonomiansvarig Holtab, Lars Lindahl  

Beskrivning: Få fram ekonomiskt underlag för kalkyler och hur man 

använder det internt inom företaget.  

Fakturering Holtab, Sylvia 

Beskrivning: Hur fakturor hanteras och frågor kring det. 

Verkställande direktör Holtab, Patrik Persson 

Beskrivning: Ta reda på företagets övergripande mål och strategier 

Inköpschef Holtab, Roger Kidell 

Beskrivning: Handledare på Holtab som vi haft nära kontakt med under hela 

arbetets gång. Ingen dokumenterad intervju.  

Produktionschef Holtab, Arne Tinggren 

Beskrivning: Första kontakt på Holtab för arbetet och som varit med under 

hela projektet. Ingen dokumenterad intervju.
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Inköp Holtab, Gerd Castel intervju 30/3 11.00–11.50 

Hur fungerar de ekonomiska transaktionerna? Processkarta, kostnader och 

tid för att hantera fakturor? 

 

Delprocess: PEX-beställning 

Beställ PEX (Inköpare Holtab) 

Hur beställs PEX? 

– Genom ett Planeringsförslag där man ser allt behov av råmaterial och 

PEX i affärssystemet. Beställningar läggs på både standard och mät PEX. 

Planeringen ligger cirka en månad framåt i tiden. Det läggs en beställning 

varje vecka. Det genereras ett legoförslag till MPM en inköpsorder som tar 

extra tid då man måste avsluta alla PEX-order manuellet på grund av att 

affärssystemen inte är synkade. Order av PEX görs till MPM och 

beställning av råmaterial görs till respektive underleverantör. 

 

Vad är specificerat på ordern? 

– Ifrån MPM så är: artikelnummer, benämning, vilka och antal avslut, pris, 

leveransdatum, T-nr om det är en orderbunden mät-PEX specificerat på 

ordern. (T-nr är ett märkningsnummer som knyter PEX-kabeln till en 

specifik station, används vid mät-PEX).  

Endast en hyllplats (på holtab), varukontroll 

 

Hur ofta läggs beställning?  

– 1gång per vecka görs beställningar på standard-PEX och mät-PEX 

beställs succesivt och efter behov.  

 

Hur lång tid innan leverans läggs beställning? 

– Beställning på standard-PEX läggs cirka fyra veckor framåt i tiden.  

 

Hur lång tid tar det innan orderbekräftelse?  

– Orderbekräftelse fås relativt omgående, senast dagen efter beställning.  

 

Varifrån får inköpare inforation om vad som ska beställas?  

– Informationen kommer ifrån planeringen och baseras på information ifrån 

produktionsorder. Behovet av mät-PEX kommer ifrån orderberedningen 

eller montören som mäter och lämnar en ”mät-lapp” till inköpsavdelningen 

sent in i processen.  

 

Hur lång tid tar den här processen?  

– Uppskattat till 2h/ vecka. +10min per mät-pex 
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Ankomstbevakning och kontroll (Inköpare Holtab)   

Hur fungerar bevakningen och kontrollen? 

– Kommunikation och bevakning sker via telefon, mail och datorsystem. 

Gällande Mät-PEX så sker bevakningen via telefonkontakt, standard-PEX 

följer rutiner och processkarta för leveransbevakning som görs i 

datorsystemet.  

 

Finns det signaler kopplat i systemen för att varna?  

– Ja, på standard-PEX som går via leveransbevakning i datorsystemet. Mät-

PEX sker manuellt främst via telefon och i viss mån mail.  

 

Är det manuell kontroll?  

– På mät-PEX men inte standard (Se föregående fråga).  

 

Hur hanteras eventuella avvikelser?  

– Standard-PEX hanteras via processkartan med åtgårder som är framtagna 

i denna. Mät-PEX hanteras efter situation, då fel uppstår är det ofta 

avvikelser ifrån Holtabs sida och då främst mått och avslut. Mer sällan så 

är det fel ifrån MPM.  

 

Hur lång tid tar den här processen? 

– Går att räkna in i tiden under förra processen (Beställ PEX) 

 

Delprocess: Beställning råmaterial 

MPM montörsbehov 

 

När sker beställning? 

– Antingen så ringer MPM till Holtab då de är i behov av mer material 

(detta gäller det råmaterial som har dubbla lagerplatser, en på Holtab och 

en på MPM). Eller så genereras en beställning ifrån planeringsförslaget 

som listar allt undermaterial. MPM skickar följesedel till Holtab när de har 

tagit emot materialet och Holtab gör en inleverans av materialet i sitt lager. 

 

Vad indikerar att order behöver läggas? 

– Genom visuell inspektion på MPM (artiklar med dubbel lagerplats). Eller 

via planeringssystemet. 

 

Vad för signal skickas till Holtab? 

– Signal via telefon ifrån MPM eller signal via affärssystem.  

 

Kvantiter, hur styrs dem?  

– Beställningspunkter och säkerhetslager inskrivna i affärssystemet.  
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Lagernivåer?  

– Tilltaget med standardkomponenterna för att slippa materialbrist, sällan 

brist på material. Då kabellängden styr mät-pexen så går det inte ha dessa i 

lager, oftast är det samma typer av avslut till en mät-PEX.  

 

Holtab beställer 

 

Leverantörsavtal? 

– Leverantörsavtalet med MPM är ett legotillverkningsavtal vilket innebär 

att Holtab står för materialförsörjningen och MPM utför monteringsarbetet 

mot en kostnad.  

Leveransbevakning MPM/ Holtab 

 

I vilken utsträckning görs detta? 

– I den mån det är nödvändigt, sker automatiskt via affärssystemet och efter 

behov gällande mät-PEX till MPM.  

 

Vem gör det? 

– Inköpare på Holtab sköter all typ av leveransbevakning. 

Leverans 

 

Vem sköter leveransen?  

– MPM ombesörjer leveranserna av färdiga PEX till Holtab. Holtab 

faktureras sedan på leveranskostnaden. Leveranserna görs antingen av 

MPM eller i vissa fall Schenker (då ofta mät-PEX som snabbt behövs). 

 

Kostnad?  

– Separat fil med PEX-data.  

 

Ledtid? 

– Fyra veckor för standard-PEX. Mät-PEX som beställs innan klockan 9 

levereras klockan 15 samma dag.  

 

Vart levereras materialet? 

– Allt råmaterial som ska till MPM levereras dit, resten levereras till 

Holtab.   

Godsmottagning MPM 

 

Antal leveranser per år? 

– Det är cirka 2-3 leveranser per vecka med råmaterial till MPM. 

Lager råmaterial MPM (se Order och materialhantering MPM) 
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Säljare Holtab, Hasse Gustavsson intervju 31/3 09.30- 10-15 

Order ifrån kund 

 

Säljarens inblandning, förklarat av Hasse: 

– Säljaren pratar bara mätstation med kunden och aldrig PEX. Förmodligen 

vet kunden inte vad en PEX är utan han har ett behov av en funktion.  

Därefter börjar säljaren leta i affärssystem, gör ny offert, kollar i 

artikelregistret där valet av PEX baseras på säljarens kunskap. Om den 

krävda PEX:en finns bokförd i artikellistan så väljs denna till ordern. För 

att välja rätt PEX så krävs att man vet area, spänning, vilka avslut och 

vilken längd kabeln ska vara. Vet man inte kabelns längd så läggs en 

”dummie”-artikel för mät-pex upp för att senare ta fram rätt längd via 

montören. Det är transformatorn som styr val av avslut. 

 

Identifierera kundbehov (Säljare Holtab) 

 

Hur gör kunden sin beställning? (Hur behandlar han PEX:en)? 

– Behandlar ej PEX, kunden har ett behov och säljaren tar fram rätt PEX 

till stationen 

 

Är kunden medveten om PEX? 

– Nej 

  

Hur identifieras kundbehovet av PEX?  

– Med hjälp av kundens behov och tidigare erfarenheter. 

 

Vilka frågor ställer man kunden för att kunna identifiera behov?  

– Det Finns hjälpmedel för nya säljare, frågeformulär och är rutin för mer 

rutinerade säljare.  

 

Hur lång tid tar den här processen?  

– Order för en avtalsstation ta cirka 10min (copy paste). Det tar ungefär 1-2 

dagar för en offert att bli en bekräftad order. 

 

PEX-typ (Säljare Holtab) 

 

Hur ser urvalet ut? 

– Det finns många PEX-artiklar att välja ifrån, alla används inte och man 

skulle nog kunna sortera och ta bort en del.  

 

Hur överförs informationen till nästa steg (orderberedning)?  

– Artiklar läggs upp i Navision, ordern släpps till orderberedaren. Om det ej 

finns rätt PEX-artikel i artikelregisteret så skickas förfrågan till 

artikelberedare (Tomas Ivarsson) som lägger upp ny artikel i systemet.  
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Orderberedare Holtab, Tomas Lorentzon intervju 31/3 10.25–

11.05  

OK? (orderberedning Holtab) 

 

Hur tas informationen emot ifrån föregående steg (Säljare)? 

Om de är osäkra på PEX-valet så ska man lägga upp en ”dummie”-artikel, 

av misstag kan så lägger säljare ibland upp en ”skarp” PEX-artikel. Ett 

misstag som inte sker lika ofta som det gjorde innan. Vi har standardiserat 

en del artiklar till så kallade multi-pexar som passar till flera stationer 

vilket gjordes under 2014.  

 

Hur avgör man om information om val av PEX är ok? 

– Man gör en Kontroll av upplagd ”dummie” och ser om det finns någon 

som passar. Annars skapar man en ny. Vid special-PEX så blir det en 

engångsgrej. Det går att ta bort PEX-artiklar i systemet som inte används. 

Ofta så skapas en ny pex-artikel i samband med att man tar fram en ny typ 

eller modell av station. En sak som hade kunnat specificeras noggrannare 

vid orderberedningen är vinklingen på avsluten i antalet grader, vilket hade 

underlättat för monteringen. 

 

Vad gör att val av PEX inte är ok ifrån föregående led? 

– Ibland så ser säljaren orderberedningen som ett filter som ska snappa upp 

och rätt till eventuella misstag ifrån säljaren. Det är viktigt att göra rätt 

ifrån början. Problemet är generellt över avdelningen och ibland 

personspecifikt. 

 

Hur lång tid tar den här processen? 

– Cirka 20minuter.   

 

Justera PEX-beställning (Orderberedning Holtab)  

 

Hur justeras en beställning?  

– Vid ”dummie” så kollar man om det finns en skarp PEX-artikel i 

artikellistan som kan användas, vilket ofta är fallet. Finns inte detta så 

skapar man en ny artikel eller så mäter montören och skapar sin mät-

pexlapp som sedan jämförs mot ett excel dokument där alla tidigare mät-

PEX är inlagda. Därefter skickas underlaget till MPM. En mät-pex läggs 

inte upp i artikelregistret utan fungerar som en engångsartikel. Inmätningen 

kan skilja en del mellan olika montörer man gör aldrig en prototyp. 

 

Hur många behöver justeras?  

– Det blir inte mycket ändringar (ingen bra uppskattning på detta).   
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Hur många personer är inblandade i orderberedningen? 

– En person gör en order. 

 

Vilka program används?  

– CAD, det finns ingen koppling mellan affärssystem och ritprogram. 

 

Hur fungerar konveteringen mellan ritprogram och affärssystem?  

– Det sker manuellt. 

 

Hur lång tid tar den här processen?  

– Den tar 5 minuter.  

 

Information om rätt PEX-val (Orderberedning Holtab) 

 

Hur säkerställer man att rätt PEX blir vald framöver? 

– Om det blir fel så rapporterar man in avvikelser i Navision.  

 

Vanligaste felet?  

– Det som påverkar mest när det blir fel är att man inte riktig vet hur 

ställverket i stationen ser ut 

 

Skicka uppdaterad lista till leverantören (nya och ändringar) 

(Orderberedning Holtab) 

 

Vad innebär den här processen?  

– Uppdatera pex-lista med nya artiklar. 

 

Varför görs den?  

– Så att MPM får mått på nya PEX-artiklar som läggs upp hos Holtab.  

 

Hur ser listorna ut och vad är deras syfte?  

Markeras rött om MPM inte har fått uppdaterad lista och svart om de har 

fått informationen om de uppdaterade artiklarna. 

 

Hur sker kommunikationen med leverantör?  

– Via mail och telefon. 

 

Mätlapp till montör alltid med T-nr, Säljartikel och vilka avslut (MÄT-

PEX) (Orderberedning Holtab) 

 

Hur görs en mätlapp?  

– Skrivs ut ifrån ett Excel dokument.  

 

Vem gör den?  

– Orderberedaren 
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Hur levereras den?  

– Mätlappen skickas med orderunderlaget till monteringen. 

 

Vem tar emot den? 

– Montören tar emot underlaget med mätlappen i.  

 

Vad finns det för information på den?  

– Typ av avslut och tjocklek på kabeln.   

 

Hur lång tid tar den här processen? 

– Den tar 5Minuter. 

 

Allmän reflektion om PEX-kabeln ifrån Tomas var den ska tillverkas: 

– ”Känns besvärlig så som det fungerar nu med MPM”.  

– ”Jag tror att det ökar produktens kvalité om vi skulle tillverka den här”.  
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Montör Holtab, Martin Olsson intervju 30/3 12.40–14.00 

Delprocess: PEX-beställning 

 

Fysisk inmätning (Montör Holtab) 

 

När kan man mäta PEX? 

– När alla komponenter är insatta, transformator och ställverk. I slutet av 

monteringsarbetet vilket är ett störningsmoment i båda fallen.  

 

Fungerar informationen ifrån orderberedning, stämmer den?  

– Det är inte alltid som mätlappen är med då det ska vara mät-PEX. Ibland 

så måste mätlappen justeras då den kan innehålla fel typ av avslut och kabel 

som inte fungerar till stationen. Lappen ska lämnas till inköp klockan 8.30 

och PEX:en ska vara på plats klockan 15.00, vilket inte alltid sker. En 

standard PEX monteras på cirka en timme.  

 

Störningar under själva inmätningen?  

– Inga störningar under själva inmätningen, det är inte svårt att mäta. 

Ibland brister det i kommunikationen till MPM vilka längder som 

specificeras, därför kan det ibland uppstå missförstånd kring detta.   

 

Vad är begränsningen i monteringen?  

– Kabeln är den begränsande faktorn, dess längd, styvhet samt vinkarna på 

avsluten. Ju grövre kabel desto noggrannare blir inmätningen. Det går att 

anpassa och ”gömma” kabeln i de flesta fall om den är för lång.  

 

 

Vad för uppgifter rapporteras och till vem efter inmätningen?  

– Längd är det ända som mäts av montör och rapporteras till 

inköpsavdelningen. 

 

Hur rapporteras uppgifterna?  

– På mätlappen. 

 

Hur lång tid tar den här processen? 

– Det tar cirka en timme att mäta en PEX 

 

Övrigt. 

Mät-PEX ska gå direkt till monteringen vid inleverans, vilket inte alltid är 

fallet, ibland uppstår väntetider i hanteringen och de prioriteras inte alltid 

vid godsmottagningen. 

 

Det händer att produktionen står still på grund av brist på PEX.  

Visst material kommer till först till Holtab och skickas sen vidare till MPM, 

det ska inte vara så.  
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Tiderna för ”projekten” stämmer inte alltid med uppsatta ramar.  

”När det inte stämmer så sparar vi tid” 

 

Man har redan kabelmontering på Holtab av RY-kabel.  

 

Det går att montera avslut efter att kabeln är monterad i stationen.  
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Inmätning och slutmontering, Andreas Henningor, intervju 31/3 

14.10–15.10 

När kan man mäta PEX? 

– När stationen är inne och ställverken är insatta. Om det sitter en trafo i 

stationen så ska PEX:em anslutas där. Inmätningen görs i slutskedet av 

monteringen. 

 

Fungerar informationen ifrån orderberedning, stämmer den?  

– Man vet på en gång om det är en mät-PEX så informationen fungerar.  

 

Störningar under själva inmätningen? 

– Nej  

 

Vad är begränsningen i monteringen?  

– Främst vinklarna på avsluten. 

 

Övrigt, förklaring av process och Andreas syn på PEX-situationen.  

– Vid inmätning så specificerar vi både längd och vinkel, 45,90 eller180 

grader. 

– Antalet mät-PEX ökar, många PEX behöver inte vara mät-PEX, det 

slarvas med rutiner som egentligen redan finns.  

 

– Det börjar komma fler standardlösningar med samma typ av PEX som går 

att använda till flera stationer. 

 

– Det Ställer till en del med mät-PEX, det är ingen press på 

underleverantören MPM. 

 

– Monteringen tar ungefär en timme på en liten station och två till två och 

en halv timme på de större. 

  

– Störningar och fel med PEX i monteringen bokförs dåligt.  

 

– ”Femtio procent av all mät-pex vill vi ha tidigare till monteringen än vad 

vi får idag”. 

 

– Fördel med att montera PEX på Holtab är: kortare ledtider och att man 

kan enklare och snabbare få fram PEX till monteringen.  

 

– ”Vi har max två timmars arbete med andra sakar att montera innan 

PEX:en ska monteras in i stationen”. 
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Delprocess: Materialhantering Holtab 
 

Slutmontering (Holtab)  

 

Tid ifrån inmätning till att PEX finns klart för montering?  

– En timme upp till ett dygn, ibland längre. 
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Godsansvarig Holtab, Johan Waldemar intervju 30/3 14.20- 

15.00 

Delprocess: Materialhantering Holtab 

Godsmottagning (Logistik Holtab) 

Antal leveranser per år?  

– MPM levererar lagerförda PEX onsdagar och fredagar till Holtab. Det är 

1-5st Pallar med PEX i varje leverans. Varje pall är märkt och stäms av mot 

order. Med mät-PEX så är det i genomsnitt 1,5-2 dagar extra leveranser i 

veckan.  

Hur lång tid hanteras godset i genomsnitt? 

– Lossar lastbilen med hjälp av truck, varorna kontrolleras, körs till lager, 

plockas om i mån av tid och läggs in i lagersaldo. Mät-PEX har ingen 

lagerplats utan körs direkt till monteringen. 

Förfarande för godsmottagning? 

– Tider för lossning, varukontroll, godkännande, inlagring, interntransport 

och faktura. Det tar cirka 10min att lossa en pexhäck som är en modifierad 

E-pall anpassad för att hänga kablarna på. 

Lager färdiga PEX (Holtab) 

Genomsnittslager? 

– Det finns i snitt 6-7 häckar i lager, säkerhetslager finns på på vissa 

vanliga varianter, tycker inte att det behövs då det tar upp yta och plats. Det 

går att spara både tid och pengar om man minskar lagret. Det finns inget 

lager på mät-PEX. 

Standardtid i lager? 

– Standardtiden i lager är allt ifrån 1 vecka och uppåt. 

Lageryta?  

– Det är ungefär 7-10 häckar på E-pall som ej kan stå kloss, utan det är ett 

mellanrum mellan varje pall.  

Övrigt: 

– Tillverkningen borde finnas innanför Holtabs väggar, det hade lett till 

färre transporter och mindre arbete.  

– Kabeln beställs alltid till MPM men ibland så kommer den till Holtab. 

Avsluten kommer ganska ofta till Holtab ingår ibland i ställverket 
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Plockning/ Interntransport, Christian Heinwall intervju 31/3 

09.00 

Hur sker plockning? 

– Allt material kittas till alla stationer, allt material till standardstationerna 

plockas samtidigt. Till specialstationerna så plockas materialet i etapper 

beroende på när det behövs, väggar, el, etcetera. Planering av plock sker en 

vecka innan stationen monteras.   

Varifrån kommer informationen?  

– Kommunikationen sköts internt mellan arbetarna då det gäller 

specialstationer och standard stationerna plockas efter en plocklista som 

planeringen tar fram och förmedlar ut. 

Vem plockar?  

– Serviceteamet sköter försörjningen av material till stationerna.  

Tidsåtgång?  

– Det finns tider på hur lång tid det tar att plocka en standardstation, det tar 

runt en timme att plocka en sådan. En plockning kan variera mellan 10min 

till 1,5-2h. 

Hur fungerar interntransporter?  

– I visas fall är det svårt med kommunikationen kring PEX. Det kan vara 

otydlig märkning och ibland svårt att veta om det kommer mät-PEX på 

grund av detta. Då det anländer mycket god samtidigt så kan det även vara 

svårt att urskilja mät-pex.  

– PEX prioriteras då man får meddelande om detta. 

– Hanteringen har utvecklats och blivit bättre under de senaste 6 åren. 

– Ingen åsikt om man ska plocka hem eller inte då det inte påverkar 

plockningen i någon större utsträckning.  

– Man försöker hitta standard PEX åt alla stationer och minska antalet mät-

PEX. Om man tillverkar själv så kommer man aldrig ha med mät-PEX att 

göra på plockavdelningen.  

– Tror att det går att ha mindre lager om man tillverkar PEX:en internt.  
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Lars Lindahl, Ekonomi ostrukturerad intervju 31/3 13.00–14.00 

– Stora problem med PEX, för långa ledtider. 

– Prissättning på PEX görs i Excel, inte i affärssystemet. 

 

Data om diverse ekonomiska förutsättningar: 

 Lön montör ca 25.000, 40% sociala avgifter 

 Lön tjänsteman ca 30.000 50%, sociala avgifter  

 

 Investeringskalkyl payofftid 

 Avksrivningstid 8år  

 kalkylränta 5% lager  

 MO på komponenter 10% ex stora kostnadsbärare, 

 Materialkostnad 60% av total försäljning 

 TB som ska täcka kostnader.  

Total kostnad per avdelning och arbetad timme: 

 450:-/h montör 

 750:-h konstruktör 

 Förmontage/ plock 440:- 

 skenbearbetning 750:- 

 plåt 760:-  

 (Baseras på 90% arbetseffektivitet) 
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Sylvia Svensson, Ekonomi, Fakturering ostrukturerad intervju 

31/3 15.45–15.55 

– För en faktura med 10-15 order på en samlingsfaktura ifrån MPM, borde 

inte vara samlingsfaktura.  

– Går igenom fakturan och matchar den emot rätt order.  Det läggs en del 

tid på detta  

– En order i taget behandlas på råmaterial. 

– Tidsåtgång är cirka 6-7min per order och några minuter per faktura.  
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Patrik Persson, Verkställande direktör Holtab, delvis 

strukturerad intervju 16/5 8.30- 11.30.  

Beskriv Holtabs vision. 

Vision: Upplev kraften i Holtab, företag och teknik i världsklass. 

Ouppnåbart, sprang förbi den gamla.  ”ledande i norden, gammal vision”. 

Brainstorming för att ta fram den nya visionen som finns idag.  

Affärsidé/ verksamhetsidé?  

 Holtab utvecklar och levererar lösningar för kraftöverföring utifrån 

kundernas behov. 

 Vi är den ledande leverantören i Norden och aktiva på valda marknader i 

Europa. 

 Vi är ekonomiskt stabila, har ett långsiktigt fokus och drivs av våra 

resultat. 

 Vi kännetecknas av kunskap, service och samarbete. 

 Vi är en personlig och professionell partner till vår kunder, leverantörer 

och andra intressenter. 

 Vi är alla engagerade, delaktiga medarbetare som tar ansvar, utvecklar 

oss och känner arbetsglädje. 

Verksamhetsidén är kopplad till visionen.  

”Valda marknader” på grund av svåra inträdeshinder i vissa länder i 

Europa. 

Idéerna är nedbrutna till mjukare värden i ”Holtabhuset”, ett 

produktionssystem. 

Hur ser era lång- och kortsiktiga mål ut? 

Vi har olika typer av leverantörer alltifrån stora globala till små lokala. De 

små leverantörerna är ofta legotillverkare och de globala leverarar de 

större komponenterna som ställverk och transformatorer och är ofta svåra 

att byta ut. En uttalad strategi Hålla legotillverkning så lokalt som möjligt.  

Övrig information ifrån intervjuen i ostrukturerad form: 

Jobbar enligt en hierarkisk organisation men med ett processbasserat 

arbetssätt.  

Produktionen har varit viktig för att matcha tillväxten. Lokaler och 

arbetssätt etc. Produktionen har även delats upp och man använder sig av 

gruppchefer. Efter det valde man att lägga fokus på säljområdet. 

På kart tid har man gått ifrån en offertstock på 50-70milj till 200milj. 

Inköp och logistik är nästa stora ”puck” att ta tag i menar Patrik. 

Framförallt så vill man dela upp inköpen i strategiska och daglig 
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anskaffning. En dialog mot leverantörerna måste till för att fortsäta vara 

konkurrensmässiga. ”Vi vill gå ifrån att vara materialinskaffare till 

inköpare”. 

Man efterstävar någon som jobbar helt med underleverantörerna och 

strategiska inköp.  

Inget sammarbete kring utveckling och processer utifrån ett 

helhetsperspektiv sker idag med underleverantörerna, bara prat kring priser 

etc.  

Vattenfall och Eon står idag för cirka 30 % av Holtabs omsättningen. 

Tydlighet gentemot ABB och utökat samarbete viktigt att bygga vidare på.  

Trenden på marknaden och för företaget är mer specialanpassade stationer 

och mer avancerade produkter.  

Fördelningsstationer är ett område på tillväxt. Industrisidan växer även den. 

”Retrofitmarknad” är förmodligen något som blir aktuellet i framtiden där 

man kan och kan komma att behöva omanpassa äldre stationer till det 

”nya” elnätet.  

”Vi ska göra slutmonteringen”. Hjälpa till att utveckla underleverantörerna 

och jobbar mot mer och mer standard.  
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BILAGA 3: Pex-data 

Nr Artikeltyp 
Förbrukat 
antal Pris 

 PEX1 AL 3x1x50,12kV 23 624,3 14 359 

PEX191 AL 3x1x50, 24kV 40 747,33 29 893 

PEX197 AL 3x1x50,12kV 242 599,63 145 110 

PEX197-L1 AL 1x1x50, 12kV 1 323,97 324 

PEX198 AL 3x1x50,12kV 61 595,74 36 340 

PEX198-L2 AL 1x1x50,12kV 1 250 250 

PEX205 AL 3x1x50, 24kV 48 628,19 30 153 

PEX22 AL 3x1x50,12kV 2 599,79 1 200 

PEX220 AL 3x1x50,12kV 1 599,63 600 

PEX221 AL 3x1x50,12kV 1 599,63 600 

PEX24 AL 3x1x50, 24kV 1 505,16 505 

PEX246 AL 3x1x50,12kV 54 665,43 35 933 

PEX25 AL 3x1x50,12kV 24 595,74 14 298 

PEX25-L1 AL 1x1x50,12kV 1 300 300 

PEX28 AL 3x1x50,12kV 28 595,74 16 681 

PEX282 AL 3x1x50,12kV 32 665,43 21 294 

PEX284 AL 3x1x50,12kV 190 665,43 126 432 

PEX285 AL 3x1x50,12kV 24 599,63 14 391 

PEX285-L1 AL 1x1x50,12kV 2 300 600 

PEX285-L2 AL 1x1x50,12kV 3 300 900 

PEX286 AL 3x1x50, 24kV 21 701,13 14 724 

PEX29 AL 3x1x50, 24kV 14 624,3 8 740 

PEX293 AL 3x1x50,12kV 3 599,63 1 799 

PEX301 AL 3x1x50,12kV 8 666,97 5 336 

PEX312 AL 3x1x50,12kV 28 665,43 18 632 

PEX317 AL 3x1x50, 24kV 8 701,13 5 609 

PEX318 AL 3x1x50, 24kV 4 702,67 2 811 

PEX319 AL 3x1x50,12kV 2 599,63 1 199 

PEX323 AL 3x1x50,12kV 1 666,97 667 

PEX327 AL 3x1x50,12kV 5 666,97 3 335 

PEX328 AL 3x1x50, 24kV 2 452,77 906 

PEX335 AL 3x1x50,12kV 1 521,09 521 

PEX341 AL 3x1x95, 12kV 2 916,87 1 834 

PEX347 AL 3x1x50,12kV 4 666,97 2 668 

PEX36 AL 3x1x50, 24kV 6 628,19 3 769 

PEX360 AL 3x1x50,12kV 2 521,09 1 042 
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PEX366 AL 3x1x95, 24kV 5 1060 5 300 

PEX367 AL 3x1x95, 24kV 5 1060 5 300 

PEX36-L1 AL 3x1x50, 24kV 3 250 750 

PEX383 AL 3x1x50,12kV 3 666,97 2 001 

PEX389 AL 3x1x95, 12kV 4 916,87 3 667 

PEX390 AL 3x1x95, 12kV 4 916,87 3 667 

PEX395 AL 3x1x50,12kV 9 718,77 6 469 

PEX398 AL 3x1x95, 24kV 1 1059 1 059 

PEX400 AL 3x1x150,24kV 1 595,41 595 

PEX401 AL 3x1x50,12kV 4 718,77 2 875 

PEX402 AL 3x1x50,24kV 5 628,19 3 141 

PEX403 AL 3x1x50,12kV 4 628,19 2 513 

PEX404 AL 3x1x50,12kV 4 599,63 2 399 

PEX406 AL 3x1x50,12kV 1 666,97 667 

PEX408 AL 3x1x50,12kV 5 718,77 3 594 

PEX410 AL 3x1x95, 12kV 11 915,33 10 069 

PEX410-L1 AL 1x1x95, 12kV 1 400 400 

PEX412 AL 3x1x50, 24kV 1 747,33 747 

PEX413 AL 3x1x50,12kV 2 521,09 1 042 

PEX428 AL 3x1x50,12kV 8 599,62 4 797 

PEX432 AL 3x1x50,24kV 23 701,12 16 126 

PEX433 AL 3x1x50,24kV 5 951,02 4 755 

PEX437 AL 3x1x50, 12kV 97 599,71 58 172 

PEX438 AL 3x1x50,12kV 1 718,85 719 

PEX439 AL 3x1x50, 12kV 1 879,71 880 

PEX440 NOIK-CU 3x1x25, 17,5kV 7 986,81 6 908 

PEX441 NOIK-CU 3x1x25, 17,5kV 6 1058 6 348 

PEX442 AL 3x1x50, 24kV 56 628,27 35 183 

PEX445 AL 3x1x50, 24kV 11 701,29 7 714 

PEX446 AL 3x1x50,12kV 20 665,59 13 312 

PEX45 AL 3x1x50,12kV 3 595,74 1 787 

PEX48 AL 3x1x50,12kV 2 595,74 1 191 

PEX49 AL 3x1x50,12kV 83 595,74 49 446 

PEX52 AL 3x1x50,12kV 116 595,74 69 106 

PEX53 AL 3x1x50,12kV 6 595,74 3 574 

PEX55 AL 3x1x50, 24kV 14 624,3 8 740 

PEX57 AL 3x1x50,12kV 1 599,63 600 

PEX60 AL 3x1x50,12kV 2 595,74 1 191 

PEX68 AL 3x1x50,12kV 4 595,41 2 382 

PEX71 AL 3x1x50,12kV 4 595,41 2 382 

PEX901 AL 3x1x50,12kV 83 665,43 55 231 

PEX901-L1 AL 1x1x50,12kV 1 250 250 
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PEX902 AL 3x1x50,12kV 7 666,97 4 669 

PEX905 AL 3x1x50, 24kV 44 701,13 30 850 

PEX906 AL 3x1x50, 24kV 12 701,13 8 414 

PEX909 AL 3x1x95, 12kV 6 915,33 5 492 

PEX910 AL 3x1x95, 12kV 5 916,87 4 584 

PEX919 AL 3x1x50, 24kV 13 820,27 10 664 

PEX920 AL 3x1x50, 24kV 11 821,81 9 040 

PEX925 AL 3x1x50,12kV 11 665,43 7 320 

PEX930 AL 3x1x50,12kV 3 879,62 2 639 

PEX931 AL 3x1x50, 24kV 3 951,11 2 853 

PEX932 AL 3x1x50, 24kV 2 821,89 1 644 

PEX933 AL 3x1x50, 24kV 1 1069 1 069 

PEX934 AL 3x1x50,12kV 7 665,59 4 659 

PEX935 AL 3x1x50, 24kV 3 701,29 2 104 

PEXMÄT0001 AL 3x1x50, 12kV 1 521,17 521 

PEXMÄT0002 AL 3x1x50, 12kV 12 500 6 000 

PEXMÄT0022 AL 1x1x50, 12kV 2 500 1 000 

PEXMÄT0107 AL 3x1x50, 12kV 2 600 1 200 

PEXMÄT0202 AL 3x1x50, 12kV 13 666,97 8 671 

PEXMÄT0203 AL 3x1x50, 12kV 1 600 600 

PEXMÄT0204 AL 3x1x50, 12kV 17 600 10 200 

PEXMÄT0205 AL 1x1x50, 12kV 1 400 400 

PEXMÄT0209 AL 3x1x50, 12kV 1 600 600 

PEXMÄT0307 AL 1x1x50,12kV 1 500 500 

PEXMÄT0318 AL 3x1x50, 12kV 1 650 650 

PEXMÄT0502 AL 3x1x95, 12kV 2 600 1 200 

PEXMÄT0604 AL 3x1x95, 12kV 2 700 1 400 

PEXMÄT0702 AL 3x1x95, 12kV 14 700 9 800 

PEXMÄT0704 AL 3x1x95, 12kV 6 700 4 200 

PEXMÄT0804 AL 3x1x95, 12kV 6 916,87 5 501 

PEXMÄT1002 AL 3x1x150, 12kV 1 700 700 

PEXMÄT1202 AL 3x1x150, 12kV 3 800 2 400 

PEXMÄT1602 AL 3x1x240, 12kV 2 900 1 800 

PEXMÄT1702 AL 3x1x240, 12kV 33 851,37 28 095 

PEXMÄT1802 AL 3x1x240, 12kV 6 950 5 700 

PEXMÄT1818 AL 3x1x240, 12kV 2 1050 2 100 

PEXMÄT2002 AL 3x1x50, 24kV 11 747,33 8 221 

PEXMÄT2005 AL 3x1x50, 24kV 2 600 1 200 

PEXMÄT2006 AL 3x1x50, 24kV 1 600 600 

PEXMÄT2103 AL 3x1x50, 24kV 1 700 700 

PEXMÄT2105 AL 1x1x50, 24kV 1 600 600 

PEXMÄT2106 AL 3x1x50, 24kV 2 700 1 400 
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PEXMÄT2202 AL 3x1x50, 24kV 5 747,33 3 737 

PEXMÄT2203 AL 3x1x50, 24kV 1 700 700 

PEXMÄT2204 AL 3x1x50, 24kV 5 700 3 500 

PEXMÄT2206 AL 3x1x50, 24kV 2 700 1 400 

PEXMÄT2304 AL 3x1x50, 24kV 1 750 750 

PEXMÄT2502 AL 3x1x95, 24kV 1 700 700 

PEXMÄT2702 AL 3x1x95, 24kV 2 800 1 600 

PEXMÄT2704 AL 3x1x95, 24kV 5 800 4 000 

PEXMÄT2818 AL 3x1x95, 24kV 2 850 1 700 

PEXMÄT2821 AL 3x1x95, 24kV 2 850 1 700 

PEXMÄT3202 AL 3x1x150, 24kV 1 900 900 

PEXMÄT3304 AL 3x1x150, 24kV 3 950 2 850 

PEXMÄT3502 AL 3x1x240, 24kV 1 900 900 

PEXMÄT3702 AL 3x1x240, 24kV 5 994,17 4 971 

PEXMÄT3821 AL 3x1x240, 24kV 2 1050 2 100 

PEXMÄT3822 AL 3x1x240, 24kV 1 1050 1 050 

PEXMÄT4506 AL 3x1x95, 36kV 1 1560 1 560 

PEXMÄT5010 
NTMCWOEU 3x1x240/25, 
12kV 5 1922,52 9 613 

PEXMÄT5012 
NTMCWOEU 3x1x240/25, 
12kV 1 851,44 851 

PEXMÄT5021 
Feltoflex 3x1x240/25, 12kV, 
F2 2 2280 4 560 

PEXMÄT5023 
Feltoflex 3x1x240/25, 12kV, 
F2 1 2280 2 280 

PEXMÄT5101 AXQJ TT 3x1x95, 12kV, F4 1 1381 1 381 

PEXMÄT5105 AXQJ TT 3x1x95, 12kV, F4 1 1381 1 381 

PEXMÄT5121 AXQJ TT 3x1x240, 12kV, F4 1 1379 1 379 

PEXMÄT5305 N2XSY 18/30kV 1x240 RM/50 4 1921 7 684 
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BILAGA 4: Investeringskalkyl 

 
Kostnadsposter Kostnad Antal Totalt 

   
    Inredning 
    Hyllsystem 3000 6 18000 

 Arbetsbänkar 5000 2 10000 
 Kabelställ 2000 12 24000 
   

    

     El, luft, byggnation 
    Material 100000 

 
120000 

 Instalation 550 200 110000 
   

    Inventarier 
    Skruvstäd 2500 2 5000 

 soptunnor 2000 2 4000 
 kontorsutrustning 2000 1 2000 
 Gummimattor 1000 2 2000 
   

    Elektronisk utrustning 
    Dator 10000 1 5000 

   
    Maskiner 
    Hydralpress 12000 1 12000 

 Pressverktyg (En per kabeldimension) 1000 12 12000 
   

    Verktyg 
    Handverktyg 20000 

 
20000 

   
    Uppstartskostnad 
    Utbildning 450 40 18000 

 Upprampning 450 60 27000 
   

        Totalkostnad 389000   

Förklaring:  

Investeringskalkylen är framtagen utifrån inventarier och verktyg som 

underleverantören använder sig av idag. Priser är hämtade från Stål & verktyg och 

AJ produkter. Uppstartskostnader är uppskattade utifrån kända förutsättningar hos 

underleverantören. 
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