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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemet och av detta följer 
problemställningen med avgränsningar av den samma. Även tillvägagångssätt för att 
uppnå uppsatsens syfte diskuteras. Här presenteras även de variabler som anses vara 
kritiska för undersökningen.  
 

1.1 Bakgrund 

 
Vikten av god logistik har sedan länge varit känd inom många olika områden. Först på 
senare tid har även affärsvärlden insett dess värde för att uppnå konkurrensfördelar. 
Konkurrensfördelar som kan erhållas från logistik och supply chain management är 
framförallt värdefördelar och kostnadsfördelar (Christopher, 2005). 
 
Flödet utav information inom värdekedjan har ökat med en oerhörd fart under de senare 
åren. Jämfört med för 10 år sedan har det varit en häpnadsväckande utveckling i 
användandet av IT-lösningar för att hantera och övervaka sin supply chain. Idag 
använder sig företag utav denna teknologi för att hitta verklig efterfråga, spåra 
produkter i pipelinen och kommunicera mer effektivt med alla aktiva delar inom sin 
supply chain (Hillman, 2006). En trend som vi kan se redan idag som har utvecklats 
tack vare all ny teknologi är införandet av distributions center (DCs) (Sowinski, 2006). 
Anledningarna till varför företag väljer att inrätta DCs för sin verksamhet kan vara 
många. Några utav dem är minskat avstånd mellan företagets fullbordande verksamhet 
och kunden, samtidigt som de minskar fraktkostnader och erbjuder mer pålitlig service 
(Thuermer, 2007).  
 
Moderna lager har helt andra uppgifter än deras föregångare. Kraven på snabbhet och 
flexibilitet är idag mycket högre. Deras betydelse har också vuxit i form utav att de 
både hanterar ordermottagning och frakt. Utan dagens teknologi hade detta inte varit 
möjligt (Sowinski, 2006).  
 
I dagens konkurrenskraftiga miljö är det många företag som implementerar 
postponement-strategier så som form postponement, det vill säga senareläggning av 
slutförädlingen av vissa produkter, samt centrala distributionscenter. Anledningen till 
detta är att få minskad kapitalbindning i färdigvarulager, kunna leverera produkter på 
ett mer kostnadseffektivt sätt och att få ner sina ledtider. Att implementera 
postponement-strategier ökar företagets flexibilitet och förmåga att anpassa sig till 
förändringar i efterfrågan. Företaget ökar sin anpassningsbarhet mot orders och minskar 
på detta sätt sin investering i lager (Nair, 2005). 
 
Om utvecklingen fortsätter i samma takt under de kommande åren, kommer supply 
chain management visa sig vara ett av de viktigaste verktygen för ett företags framgång. 
Därav ämnets relevans och aktualitet.  
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1.2 Problemdiskussion 

 
Forskarna inledde sitt sökande till denna uppsats med viljan att skriva inom ämnet 
supply chain management. Företag som lade hög prioritet på logistisk söktes och efter 
rådgivning med vår handledare Sven-Ola Carlsson, vid Halmstad Högskola, kom vi i 
kontakt med Tooling Support Halmstads produktionschef Göran Blom. Det visade sig 
att man på Tooling Support Halmstad hade ett pilotprojekt inom ämnet som passade 
mycket väl för vår uppsats. 
 
Tooling Support Halmstad AB (TSH) är ett av företagen inom tillverkande 
verkstadsindustri, som upptäckt de potentiella fördelarna med postponement-strategier i 
delar av sitt sortiment. År 2006 införde företaget ett så kallat neutrallager för 
gängtappar, deras största produktgrupp. Målet med införandet var bland annat att 
minska ledtider och bindningen av kapital. Visar det sig att neutrallagret har varit en 
produktiv satsning kommer liknande strategier införas vid andra Round Tools fabriker 
(G Blom, personlig kommunikation 26/4-2007).  
 
För att få en så lyckosam implementering av neutrallager som möjligt finns det 
avgörande faktorer att betänka. Enligt teorin lämpar sig konceptet inte för alla miljöer 
och produkter. Varför införs postponement och vad är det som leder fram till denna 
strategi? Är det en ren lönsamhetsfråga eller är det även kopplat till flexibilitet och 
kundvärde? Teorin nämner att postponement kommer till sin fulla rätt i turbulenta 
miljöer med korta produktlivscykler. Det som fångade vårt intresse med fallet TSH var 
just produkten gängtappar, har dessa produkter verkligen korta livscykler och är miljön 
turbulent?  
 
Denna diskussion utmynnar i författarnas frågeställning: 
 

I vilken utsträckning har pilotfallet uppnått sina mål med neutrallagerprojektet?  
 
För att undersöka denna frågeställning, har vi valt att titta närmare på följande tre 
områden: 
 

• Hur har införandet påverkat Tooling Support Halmstads produktion? 
 
• Hur har införandet påverkat Tooling Support Halmstads lagerhantering? 

 
• Vilka avgörande faktorer spelar in vid en neutrallagerimplementering? 
 

1.3 Problemavgränsningar 

 
Författarna avgränsar sig i denna uppsats till att enbart behandla den producerande 
delen hos Tooling Support Halmstad, då endast den verksamheten är av intresse för 
denna studie. Studien kommer inte att ta upp alla de variabler som påverkas vid 
införandet av ett neutrallager. Anledningen till detta är att det skulle göra studien alltför 
omfattande. Därför har de variabler som anses vara mest kritiska för att värdera TSHs 
prestation valts ut. Dessa anses vara ledtid, kapitalbindning och leveransservice.  
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Information från innan införandet av neutrallager kommer att jämföras med information 
från perioden efter implementeringen. Med den första perioden avses sista kvartalet 
2005 och denna period kommer att jämföras med första kvartalet 2007, då all 
implementering av neutrallager och tillhörande teknologiuppdatering genomförts.  
 

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att granska huruvida Tooling Support Halmstad uppnått sina 
uppsatta mål gällande förbättring av ledtider, kapitalbindning samt leveransservice, med 
implementeringen av neutrallager av gängtappar.  
 
Detta kommer att genomföras genom att beskriva flödet inom tillverkningen hos TSH 
innan och efter implementeringen av neutrallager. Efter det vill vi förklara de 
förändringar som uppstått och hur de har påverkat de utvalda variablerna. Detta 
kommer att göras genom att jämföra befintlig teori inom postponement med 
verkligheten i pilotfallet TSH. 
 

1.4.1 Variabeldefinition 

Dessa definitioner är våra och gäller för resten utav uppsatsen. 
 
Neutrallager  – innebär lager för omärkta och icke färdigbehandlade gängtappar. 

Ledtid  – innebär tiden från neutrallager till utleverans från Halmstadfabriken. 

Leveransservice – innebär lagertillgängligheten i centrallagret. 
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2. Metod  
 
Här presenteras de metodval som har gjorts och vilka effekter de har haft på 
uppsatsarbetet. Olika faktorer som kan påverka en undersökning tas upp och relateras 
till vårt specifika fall.  
 

2.1 Fallstudie 

 
Med en kvalitativ undersökning går forskaren på djupet och observerar en mindre 
population. Mätinstrumentet är ord och utgångspunkten ligger i att förstå ett problem 
genom att undersöka hur människor uppfattar verkligheten. Detta uppnås genom närhet 
till det undersökta samt genom en anpassningsbar datainsamling (Jacobsen, 2002). En 
kvalitativ ansats valdes för den här studien, eftersom vi ville skapa mer klarhet inom 
ämnet. Vårt mål var inte att kunna generalisera resultatet utan att få en djupare 
förståelse. Vi valde ut ett fåtal intervjuobjekt för att få större djup och förståelse för 
situationen.  
 
I fallstudier fokuseras undersökningen till en eller ett fåtal enheter. Fallstudier är 
lämpliga då man vill få en djupare förståelse av en viss händelse och då frågeställningen 
är av karaktären hur eller varför (Ghauri och Grønhaug, 2005). Metoden lämpar sig 
även då man testar teori mot verklighet. För att kunna kategorisera och förklara det 
unika med studien, likväl vad som är övergripande för flera fall, behövs mycket 
information. Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig fallstudier även för teoriutveckling, 
vilket innebär att man genom att gå på djupet inom en fråga i ett enskilt fall kan 
upptäcka saker som man tidigare inte hade förväntat sig att finna.  
 
I undersökningar av specifika företag är fallstudier att föredra eftersom det fenomen 
som är under utredning ofta är svårt att undersöka utanför sin naturliga omgivning. 
Utbytet av generaliserbarhet mot precision gör att undersökningen blir giltig för endast 
ett fåtal andra situationer. Tanken är att läsaren ska känna igen sig i problemställningen 
och i det specifika fallet (Cooper och Schindler, 2006).  
 
En fallstudie lämpar sig bäst för vår undersökning eftersom vi endast undersöker ett 
företag och tanken med studien är att få en djupare förståelse av fallet Tooling Support 
Halmstad. Ett utav undersökningens mål är också att titta på hur fallet Tooling Support 
Halmstad speglar den teori som redan finns inom området. Fallstudier lämpar sig även 
bra för områden där befintlig teori inte riktigt stämmer eller passar in. I vårt fall skiljer 
sig valet utav bransch med den befintliga teorin, eftersom tidigare fallstudier gjorts för 
mer efterfrågekänsliga miljöer och verkstadsindustrin ofta inte tagits inte upp som 
exempel.  
 

2.2 Forskningsansats 

 
En induktiv ansats innebär att forskaren är mera öppen för ny information jämfört med 
en deduktiv ansats. I den deduktiva ansatsen går man från teori till empiri, vilket gör 
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undersökningen något begränsad, medan man i en induktiv ansats går från empiri till 
teori (Jacobsen, 2002). 
 
I uppsatsen har en deduktiv ansats valts och information inom ämnen som ansågs vara 
relevanta insamlades före genomförandet av intervjuer. Den deduktiva ansatsen valdes 
eftersom vi är mer intresserade av att pröva befintliga teorier än att komma fram till 
nya. Dock är ansatsen inte uteslutande deduktiv, d.v.s. vi har haft en viss öppenhet 
gentemot nya fakta som dykt upp under undersökningens gång.  
 
Vi utgick från befintlig teori inom ämnet för att förbereda intervjuunderlagen. 
Intervjuunderlagen delades upp i tre teman för att underlätta arbetet och behålla fokus. 
När intervjuerna genomförts gjordes en återblick på befintlig teori för att se om något 
saknades inom teorin med tanke på den information som kommit fram under 
intervjuerna. Om så var fallet kompletterades teorin om det ansågs nödvändigt.  
 

2.3 Datainsamling 

 
Information som insamlas kan vara av två olika typer, primär- eller sekundär-data 
(Jacobsen, 2002). Primärdata är av sådan karaktär att den är insamlad av forskaren 
själv, med avsikten att belysa en specifik problemställning. Sekundärdata är data 
insamlad av andra än forskaren själv, ofta med annan avsikt än den av forskaren. 
 

2.3.1 Intervjuer 

 
För att få en så bra helhetsbild av fallet Tooling Support Halmstad som möjligt, valdes 
tre intervjuobjekt med olika roller i implementeringen av neutrallagret ut. Våra 
preferenser var att dels intervjua den som gjort den teoretiska förundersökningen till 
implementeringen för att se vad som tagits i beaktning inför införandet. Dels den som 
hade yttersta ansvaret för utfallet av projektet, för att se vad som betraktades som ett 
lönsamt införande av neutrallagret. Dels den som hade det operativa ansvaret, för att 
mer kunna gå på djupet och jämföra utfallet av projektet med teorin.  
 

2.3.2 Intervjumetod 

 
Vi bad vår handledare på Tooling Support Halmstad, Göran Blom, att kontakta de 
personer vi hade valt ut att hålla intervjuer med och fråga om dessa kunde ställa upp på 
en intervju angående det nya neutrallagret i Halmstad. Göran Blom förmedlande sedan 
till oss att personerna hade accepterat, samt gav oss kontaktuppgifter, så som 
telefonnummer samt e-mail adresser. Då dessa uppgifter var oss till handa sände vi, via 
e-mail, en intervjuguide till intervjuobjekten där vi inledningsvis förklarade vilka vi var 
samt vad vi ville intervjua dem angående. Vi förklarade att denna intervjuguide innehöll 
frågor som senare skulle ligga till grund för intervjun. Vi bad intervjuobjekten begrunda 
frågorna, samt sända oss svar på dessa via e-mail innan intervjun skulle äga rum. 
Genom att respondenterna hade fått tid att tänka över sina svar och vi hann förbereda 
följdfrågor till dessa, blev intervjun mer fruktbar och effektiv. Två dagar efter de sända 
e-mailen, kontaktade vi intervjuobjekten per telefon och bestämde tid för intervjuerna 
samt påminde dem att skriva ner svar på frågorna samt skicka dessa till oss.  
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Intervjuerna ägde rum med personerna i fråga via telefon. Detta pga av pågående 
utlandsstudier under undersökningens gång. Vi ringde upp intervjuobjekten och bad 
dem ha sina svar från den skickade intervjuguiden framför sig under intervjun. Vi 
började intervjuerna med att förklara upplägget och fråga om det gick bra att spela in 
samtalet. Vi pratade via högtalartelefon, men valde att endast låta en av oss föra 
gruppens talan, medan de andra två tog anteckningar.  
 

2.3.3 Val av intervjuobjekt 

 
Erling Gunnesson är VD för Tooling support Halmstad och hans operativa roll är att 
marknadsföra och sälja varumärket Dormer.  
 
Mats Dahlund från Sandvik. Det var Mats, tillsammans med produktionschefen Göran 
Blom, som arbetade fram idén till neutrallagret. Mats Dahlund betraktade de teoretiska 
aspekterna vid ett införande och kom sedan med förslag på vissa förutsättningar som 
skulle behöva levas upp till.  
 
Göran Blom är produktionschef för Tooling support Halmstad. Hans roll i 
implementeringen av neutrallagret har varit att bestämma hur införandet ska gå till samt 
att kontinuerligt följa upp utvecklingen av neutrallagret. 
 

2.3.4 Insamling av sekundärdata  

 
För att få en bra bakgrund och en stabil plattform att jobba vidare på, inhämtades 
relevant postponement-teori från litteratur inom ämnet supply chain management. 
Litteraturen gav en överblickande bild av teorin och exempel på olika tillämpningar och 
fall. Men då området är så pass nytt och att det hela tiden sker förändringar och 
förbättringar inom postponement-teori, så räckte inte enbart litteratur för att få fram den 
senaste informationen. Där blev tidningsartiklar en viktig informationskälla. Flertalet 
tidningsartiklar har tagits fram genom databaserna Business Source Premier och ABI 
Inform Global. Sökord som användes för att leta information var postponement, 
manufacturing postponement, supply chain management, logistics systems, samt capital 
tied up. 
 
Utöver teoretisk information har undersökningen krävt en hel del information om 
Tooling Support Halmstad AB, om Sandvik koncernen som helhet samt fakta angående 
förutsättningar för införande av neutrallager i Halmstads produktionsenhet. Denna 
information har till största del skett genom vår handledare på Tooling Support, Göran 
Blom. Materialet har bestått av muntlig information via telefon, opublicerat material 
från Tooling Support och Sandvik, power-point presentationer samt övrig skriftlig 
information i form av siffermaterial.  
 

2.4 Analysmetod 

 
Analysprocessen kan delas in i tre olika faser. Första fasen är beskrivning där allt 
intervjumaterial samlas. Andra fasen är systematisering och kategorisering där den 
oöverskådliga mängden av information systematiseras och kategoriseras. Den tredje 
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fasen är kombination, här börjar tolkningen av data där man letar efter meningar och 
orsaker inom informationen (Jacobsen, 2002). 
 
Ovanstående exempel visar på en induktiv ansats, men eftersom vi har valt en mer 
deduktiv ansats ser analysmetoden något annorlunda ut i vårt fall. Vår kategorisering 
har sin utgångspunkt i teori. Första steget i vår analys är att ställa samman 
intervjumaterial samt övrigt empirimaterial. Materialet delas sedan in i kategorier med 
teorin som utgångspunkt. Av det sammanställda materialet sållas information som inte 
är relevant för vår undersökning och frågeställning ut. Samtidigt ges vissa frågor extra 
fokus för att eventuellt be respondenterna utveckla svaren ytterligare. Vi vill hitta 
samband mellan verklighet och teori samt att förklara dessa samband och eventuella 
avvikelser.   
 

2.5 Metodproblem 

 

2.5.1 Validitet 

 
För att pröva den interna giltigheten finns två tillvägagångssätt: att kontrollera 
undersökning och slutsatser mot andra och att kritiskt granska själva resultaten 
(Jacobsen, 2002).  
 
Mycket av informationen som har använts kommer från företaget, detta har lett till att 
en kritisk syn gentemot informationen har antagits. I och med att de tre respondenterna 
har svarat överensstämmande på de flesta utav frågorna har intervjumaterialet en stark 
intern giltighet. Det vi bör ifrågasätta här är om rätt personer har intervjuats, så att det 
inte finns någon risk att en respondent med en mer avvikande åsikt har missats.  
 
Extern giltighet innebär graden av generaliserbarhet, i vilken utsträckning resultaten 
kan tillämpas i andra situationer (Jacobsen, 2002). En utav fallstudiens största svagheter 
är just förmågan att kunna generalisera resultaten. Å andra sidan har syftet med denna 
studie inte varit att kunna generalisera resultatet, utan att skapa förståelse för 
situationen.  
 

2.5.2 Reliabilitet  

 
Reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet. Det finns alltid en risk att 
undersökningsmetoden påverkar resultaten. De undersökta påverkas av undersökaren 
och undersökaren kan påverkas av olika relationer som uppstår under 
datainsamlingsprocessen (Jacobsen, 2002).  
 
Vid telefonintervjuer minskar risken för intervjuareffekt, det vill säga att intervjuaren 
påverkar respondenten. Men samtidigt ökar risken för misstolkning av informationen 
och att svaren inte blir så uttömmande som önskat. För att inte missa viktig information 
vid intervjuerna har dessa spelats in. För att förhindra att materialet misstolkats har 
respondenterna tillåtits att läsa igenom en utskrift av intervjun efter genomförandet. 
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3. Teori  
 
Här följer en presentation av aktuell teori som ligger inom området för fallstudien. 
Teorin är inhämtad från tidskrifter och böcker inom ämnet och ligger till grund för 
senare empiriavsnitt.  
 

3.1 Inledning 

 
I en alltmer omväxlande, turbulent och krävande miljö ställs högre krav på företag 
gällande effektivitet och pålitlighet (Christopher, 2005). En metod för att hantera dessa 
krav för företag är postponement-strategier. Genom en postponement-strategi kommer 
man närmare den verkliga efterfrågan och kan på så sätt bli mer flexibel i sin 
produktion. För att kunna tillfredställa den enskilde kundens behov av och önskemål 
om individuellt anpassade varor, tjänster och kringservice behövs en flexibel 
produktion (Paulsson, Nilsson och Tryggestad, 2000). För att få en så lyckad 
postponement-strategi som möjligt, finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till.  
 
Att förutsäga hur framtiden och marknaden kommer att agera har blivit alltmer osäkert 
och riskfyllt på senare tid. Detta bör leda till att företag går över från prognosstyrd 
produktion till produktion styrd av efterfrågan på marknaden. Det ideala vore att inte 
tillverka, flytta eller ge upphov till några kostnader förrän det faktiskt finns efterfråga 
för detta. Det är i dagsläget att gå för långt, då det inte är möjligt att konkurrera på 
sådana villkor, men det finns ofta stora förbättringar att göra inom värdekedjan 
(Christopher, 2005). 
 
En förutsättning för förbättrad reaktionsförmåga är delad information i 
leverantörskedjan. Ofta finner man kundorderpunkten, det vill säga den punkt där 
efterfrågan synliggörs, för långt nedströms i leverantörskedjan. Den verkliga efterfrågan 
blir gömd och tendens finns till att bara titta på antalet order. En allt mer vanlig strategi 
för att flytta kundorderpunkten närmare slutanvändaren är att senarelägga 
kundanpassning av varan genom postponement (Christopher, 2005). 
 

3.2 Postponement 

 
När Postponement först blev ett koncept, förde det med sig en vision om att kunna 
reducera risk och ovisshetskostnader kopplad till specialanpassning av produkter (Yang 
och Burns 2003). Principen blev introducerad redan 1950 och dess rötter kan spåras till 
1920-talet. Men inte förrän på senare år har populariteten för begreppet ökat (Van 
Hoek, Commandeur & Vos, 1998). Enligt Yang och Burns (2003) så är postponement 
tillämplingar fortfarande i sitt barndomsskede. Postponement hyser ett nytt sätt att 
betänka produktdesign, processdesign samt supply chain management. Det får företag 
att begrunda vilka varor som bör lämnas standardiserade eller skräddarsydda, vilka 
parter som är bäst lämpade för varje uppgift, vart och när lager är rättfärdigat samt vilka 
aktiviteter som skall produceras mot prognos.  
Generellt är bakgrunden till postponement (1) att det är relativt lätt att prognostisera den 
precisa sammanlagda efterfrågan, samt (2) att precis information om efterfrågan för 



 12 

varje produktvariation är tillgänglig i uppskjutningsperioden (Yang & Burns, 2003). För 
att matcha olika sorters efterfrågan kan det finnas fler än en postponement-punkt i 
samma kedja. 
 
Rabinovich och Evers (2003) nämner två olika sorters postponement; form 
postponement och time postponement. Det första innebär en senareläggning av 
produktdifferentiering tills det faktiska mottagandet utav en kundorder. Time 
postponement å andra sidan innebär en senareläggning av lagerförflyttning tills det 
faktiska mottagandet utav en kundorder. Van Hoek, Commandeur och Vos (1998) 
nämner även en tredje kategori; place postponement. Detta innebär direkt leverans till 
återförsäljare eller kunder. Även i detta fall väntar man med att flytta varorna tills en 
order mottagits och man håller ett centralt lager så långt ner i distributionskedjan som 
möjligt.  
 

3.2.1 Form postponement  

 
Chiou, Wu och Hsu (2002) tar upp hur viktigt det är för internationella företag att ha en 
postponement strategi. Anledningen till detta är att internationella företag oftast har en 
mer omfattande supply chain och därigenom är utsatta för en högre risk när det gäller 
lager. Dessa företag måste hitta rätt avvägning mellan minskning av lagerrisker 
(postponement strategier) och stordriftsfördelar. Yang & Burns, (2003) nämner att en 
av anledningarna till att företag ibland är tveksamma till att införa postponement är att 
detta leder till just minskning av stordriftsfördelar.  
 
Vid implementering av form postponement är det viktigt att man väljer den strategi som 
passar bäst (Chiou et al., 2002). Det finns fyra olika strategier av form postponement; 
labeling-, packaging-, assembly- och manufacturing-strategi.  
 
Vid labeling-strategi marknadsförs produkter under olika märken. Den färdiga 
produkten etiketteras inte förrän kundorder har mottagits och etiketteringen utförs 
lokalt. Vid packaging-strategi säljs varorna i olika förpackningsstorlekar. Produkterna 
packas inte förrän mottagandet av en kundorder, rätt mängd packas och skickas när 
ordern mottagits och paketeringsaktiviteterna genomförs lokalt. Vid assembly-strategi 
producerar företaget produkter som består av en basprodukt och en grupp gemensamma 
komponenter. Monteringen av slutprodukten sker inte förrän mottagandet av en 
kundorder. När en order mottagits anpassas basprodukten efter kundens önskemål med 
hjälp utav de gemensamma komponenterna. Monteringsaktiviteterna utförs sedan 
lokalt. Vid manufacturing-strategi skjuter företaget upp delar av produktionen tills en 
kundorder mottagits, produktion sker lokalt (Ibid.).  
 
Manufacturing postponement, som är en del av form postponement, förklaras som att en 
del av produktion, vanligtvis slutproduktion, skjuts upp. Detta kan göras då efterfrågan 
är okänd eller om ledtiden av en speciell produkt är relativt lång och man vill, genom 
att hålla ett lager av halvfabrikat produkter, korta ner denna (Christopher 2005). Ett 
välkänt exempel som brukar användas för att förklara begreppet och dess fördelar, är 
fallet Hewlett Packard. På HP upptäckte man att om man flyttade skrivarnas strömkälla 
till sladden istället för att ha den i själva skrivaren, kunde man producera exakt samma 
skrivare till hela världen. Det enda som behövde tillföras vid slutdestination var rätt 
strömkälla. På det här sättet kunde firman hålla ett neutralt centraliserat lager utav 
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skrivare och både känsligheten för efterfråga och investering i lager minskade (Heizer 
& Render, 2004). 
 
Enligt Christopher (2005) så finns det flera fördelar med att arbeta med manufacturing 
postponement av produkter. Först och främst, kan man hålla nere lagerkostnader genom 
att hålla ett lager av generella/neutrala produkter, vilket innebär färre varianter av 
produkter och i sin tur lägre kostnader. Van Hoek (2001) nämner som exempel att 
manufacturing postponement ofta leder till mindre transporter och ibland även längre 
transporter eftersom företagen väljer att hellre skicka varorna till kunderna än att hålla 
dem i lager. Som ett resultat utav detta är postponement oftast mer relevant när 
produkter är mer känsliga för lager- än transportkostnader. 
 

3.3 Implementering 

 
För att postponement ska vara genomförbart, måste det finnas möjlighet att kunna dela 
upp prognos- och efterfrågestyrda processer (Van Hoek, Commendeur och Vos, 1998). 
 
Fyra olika produkt/efterfrågekännetecken har identifierats som drivare av form 
postponement (Chiou et al., 2002). Dessa är efterfråga för specialanpassning av 
produkter, modularitet i konstruktionen, produktvärde samt produktens livslängd. 
Undersökningar har visat att produktvärde är det som är avgörande vid implementering 
av postponement. Produkter som är dyra att hålla i lager gynnas alltså av alla sorters 
postponement.  
 
Van Hoek et al. (1998) nämner även olika implementeringsfaktorer. Några av dessa är 
marknads- och produktegenskaper. De hävdar att marknader med mycket svängningar i 
försäljningsvolym kan dra fördel av postponement genom att lagernivåerna minskar. 
Vidare nämner de även att på marknader där krav finns på korta och pålitliga ledtider, 
kan postponement förbättra dessa. En annan faktor som kan bidra till hur lyckad 
implementeringen blir, är hur företaget hanterar förändringar och hur 
förändringsbenägen organisationen är. Även informationssystem nämns som en viktig 
faktor vid implementering. Ofta behöver företag investera kraftigt i nya och förbättrade 
system för att kunna hantera det ökade flödet av information (Christopher, 2005 & Van 
Hoek, 1998).   
 
Generellt så finns det fyra olika källor av osäkerhet som kan störa supply chains; 
leverantörssidan, processidan, kontrollsidan samt efterfrågesidan (Yang & Burns, 2003 
& Christopher, 2005). För att postponement ska fungera måste dessa osäkerheter 
reduceras så mycket som möjligt. För att motverka dessa osäkerheter finns tre olika 
typer av integration som ett företag kan göra. Dessa olika steg grundar sig på vilket krav 
av osäkerhetsreducering man har. 
 

3.3.1 Integration 

 
Första steget i en postponement implementering är att reducera sin processosäkerhet, 
eftersom ett företags egna processer är de mest synbara samt tillgängliga områden att 
påverka (Towill, Childerhouse and Disney, 2002). Strategiska initiativ, så som att byta 
till mer pålitlig transport eller en ny produktdesign som stabiliserar 
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tillverkningsprocessen rekommenderas. För att bibehålla timingen av postponement kan 
en del processer komma att bli kombinerade, omplacerade eller helt enkelt 
bortprioriterade. Detta bidrar till ”funktionell integration” (Yang & Burns, 2003). 
Christopher (2005) beskriver funktionell integration som att man till viss del integrerat 
funktioner, det vill säga olika avdelningar, inom företaget. 
 
En naturlig övergång från funktionell integration är att skapa fullständig intern 
integrering. Man vill skapa ett helhetstänkande från inköp till utleverans (Christopher, 
2005). Enligt Van Hoek (1998) innebär detta andra steg även att reducera 
leverantörspåverkad osäkerhet. En underleverantörskedja som kan leverera delar och 
service i tid och med rätt kvalité är avgörande för postponement tillämpningar. Detta 
innebär enligt författaren att man borde förbättra flödet av material tvärs över 
affärsfunktioner, vilket är överensstämmer med begreppet ”intern integration”. 
Leverantörer bör bli involverade i utveckling av produkterna och sedan användas som 
en stark input på modul- och komponentnivå. 
 
Sista steget är att reducera efterfrågerelaterad osäkerhet genom att implementera 
postponement genom hela sin supply chain. Reducering av denna sorts osäkerhet, som 
kallas för ”extern integration”, sätter hög fokus på kunder. I dynamiska miljöer ändras 
kunders preferenser och konsumtionsmönster frekvent. För att minska dessa osäkerheter 
behövs en djupare förståelse för kundernas beteende. Christopher (2005) pekar även på 
vikten att länka samman sin supply chain med uppströms- och nedströmsaktiviteter. 
Detta kan uppnås genom ökad informationsdelning inom supply chain. 
Tillverkningsenheten blir då uppdaterad på dagsfärsk försäljning och kan på så sätt 
styra sin produktion helt mot aktuell efterfrågan.  
 
Alla produkter bör inte tilldelas samma nivå av kundservice. I vissa situationer 
favoriserar kunder inte snabb leverans och kan t.o.m. vara villiga att offra vissa 
fördelar, som t ex kort väntetid, mot fler valmöjligheter (Waller, Dabholkar och Gentry, 
2000).  
 
Yang och Burns (2003) påpekar att det är endast efter det tredje steget som 
postponement kan vara verkligt effektivt mot efterfrågeosäkerhet, med maximal 
flexibilitet och utan avsevärda kostnadsökningar. Ytterligare förhållande som kan 
påverka implementeringen är organisationers förändringsbenägenhet. Ibland kan det 
krävas ett utbyte av ledning eller liknande för att få önskad effekt (Van Hoek et al. 
1998).   
 

3.4 Kundanpassning 

 
Postponement är tätt sammanlänkat med kundorderpunkten (KOP), vilket är den punkt i 
värdekedjan som skiljer prognostiserade från efterfrågestyrda aktiviteter (Mason-Jones 
och Towill, 1999). Även enligt Yang och Burns, (2003) utgör KOP brytningen mellan 
prognosstyrd och efterfrågestyrd tillverkning. Alla aktiviteter i företagets supply chain 
efter denna punkt, är anpassade till en specifik kundorder. Alla aktiviteter innan 
beställningspunkten är standardiserade (Van Hoek, 2001). I litteraturen korresponderar 
denna punkt oftast med ”order penetration point” (Yang & Burns, 2003). Med ”order 
penetration point” menas den punkt där materialflödet övergår från att vara 



 15 

prognostiserat till att kundanpassas. Kundanpassning i det senare skedet benämns ”mass 
customization” (Christopher, 2005).   
 
Prognostiserad tillverkning anses vara en ”push”-metod, det vill säga att man trycker 
igenom varorna genom sin supply chain. Postponement, däremot, möjliggör kundens 
behov och krav att påverka produktdesign samt produktionsupplägg och kan därför 
beskrivas som en ”pull”-metod. På en allt mer föränderlig efterfråge- och 
teknologiutvecklande marknad blir postponement allt mer attraktivt och tillgängligt 
(Yang & Burns, 2003). 
 
 

Prognosstyrd    Efterfrågestyrd 
 

 
 

 
 
 

Kundorderpunkt 

 
(Fig. 1, Christopher 2005, s. 121) 
 
Tanken bakom postponement är att senarelägga vissa aktiviteter tills information om 
kunders verkliga efterfrågan är känd. På grund av detta är de informationsrelaterade 
aktiviteterna ofta placerade nedströms KOP genom postponement. KOP används för att 
separera de aktiviteter i en produktionskedja som är lämpliga för postponement från 
dem som inte är det (Andries och Gelder 1995). Emellertid ligger det fortfarande en 
utmaning i att hitta den optimala balansen där uppströms aktiviteter är standardiserade 
och nedströms aktiviteter senareläggs tills själva kundordern är mottagen (Yang & 
Burns, 2003).    
 

3.5 Lager 

 
På senare år har det blivit en trend inom nästan alla företag att minska sitt lager. 
Anledningen till att detta är att frigöra kapital som bundits upp i lager och för att på så 
sätt öka flexibiliteten. De flesta företag som minskar sina lager märker även att det 
minskade lagret leder till ökad reaktionsförmåga (Christopher, 2005). 
 
Heizer och Render (2004) nämner fyra olika sorters lager: 
 

1. Råmateriallager, innehåller inköpt material som ännu inte har använts i 
tillverkningsprocessen 

2. Produkter i arbete, här hålls produkter eller material som har genomgått någon 
slags förändring, men ännu inte är helt färdigställda. Minskar man ledtiderna för 
produktion minskar man även lagret. 

3. Underhållnings och reparationslager, förråd som behövs för att underhålla 
maskiner och hålla produktionsprocessen igång. 

4. Färdigvarulager, här är de färdiga produkterna i väntan på leverans. En 
anledning till att detta lager hålls kan vara osäkerhet om framtida efterfrågan. 
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Van Hoek (2001) nämner även en femte typ utav lager. Neutrallager. Detta lager 
uppstår när företaget väljer att skjuta upp slutproduktionen tills de får en order från en 
kund. När ordern är placerad anpassas slutproduktion efter kundens behov och levereras 
omedelbart. På detta sätt undviker man att bygga upp ett mer kostsamt färdigvarulager. 
Christopher (2005) nämner flera fördelar med att hålla ett neutralt lager, så som att 
möjligheten och flexibiliteten utökas, det vill säga samma komponent kan bli flera olika 
märken som slutprodukt. Dessutom blir det lättare att anpassa sig för förändringar av 
prognoser. Detta är viktigt för företag verksamma på globala marknader, då det blir 
lättare att anpassa tillverkningen efter lokala prognosavvikelser.  
 
Ett syfte med postponement-strategi är att minska den årliga värdeminskningen av 
lager. Chiou, Wu och Hsu, (2002) tillägger att inkurans är en utav de största orsakerna 
till värdeminskning utav lager och produkter med korta livscykler är de mest utsatta.  
 
Christopher (2005) beskriver en supply chain som en vågskål, där efterfrågan (E) finns 
på ena sidan balanspunkten och kapacitet (K) samt lager (L) på andra sidan. 
Balanspunkten är den punkt där produkten skräddarsys mot slutanvändaren samt där det 
går att bestämma volym och säljmix.  

 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 2, Christopher 2005, s.169) 
 
Det vill säga, desto längre vi kan skjuta upp kundanpassningen desto närmare kommer 
vi den verkliga efterfrågan. Detta innebär att mindre lager samt mindre kapacitet för att 
hantera samma efterfråga behövs (se figur 3).  
 

 

 

 

 
 

(Fig. 3, Christopher 2005, s. 169) 
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3.5.1 Kostnader 

 
Vid införandet av postponement är det troligt att transport- och lagerkostnader minskar, 
men samtidigt att produktionskostnader ökar p.g.a. förlorade stordriftsfördelar (Chiou et 
al., 2002).  
 
Många företag inser inte den sanna kostnaden av att hålla lager. Om alla kostnader för 
lager skulle räknas in skulle de troligtvis uppgå till 25 % av det bokförda värdet för 
lagret. De kostnader som bör inkluderas när man räknar på totala lagerkostnader är 
kalkylränta, hantering, inkurans, skador, svinn, försäkring och ledningskostnader 
(Christopher, 2005). Horngren (2006) hävdar att lagerhållning motsvarar 40 % av de 
totala kostnaderna inom tillverkningsföretag.  
 
Eftersom en signifikant ökning i vikt eller volym ofta leder till högre lagerkostnader, 
samt att produkter med ett högt styckvärde är dyra att överproducera (risk för obsoleta 
produkter), är det logiskt att försöka skjuta upp värdeökande steg i materialflödet. I 
termer av inventariekostnader applicerar företag ofta postponement uppströms, då 
kostnaden att hålla råmaterial är billigare än att hålla slutprodukter. I dessa fall kan den 
bäst lämpande punkten för postponement vara där antalet delar, komponenter eller 
monteringar är lägst. Det kan också vara den bästa punkten för KOP, genom att etablera 
ett strategiskt lager där produktdifferentiering sker och låta det agera som en planerad 
buffert (Andries och Gelder 1995).  
 
Vid uträknandet av kostnaden för att hålla varor i lager tittar man ofta på två olika 
kostnader (Horngren 2006). De första utav dessa är de kostnader som ökar när antalet 
enheter i lager ökar. Dessa kan vara löner till lagerarbetare, hyra för lagerlokal, inkurans 
och svinn. Den andra kostnaden är alternativkostnaden för kapital. Alternativkostnaden 
för kapital kan definieras som den förlorade inkomst man erhållit om man hade 
investerat kapitalet istället för att binda upp det i lager. Detta uträknas som nödvändig 
avkastning multiplicerat med de enhetskostnader som varierar med antalet köpta 
enheter och som inträffar då enheterna mottages.  
 

3.6 Ledtider 

 
Heizer och Render (2005) definierar ledtider som den totala tid det tar från order till 
leverans. Eller inom produktionssystem, den tid som varje produktionssteg tar upp. 
Enligt Christopher (2005) så finns det ur en kunds synvinkel bara en definition av 
ledtid; tiden det tar från en placerad order till leverans. Ur ett företags synpunkt finns 
det emellertid andra och viktigare sätt att se på ledtid. Till exempel tiden det tar att 
omvandla en order till pengar. Frågan är dock inte endast hur lång tid det tar att 
behandla, fakturera och få betalt för ordern. Det är en lika stor fråga hur lång tid det tar 
från beställning av råmaterial till färdigställande av varan, eftersom resurser blir 
använda och rörelsekapital behöver finansieras.  
 
Grundtanken med ett ”lean” tänkande är, enligt Paulsson et al. (2000), att eliminera 
onödiga tidsfördröjningar och onödiga arbetsuppgifter. Verksamheten bör endast bestå 
av värdeskapande aktiviteter. De aktiviteter som ej skapar värde, på varken kort eller 
lång sikt, bör således elimineras. Eftersom så ofta som 90 % av tiden för administration 
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(Fig 4, Christopher 2005, s. 119) 

och produktion är väntetid, hävdar författarna att det ofta finns stort utrymme för 
effektivisering inom detta område.  
 
Christopher (2005) presenterar en modell för generella supply chain strategier som visar 
att om ett företag arbetar med en relativt lång ledtid och med en någorlunda 
oförutsägbar efterfråga på marknaden, så bör en så kallad hybridlösning används (se 
figur 4). En hybrid mellan resurssnålhet och snabb anpassningsförmåga innebär att 
högsta prioritet är minskning av ledtider. Minskning av ledtider innebär möjlighet till 
snabba lösningar. När ledtider inte går att minska ytterligare, kommer nästa steg i 
processen som är att hålla ett neutralt lager av halvfärdiga produkter. Detta innebär att 
ledtid från neutralt lager till kund minskas och att flera produkters efterfrågebehov 
mättas på ett snabbare och smidigare sätt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I en lean supply chain som ständigt står inför förändringar måste vissa aktiviteter 
skjutas upp tills mer information finns tillgänglig. I den här situationen kan agile 
distribution eller agile tillverkning introduceras för att upprätthålla eller förbättra 
ledtiderna. Detta samband som enligt Christopher (2005) är en hybridlösning, nämner 
Yang & Burns, (2003) som ”leagile”.  
 

3.7 Sammanfattning teori  

 
Gemensamt för samtliga författare är åsikten att det ställs högre krav på företag i dagens 
samhälle, samt att det blivit allt svårare att förutsäga hur framtida marknader kommer 
att agera. Många författare hävdar att flexibilitet och reaktionsförmåga är de viktigaste 
faktorerna för framgång i denna turbulenta miljö. Ofta blir den verkliga efterfrågan 
gömd för företag i antalet order och det har blivit viktigt att flytta sin kundorderpunkt så 
nära tillverkningens kärna som möjligt, för att på så sätt styra bort sin produktion från 
den traditionella prognostiserade tillverkningen. En förutsättning för denna förbättrade 
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reaktionsförmåga är delad information i leverantörskedjan. En allt mer vanlig strategi 
för att flytta kundorderpunkten närmare slutanvändaren är att senarelägga 
kundanpassning av varan genom postponement (Christopher, 2005). 
  
Genom postponement kan man kombinera lean med agile produktion, vilket bidrar till 
möjligheten att sänka de totala lagerkostnaderna samt korta ner ledtider. Det är logiskt 
att försöka skjuta upp värdeökande steg i materialflödet, eftersom det är billigast att 
hålla produkter med minsta möjliga värde i lager. Desto längre kundanpassningen kan 
skjutas upp, desto närmare kommer man att producera mot verklig efterfrågan. Denna 
uppskjutning medför även möjligheten till minskat lager samt kapacitet. Sänkningen i 
lagerkostnader måste dock mätas emot förlorade stordriftfördelar.  
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4. Empiri 
 
Nedan följer en kort företagspresentation samt en sammanfattning av pilotprojektet hos 
Tooling Support Halmstad AB. Här presenteras även resultaten från intervjuer och 
datainsamling. 
 

4.1 Företagspresentation 

 
Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern inom tillverkningsområdet för 
avancerade produkter till tillverkningsindustrin. Koncernen har presentation i 130 
länder, omkring 42 000 anställda samt en årlig omsättning på cirka 72 miljarder kronor. 
Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: Tooling, Mining and Construction samt 
Materials Technology. Inom Sandvik Tooling har Round Tools 
produktionsanläggningar i bl. a. Halmstad, Givoletto och Rovereto (Italien) samt Sao 
Paulo (Brasilien). Dessa produktionsanläggningar levererar samtliga till regionala 
centrallager. Totalt så finns det tre stycken centrallager, varav det europeiska är 
lokaliserat i Schiedam, Holland.   
 
Beskrivet i ett ord är Sandvik Toolings affärsmodell produktivitet. Då 
tillverkningskostnader i dagens industri många gånger stiger snabbare än 
försäljningspris är det viktigt att lägga fokus på produktivitet. Sandvik satsar mycket 
resurser på att reducera sitt rörelsekapital och lägger stor vikt vid kapitaleffektivitet. 
Genom att rationalisera sitt sortiment har de sett positiva effekter längs hela sin supply 
chain (Opublicerat material, Sandviks värld). 
 
Sedan början av 1990-talet har stora förändringar skett inom Sandvik Tooling. Numera 
är Tooling operativt integrerade tvärs genom organisationen. Man länkar samman sina 
processer, utrustning, metoder samt IT support för de olika varumärkena, som på så sätt 
skapar effektivitet och samspel. Ett ytterligare steg för att vidare utveckla förändringen 
mot ”lean”-tänkande var skapandet av HPIM (Halmstad Production Improvement 
Metod). ”Lean”-filosofin var ett ställningstagande för att säkerställa att 
utvecklingsprocessen leder framåt. TSH arbetar aktivt för att öka sin kunskap om sina 
kunders processer. De har ett nära samarbete med sina kunder för utveckling av nya och 
förbättrade produkter, för att på så sätt öka sin kundanpassningsförmåga samt erbjuda 
mervärde.  
 
Tooling Support Halmstad AB, som är en av tillverkningsenheterna inom Round Tools, 
tillverkar och marknadsför skärande verktyg i snabbstål och solid hårdmetall för 
fräsning, borrning samt gängning till industrin. Bolaget består av två operativa enheter. 
Dels en säljenhet vars uppgift är att marknadsföra och sälja Dormers verktygssortiment 
gentemot de nordiska länderna. Dels en tillverkningsenhet som tillverkar gängverktyg 
såväl för Dormer, som för andra varumärken. De viktigaste övergripande målen för 
tillverkningsenheten är kostnadseffektivitet, leveransservice samt kvalitet.  
 
Fabriken i Halmstads största produktsegment är tillverkningen av gängtappar, som står 
för 54 % av deras produktion. Gängtapparna tillverkas för huvudsakligen 4 varumärken, 
under var och en av dessa finns sedan ett sortiment av olika storlekar samt kvaliteter. 
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Produkterna levereras via centrallagret i Schiedam, till varumärkena som sedan 
marknadsför och säljer produkterna, ofta via återförsäljare, till slutkund.  
 

4.2 Förutsättningar 

 
Dahlund talar om de krav och kriterier som ställs för att en artikel ska anses vara 
lämplig för neutrallager. De kriterier som ställdes på gängtapparna vars struktur ansågs 
passa för detta införande, är följande: 
 

1. Artikelstrukturen för gängtappen måste vara sådan att 1 neutral < 2 färdiga 
2. Tillräckligt förädlingsvärde måste finnas kvar i efterbehandlingen 
3. Hög flexibilitet och max 5 dagars ledtid i efterbehandlingen 

 
Göran Blom hade en bra idé på hur och vad som skulle lyftas in och att inte allt skulle 
tas på en gång, utan sortiment för sortiment. Detta gjordes i en bra ordning, enligt 
Dahlund. Han anser att implementeringen har fungerat väldigt bra och att man noga 
betänkt vilka produkter som bör neutrallagerläggas innan så har gjorts.  
 
Blom, Dahlund och Gunnesson hävdar samtliga att det inte uppstått några oväntade 
negativa effekter av implementeringen av neutrallagret. Dock nämner Dahlund att en 
överraskande positiv effekt är mottagande av förändringen inom personalen på TSH. 
Alla verkar engagerade och nöjda över att det investeras i dem.  
 

4.2.1 Pilotprojektet 

 
Innan införandet av neutrallagret producerades stora serier av samma märke, som sedan 
sändes till Schiedam för lagerhållning. Efter diskussion mellan Tooling Support 
Halmstad och ledningen inom Round Tools, föddes en idé om att hålla neutrallager för 
utvalda gängtappar hos Tooling Support i Halmstad. Den nya tanken var att genom att 
behålla de producerade gängtapparna neutrala så länge som möjligt, skulle kapital 
frigöras som annars hade bundits upp i färdigvarulager i Schiedam.  
 
De viktigaste faktorerna för att avgöra om projektet i Halmstad varit lyckosamt, enligt 
Dahlund, är ledtider, flexibilitet och om storleken på färdigvarulager har minskat så 
mycket som man hoppats på. Tittar man rent teoretiskt på hur ett färdigvarulager byggs 
upp så är återanskaffningstid en viktig parameter för storleken på ett säkerhetslager. Har 
man en kort återanskaffningstid kan lagren fyllas på mer frekvent och då kan man i sin 
tur dra ner lagernivåerna i färdigvarulager. Om de önskade effekterna av neutrallagret 
uppstår innebär det att mindre kapital binds i färdigvarulager. Blom talar om 
kapitalbindningen som den viktigaste faktorn från ett produktionsperspektiv. 
 

4.2.2 Valet av Halmstad 

 
När det kommer till varför pilotprojektet hamnade i just Halmstad, av alla Tooling 
fabrikerna, spelade ett antal faktorer in. Gemensamt för de tre respondenterna är det 
goda ryktet TSH står för och även den kulturella aspekten att det ligger i Sverige, där 
även styrelsen för Sandvik Tooling sitter. Sverige valdes även på grund av den 
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geografiska närheten och att de ansågs mer förändringsbenägna på TSH än på de andra 
fabrikerna. Faktumet att Göran Blom kommit in som ny produktionschef och att detta 
spelat roll, nämndes även under intervjuerna. 
 
Konceptet med neutrala artiklar används, säger Dahlund, även på andra fabriker, men 
det har då inte varit någon direkt ordning. Det har varit för att kunna hålla kortare 
ledtider. Det har fungerat så att de har startat stora produktionsbatcher och sedan 
levererat ut exempelvis halva, sen har de sparat ett antal neutrala. Om de till exempel 
startade på tusen, så levererade de in 500 produkter till lagret och behöll 500 produkter 
neutrala. Anledningen till att dessa fabriker infört neutrallager är för att klara av att 
leverera och det finns enormt mycket pengar att tjäna inom detta, anser Dahlund.  
 

4.2.3 Investering 

 
För att möjliggöra införande av neutrallager behövdes vissa investeringar. Dessa 
investeringar uppgick totalt till 2 120 000 kronor och inkluderade;  
 

• Automatiskt lagertorn (inklusive mjukvara)      800 000 kr 
• Standardiserande gängtappshyllor  1 280 000 kr 
• Streckkodsläsare         40 000 kr  

 
Den här investeringen förväntades ge ökad produktivitet motsvarande 376 000 kr per 
person och år. Den förväntades även ge en kostnadsminskning motsvarande 3 miljoner 
kronor i lagerkostnader (neutral- samt centrallager). Med en ränta på 15 % förväntades 
investeringen betalas tillbaka efter 32 månader.   
 
Vidare har ingen investering behövt göras gällande informationssystem, konstaterar 
både Blom och Dahlund. TSH har redan ett informationssystem, Movex, som klarar av 
att hantera den nya situationen med ytterligare en lagerpunkt. Blom nämner att detta är 
ett system som används i hög utsträckning inom tillverkningsindustrin. Dahlund 
påpekar däremot att det inte är lika enkelt på andra ställen inom koncernen. Ett krav 
som ställdes på informationssystemet var att kunna följa utvecklingen i både antal och 
värde och det skulle kunna följas på vecko- eller månadsbasis. Alltså har inga 
systemmässiga utbyggnader eller investeringar behövts. Det som utförts i 
investeringsväg är att det har investerats i två stycken automatiska lagertorn, liknande 
paternosterverk enligt Blom, där de neutrala artiklarna lagerläggs för att underlätta 
hanteringen.  
 

4.3 Postponement  

 
Inom Tooling Support Halmstad finns tre huvudsakliga produktionsområden. 
Gängtappar, som är den största produktgruppen, gängtappsämnen, som är halvfabrikat 
till andra systerfabriker, samt gängsnitt som är till för att gänga bultar. Gängtapparna 
tillverkas till varumärket Dormer och till ett fåtal andra varumärken inom Tooling. 
Varumärkena köper produkter av centrallagren, som i sin tur fylls på av 
tillverkningsenheterna efter de prognoser de får från varumärkena. Produktionen är som 
Blom förklarar, prognosstyrd efter varumärkenas behov. Planeringsmöten hålls 
kvartalsvis där prognoser kommer in från varumärkena. Syftet är att bestämma 
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totalvolymen/kapaciteten för kommande kvartal. Sen styrs den dagliga produktionen av 
den dagliga och veckovisa försäljningen av produkter.  
 
Tillverkning av gängtappar innefattar en mängd processer innan produkten är färdig för 
leverans. Tillverkningsprocessen inleds med att stångmaterial tas från ett 
råmateriallager, som består av 150 olika artiklar, till kapslipning eller (beroende på 
dimension) svarvas till rätt format. Därefter härdas materialet i vacuumugnar, för att 
sedan skaftslipas och levereras till ett datastyrt automatlager, även kallat ämneslager. 
Ämneslagret har ca 350 artiklar. 
 

 
 
Innan implementeringen av neutrallager initierades tillverkningsorders från ämneslagret 
och gick igenom hela färdigtillverkningen och efterbehandlingen för att sedan säljas till 
Schiedam. Detta gällde för samtliga ca 2400 standardartiklar i sortimentet och innebar 
en ledtid på ca 23 dagar från ämneslager till utleverans. Detta produktionssätt innebar 
att då det blev tomt på en artikel i Schiedam, fick TSH börja från sitt ämneslager för att 
fylla på.  
 
Tillverkningen efter införandet skiljer sig till viss del från hur det var innan. Nu initieras 
istället orders från neutrallagret. Ämnet, som tas från ämneslagret, spårslipas, 
gängslipas och i vissa fall även fasas. Sen är gängtappen i princip färdig att användas, 
men är neutral och lagerförs i neutrallagret. Från neutrallagret plockas ämnena sedan ut 
till respektive produktionslinje och vidare till färdigtillverkningen. Processen avslutas 
med att den färdigslipade gängtappen tvättas, lasermärks, ytbeläggs samt rostskyddas, 
för att sedan förpackas och skickas till centrallagret i Schiedam, förklarar Blom. 
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Av de totalt 2400 standardartiklarna i gängtappssortimentet uppfyllde ca 1100 de 
kriterier som gjorde dem lämpliga att lagerläggas som neutrala. Som tidigare nämnts så 
hanterades alla 1100 artiklarna från ämneslagret fram till leverans och vidare till 
centrallager. Nu har man kunnat reducera antalet artiklar i färdigtillverkningen fram till 
neutrallagret med ca 45 %. På så sätt har man kunnat öka produktiviteten genom 
reducerade ställtider. Antalet varianter att hantera i färdigtillverkningen har minskat, 
idag hanterar de strax under 600 artiklar i efterbehandlingen från neutrallagret. Färre 
varianter ger färre omställningar, säger Blom. 
 
Gunnesson ger exempel på hur produktionen har förändrats fram till neutrallagret efter 
införandet, Tidigare så körde man exempelvis en produktion av 20 produkter, en 
produktion av 40 produkter och en produktion av 40 produkter. Nu kan man ända fram 
till neutrallagret köra 100 produkter ihop. Han säger att det gäller att hitta den rätta 
balansen för vilka produkter som skall ligga i neutrallager och hur man ska styra 
neutrallagret.  
 
Det nya upplägget av produktion har fört med sig att batcherna har ökat i volym innan 
neutrallagret. Gunnesson och Dahlund hävdar att man nu kan köra mer ekonomiska 
batcher, som visades i ovanstående exempel. Dahlund utvecklar och säger även att en 
fördel är att man till viss del kan hålla produktion uppe genom att producera mot 
neutrallagret. Men han poängterar att man inte ska producera mot neutrallagret bara för 
att hålla en hög produktivitet. Det ska finnas en anledning till om neutrallagret växer. 
Det positiva är att det nya systemet ger viss flexibilitet från råmaterial till neutrallager.  
 

4.4 Implementering 

 
Miljön som Tooling Support Halmstad är verksam i, beskriver Dahlund som att man 
jobbar som leverantör på en global marknad och förväntas leva upp till de krav som 
marknaden ställer. Gunnesson lägger till att TSH är en typisk verkstadsindustri där 
affärerna är business-to-business. Som en del av Sandvik kan ta de även ta del av de 
fördelar som förknippas med en global koncern. Blom beskriver produktionsmiljön som 
prognosstyrd storvolym mot lager. En konsekvens av detta är att produktionsenheten 
per definition är ganska långt ifrån slutkonsumenten. För den dagliga och veckostyrda 
produktionen lägger TSH ut körscheman på artikelnivå för kommande vecka, beroende 
på hur den enskilda artikeln har rört sig från föregående vecka i lager. De kan i systemet 
se hur mycket bokade order det finns från dotterbolagen på artikelnivå. Utifrån detta 
och de lagermål som finns på artikelnivå lägger de ut nyproduktion för kommande 
vecka.  
 
Miljön upplevs till viss del som turbulent. Gunnesson nämner aspekter så som att de 
inte vet exakt antal kundbeställningar och att de i de flesta fall inte har några längre 
avtal med kunder (i några fall finns denna typ av avtal, men det är i undantagsfall). 
Utifrån produktionsenhetens perspektiv så innebär detta, eftersom det hanteras väldigt 
många artiklar till olika varumärken, att variationerna på artikelnivå kan vara stora. 
Men tittar man på den övergripande totalnivån så är det tämligen stabilt, förklarar 
Blom. Vidare diskuteras skillnad i prognosutfall mellan varumärkena. Inom just Round 
Tools har de inte samma möjligheter att ställa bra prognoser som för de övriga 
varumärkena. Detta är något som arbetas på i form av investeringstänkande gällande ett 
bättre prognostiseringsverktyg.  
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 Att förutsäga längden av produktcyklerna är ganska svårt, anser Dahlund. Han säger att 
det är relativt blandat, men att det inte handlar om korta livscykler utan om ett par år i 
varje fall. Det tar ganska lång tid att fasa ut en produkt, för det finns alltid en viss 
efterfrågan. Att introducera nya produkter börjar man bli bättre på, man snabbar på det 
från utveckling och hela vägen in till produktion. Enligt Sandviks Värld (opublicerat 
material) så blir produktlivscyklerna för TSHs kunder allt kortare, vilket leder till ökat 
behov av skärverktyg.   
 

4.5 Kundanpassning 

 
En ytterligare effekt av neutrallagerkonceptet är att kundorderpunkten flyttas uppströms 
jämfört med det tidigare upplägget, säger Blom. Tidigare var artikeln, gängtappen, i 
princip redan definierad som en specifik kundartikel när den plockades ut från 
ämneslagret. Skillnaden är att den nu inte blir definierad som specifik kundartikel 
förrän efter neutrallagret. Detta leder till att en större del av produktionen är mer 
efterfrågestyrd än tidigare. Med att flytta kundorderpunkten uppströms menas, rent 
teoretiskt, att man flyttar kundanpassningen ett snäpp nedströms i flödet.  
 
På frågan om kundanpassningen kan flyttas ännu längre nedströms i kedjan genom att 
exempelvis ha gemensam paketering och märkning i centrallagret, svarar både Blom 
och Dahlund att detta rent teoretiskt vore intressant. Blom förklarar att med rätt 
sortiment av artiklar, (borrar, fräsar och gängtappar) skulle detta upplägg vara möjligt. 
Det skulle kunna underlätta för fabrikerna om de kunde leverera helt neutrala artiklar 
till centrallagret. Men han inflikar att då varje varumärke har sin förpackning och sin 
märkning, kan detta komma att försvåra processen. Det skulle förutsätta investeringar i 
utrustning, packlinjer och robotar, men å andra sidan leda till en lägre kostnad, jämfört 
med att göra motsvarande investeringar i sextio fabriker.  
 

4.6 Lager  

 
Gunnesson nämner att en utav fördelarna med det nya konceptet är ökad flexibilitet och 
anpassningsbarhet. Den ökade flexibiliteten beror på olika faktorer. En utav dessa är att 
lagret läggs tidigare i flödet och en neutral artikel kan nyttjas till fler än en färdig 
produkt. En annan faktor är att återanskaffningsbatcherna blir mindre och mer 
frekventa. Innan plockades order från råmaterial och då blev batcherna ganska stora 
eftersom man ville hålla nere ställtid i maskinerna. I det här fallet kan man plocka 
orders från neutrallagret istället, eftersom det egentligen bara handlar om ett par 
operationer; ibland en beläggning och ibland bara märkning och packning. 
 
Idag har man egentligen ett push system, säger Dahlund. Produktionsenheterna ansvarar 
själva för lagernivåerna, vilket innebär att de trycker ut order för att upprätthålla en 
servicenivå. Inom Round Tools har det så kallade CENIT-systemet inte ännu blivit 
implementerat, men det finns planer på att dra igång ett sådant projekt framöver. Det 
innebär att de istället får ett pull system, där systemet själv kickar ut order mot 
produktionsenheterna som baseras på ledtid. Ett av konkurrensmedlen som Dahlund ser 
är flexibiliteten i uppgång respektive nedgång. De måste vara snabba att följa med i 
marknadens svängningar, samt se till att deras kostnader inte blir för höga. Kvalitet och 
kunskap är också konkurrensmedel som de idag har ett övertag kring, utvecklar han. 



 26 

4.6.1 Kostnader 

 
Gunnesson konstaterar att produktionskostnaderna och hanteringen utav produkter kan 
öka i och med att man inför ett neutrallager. Men samtidigt bör produktionskostnaderna 
före neutrallagret minska, eftersom det går att köra större batcher. Problemet med det 
gamla systemet, enligt honom, var att då man initierade för att producera en produkt, så 
kunde utfallet bli att det fanns ganska många kvar utav de andra produkterna i lager. 
Detta gjorde det betydligt svårare än när man producerar mot neutrallager. I och med att 
två eller flera slutprodukter färdigställs från en neutral produkt, minskar risken att ”fel” 
produkt ligger i lager medan det som kunden efterfrågar inte finns i lager. Detta 
bekräftas även av Dahlund, som säger att mindre lagernivåer leder till minskad risk för 
inkurans.  
 
Gunnesson berättar vidare att neutrallagret för med sig en viss ökning av kostnader för 
lagerhantering i och med att produkterna hanteras fler gånger. Denna kostnadsökning 
ska balanseras genom en lägre kapitalbindning och en minskning av ställkostnaderna 
innan neutrallagret, där tillverkningsbatcherna kan ökas och leda till mindre ställtider 
 
Blom har inte sett några direkta kostnader förknippade med införandet av neutrallagret, 
förutom att det uppstått kalkylmässiga lagerhållningskostnader i det kapital som binds 
upp i neutrallagret som inte fanns innan. Han påpekar dock att dessa kostnader även 
fanns innan neutrallagret fast då i VIA (varor i arbete) och var en mycket högre kostnad 
eftersom 2400 artiklar hanterades hela vägen. Även kostnadsbesparingseffekten i 
färdigtillverkningen i och med minskad ställtid, nämns. I och med att orderstorleken har 
minskat så har antalet order att hanteras ökat med ca 14 %. Detta har dock inte lett till 
några ökade kostnader. Administrativt sett har det nya systemet inte inneburit någon 
större skillnad, fortsätter Blom. Första operationen i efterbehandlingen blir inläggning i 
neutrallager och därifrån plockar man ut enligt distributionsorder. Det fanns en sådan 
distributionsorder kopplad till färdigtillverkningens tillverkningsorder även tidigare, 
fortsätter Blom. 
 

4.6.2 Kapitalbindning 

 
I en jämförelse mellan sista kvartalet 2005 och första kvartalet 2007 förväntas det nya 
neutrallagerkonceptet minska kapitalbindning med ca 3 miljoner kronor (se bilaga 2). 
Eftersom kapital tidigare fanns bundet i VIA, hävdar Blom att det med det nya systemet 
inte tillkommer kapitalbindning i TSH. Man hade tidigare en längre produktionsprocess 
där VIA band upp mer kapital i fler artiklar. 
 
Blom säger att det finns svårigheter att mäta de direkta effekterna på kapitalbindning. 
Han nämner främst två skäl till det är svårt att mäta den på ett tillförlitligt och noggrant 
sätt. Dels de kontinuerliga förändringarna i sortimentet (gamla artiklar försvinner och 
nya kommer till) och dels kostnadsförändringarna från år till år. För att utveckla det 
senare, berättar Blom, läggs årligen en standardkostnad på varje artikel vilket gör det 
svårt att jämföra tidsperioder med varandra. Några specifika poster finns inte 
tillgängliga i dagsläget. 
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4.7 Ledtider 

 
Enligt Blom var en av de främsta fördelarna med att införa neutrallagerkonceptet de 
korta ledtider man skulle kunna åstadkomma. Detta förväntades öka Tooling Support 
Halmstads reaktionsförmåga i de fall då efterfrågan skulle komma att ändras, samt 
minska risken för inkurans. Ambitionen med det nya neutrallagret var att ledtiden, från 
neutraltapp genom efterbehandling till att färdig produkt levererades till Schiedam, 
skulle reduceras till 5 dagar. Ledtiden för alla Tooling Support Halmstads orders var 
under fjärde kvartalet 2005, innan införandet av det nya neutrallagret, 22.5 dagar i snitt 
från ämneslager till leverans. Utav dessa tillbringades 15 dagar i färdigtillverkningen 
och 8-9 dagar i efterbehandlingen.  
 
Neutrallagret i TSH har, enligt Blom, gett goda resultat på ledtiden, men de är inte 
riktigt framme vid sitt 5 dagars mål ännu. Ledtidsmätning för första kvartalet 2007 visar 
en ledtid på i snitt 6,8 dagar, från neutrallager till leverans och anser endast de 1100 
artiklar som idag lagerläggs neutrala. Den minskade ledtiden har, fortsätter Blom, lett 
till en konkurrensfördel då de nu kan plocka ut en i princip färdig gängtapp. De kan 
märka och packa med kort ledtid genom slutoperationerna och fylla på lagerhyllan i 
Schiedam, i händelse av att efterfrågan har överstigit prognosen. Blom jämför med 
situationen innan neutrallagerkonceptet då de fick börja från ämne, då hade de ca 2400 
artiklar att trycka igenom hela produktionen.  
 
Den minskade ledtiden leder även till minskade lagernivåer i färdigvarulagret vilket är 
fördelaktigt enligt Dahlund. Han argumenterar att alternativet till neutrallagret, för att 
komma ner i ledtid, är mindre batcher, men att detta kan vara svårt att få igenom inom 
denna typ av industri.  
 
Men det nya neutrallagret har även lett till ökad medvetenhet angående kapaciteten. 
Blom säger att det alltid varit en viktig faktor, men att det nu blivit ännu viktigare att 
säkerställa att de inte har kapacitetsproblem. Där finns en del jobb kvar att göra som de 
håller på att titta över, bl. a med anledning utav störningar vid viktiga nyckelmaskiner, 
fortsätter han. För att motverka störningar av detta slag håller servicekontrakt med 
leverantören av bl. a lasermaskiner på att upprättas. Det är ett sätt att säkerställa 
maskinernas tillgänglighet. 
 
Det finns planer på vidare investering inom TSH, utvecklar Blom. Paketering, som i 
dagsläget sker helt manuellt är ett område för investering. Idag stoppas gängtapparna 
för hand i plast askar, som sedan försluts och etiketteras maskinellt. Här tittar de på att 
bygga upp en robotcell för att kopplas ihop med etiketteringsmaskinen. Idag får de 
säkerställa kapaciteten i den manuella packningen genom att ha tillräckligt mycket folk. 
Så det är en rationaliseringsinvestering de planerar att göra, säger Blom. 
 

4.7.1 Leveransservice 

 
Produktionsenheten i Halmstad har enligt Blom ett gott rykte om sig för sin goda 
leveransservice. Idén till neutrallagret var således inte föranledd av leveransproblem. 
Trots detta är en av huvudfördelarna med neutrallagret inom just 
leveransserviceområdet. Blom förklarar att neutrallagerkonceptet gör att de nu kan 
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plocka ut en i princip färdig gängtapp, vilket innebär hög lagertillgänglighet i varje 
givet läge.  
 
Rent kvantitativt så mäts leveransservice som lagertillgängligheten hos centrallagret. 
Det vill säga hur många av de inkommande ”order-raderna”, per tidsenhet, som kan 
plockas direkt från hyllan till kund. Men begreppet innefattar även kundvärde, utvecklar 
Gunnesson. Leveransservicen, samt möjligheten att kunna erbjuda mer kompletta 
program, som neutrallagret för med sig, ger ett ökat kundvärde. Han förklarar att det 
innebär att de kan erbjuda olika beläggningar till kund i och med att de inte ligger med 
färdig produkt i lager utan tar ut det från neutrallager. Det kostar dem då inte mycket att 
lägga till alternativ. 
 
Lagertillgänglighet av Halmstadtillverkade gängtappar i EDC 
        

 2005     2007      

  okt nov dec jan feb mar  

               
LT % 93,5 94,4 94,2 95,7 97,0 97,0  

        
        
        
LT = andelen av inkomna order per vecka som kan levereras direkt från 
lager  
(Fig. 6, Göran Blom, TSSE/H)      
 
 
Dahlund utvecklar konceptet kundvärde med de snabbare leveranser samt bättre priser 
som ett neutrallager för med sig. Han säger att om det blir effektivare process, kanske 
de väljer att höja priserna ändå, men blir inte tvungna till det. Även Gunnesson håller 
med om det potentiella mervärdet för kunder.  
 
Gunnesson pekar även på kopplingen mellan kapitalminskning och leveranssäkerhet. 
Kraven på att hålla nere kapitalbindningen är strikta, men att de samtidigt måste kunna 
leva upp till en god leveranssäkerhet. Han utvecklar: ”Det är ju två saker som går lite 
stick i stäv med varandra. Det är ju lätt att klara en hög leveranssäkerhet genom att 
stapla och tidigt starta stora order. Men det innebär ju också att man binder sitt kapital. 
Med ett neutrallager kan vi ju få det bästa utav två världar”. 
 

4.8 Sammanfattning empiri 

 
Tooling Support Halmstad AB är en del av Sandvik koncernen inom området Round 
Tools. Neutrallagerimplementeringen innefattar delar av produktgruppen gängtappar. 
Målen med neutrallagerimplementeringen var bland annat minskning av ledtid och 
kapitalbindning samt att förbättra sin leveransservice. Ett antal förutsättningar på vilka 
produkter som skulle neutrallagerläggas togs fram för att göra projektet så effektivt som 
möjligt. Valet av Halmstad för pilotprojektet av neutrallagerimplementering kom 
naturligt då TSH har ett gott rykte plus att det ligger i Sverige.  
 
Neutrallagerimplementering har inneburit förändringar inom flera olika områden för 
TSH. Produktionen styrs från neutrallagret istället för från ämneslager som det var 
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tidigare, det har inneburit en reducering av antalet artiklar att hantera fram till 
neutrallagret. Det har även lett till en förändring och senareläggning av 
kundanpassningen för produkterna som i sin tur leder till en ökad lageranpassning. 
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5. Analys  
 
Här analyseras sammankopplingar mellan teori och empiri. Avvikelser och likheter 
observeras och anledningar till dessa diskuteras. Dessa ligger till grund för slutsatser i 
nästkommande kapitel.  
 

5.1 Postponement 

 
Manufacturing postponement används ofta då ledtid för viss produktion är lång eller då 
efterfrågan inte är känd. Det kan då vara strategiskt att hålla ett lager av halvfabrikat 
produkter (Christopher, 2005).  
 
Den postponement-strategi som passar bäst in i TSHs fall är form postponement. Inom 
form postponement är manufacturing postponement det som stämmer bäst överens med 
TSHs strategi, eftersom den förändring som har skett är inom tillverkningsområdet och 
det enbart är produktionsflödet som påverkats. TSH använder sig utav manufacturing 
postponement genom att man skjuter upp sluttillverkning av viss utvald produktion. Ett 
ytterligare steg för TSH vore att implementera fler former av postponement såsom, 
labeling-strategi eller packaging-strategi då man exempelvis kan flytta vissa aktiviteter i 
produktionsförloppet nedströms mot centrallagret.  
 
Två viktiga faktorer för att införa postponement-strategier är att det ska vara lätt att 
prognostisera den sammanlagda efterfrågan och att tillgång till precis information om 
efterfrågan för produktvariation är tillgänglig i uppskjutningsperioden. Det kan vara 
svårt att veta vilka produkter som bör läggas in i lager (Yang & Burns, 2003). TSH 
valde att lägga neutrallagret i en brytningspunkt när produkterna fortfarande är neutrala, 
men ändå har tillräckligt med förädlingsvärde kvar i sluttillverkningen. Man valde att 
införa produkter i neutrallagret först efter noga övervägning om produkten passade in 
på de kriterier som fanns, vilket stämmer väl överens med teorin som säger att man bör 
ta implementeringen av neutrallagerläggning efter hand. 
 

5.2 Implementering 

 
Implementering av neutrallager passar inte för alla produkter. De faktorer som teorin 
föreslår som passande för postponement är bland annat produkter med högt 
förädlingsvärde och korta livscykler (Chiou et. al. 2002). När TSH valde ut vilka 
produkter som skulle läggas i neutrallager räknade man bland annat på förädlingsvärde, 
eftersom en produkt som redan tillförts det mesta av sitt värde blir meningslös att 
neutrallagerlägga. Produkten binder i ett sådant fall nästan lika mycket kapital som en 
färdig produkt och kan lika gärna lagras som en sådan. Det var till en början svårt att 
skilja produkterna åt med tanke på deras livscykler. Produkterna liknade varandra både 
i livslängd och i tillverkningssätt, vilket gjorde det viktigt att rätt produkter hamnade i 
neutrallagret. Här är samtliga respondenter överens om implementeringen gjorts för rätt 
produkter. 
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TSHs produktlivscykler kan inte kallas korta. Produkterna finns oftast i produktion i 
minst ett par år. Men som i så många andra branscher kortas livscyklerna ner i samband 
med högre krav från kunder. Att några utav Toolings viktigaste kunder är verksamma 
inom bil- och flygindustrin, som har en mycket turbulent miljö med korta livscykler, 
gör att man inom koncernen måste kunna svara på de högre krav som dessa ställer.  
 
Det är svårt att peka ut exakta faktorer som leder till en lyckad eller mindre lyckad 
implementering. Van Hoek et. al. (1998) föreslår att förutom de rent produkttekniska 
faktorerna som spelar in finns det även andra aspekter. Några utav de som nämns är 
ledningen och förändringsbenägenheten inom företaget. Halmstad valdes som 
pilotprojekt på grund utav liknande skäl. Sverige anses ha en mer förändringsbenägen 
miljö än de övriga fabrikerna inom koncernen och Göran Blom som är ansvarig för 
neutrallagerprojektet var ny inom TSH och kunde bidra med nya tankesätt.  
 
En annan viktig aspekt som nämns i teori är vikten av informationssystem (Christopher, 
2005). TSH hade redan ett system som klarade av de nya kraven på ökat 
informationsflöde. Detta är dock ovanligt när det gäller implementering av 
postponement, då oftast de befintliga systemen inte räcker till och det krävs en stor 
nyinvestering.  
 
Christopher (2005) och Yang och Burns (2003) talar om vikten av integration för en 
lyckosam postponement implementering för företag. I TSHs fall arbetar man aktivt 
tillsammans med sina kunder för att hitta optimala lösningar. Man har, så att säga, 
försökt göra kund till partner, vilket tyder på en mycket hög nivå av integrering. Man 
har även sammanlänkat processer, utrustning, metoder samt IT support för de olika 
varumärkena, vilket även det tyder på en väl utvecklad integration. Organisationen är 
dock inte helt externt integrerad ännu. Extern integration kräver att organisationens 
olika delar arbetar mot samma mål och detta utan uppdelningar. I TSHs fall är 
försäljningsdelen och tillverkningsdelen två helt olika avdelningar med separata mål. 
Det saknas även ett system där tillverkningen kan styras helt mot efterfrågan. Det finns 
dock vissa planer inom koncernen för införandet av ett liknande system, som kallas för 
CENIT. 
 

5.3 Kundanpassning 

 
Postponement och kundorderpunkt går hand i hand. Enligt Yang och Burns, (2003) och 
Mason-Jones och Towill, (1999), så utgör kundorderpunkten brytningen mellan 
prognosstyrd och efterfrågestyrd tillverkning. Kundanpassning sker oftast vid 
brytningen mellan prognos och efterfrågestyrd produktion. I TSHs fall sker detta vid 
neutrallagret. Tidigare skedde kundanpassningen redan i första skedet av produktionen.  
För att uppnå en förbättrad reaktionsförmåga är det viktigt att flytta kundorderpunkten 
så långt uppströms som möjligt enligt Christopher (2005). Detta har neutrallagret 
bidragit med. På så sätt har en större del av produktionen blivit styrd av efterfrågan 
jämfört med den tidigare prognosmetoden. Dock måste det påpekas att för att strategin 
ska följas helt ut bör de aktiviteter som skjuts upp, det vill säga slutförädlingen efter 
neutrallagret, drivas helt av efterfrågan. I fallet TSH är dessa aktiviteter fortfarande till 
viss del prognosstyrda. De skiljer sig emellertid från aktiviteter som utförs innan denna 
punkt. Aktiviteter innan neutrallagret styrs av prognoser gjorda kvartalsvis, medan man 
efter neutrallagret har veckovis prognoser som grundas på vilka order som ligger inne.  
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5.4 Lager 
 
Minskat lager bör enligt Christopher (2005) leda till ökad reaktionsförmåga. Med hjälp 
utav det nya neutrallagret har en lagerminskning i centrallagret kunnat ske och det har 
även för TSHs del inneburit en snabbare reaktionsförmåga på oväntad efterfråga än 
tidigare. Att kunna reagera snabbt blir allt viktigare för företag och även om Sandvik är 
ledande inom branschen är det viktigt att fortsätta med ständiga förbättringar. Just ökad 
reaktionsförmåga är ett bra sätt att vinna konkurrensfördelar på, i och med att det blir 
allt viktigare även för kunder att kunna reagera snabbt och man söker leverantörer som 
kan uppfylla dessa krav.           
 
Christopher (2005) beskriver supply chain som en vågskål, där balanspunkten är den 
punkt där produkten skräddarsys mot slutanvändaren samt där det går att bestämma 
volym och säljmix. Då TSH har kommit närmare sin verkliga efterfråga har de 
möjlighet att ligga kvar på samma konkurrenskraftiga standard, men lägre nivåer i 
färdigvarulager än tidigare. Eftersom neutrallagret fortfarande är i sitt barndomsskede 
för TSH, har deras kapacitet inte ändrats. Men om utvecklingen följer teorin, kommer 
tillverkningsenheten i framtiden inte att behöva lika stor kapacitet som idag.  
 

5.4.1 Kostnader  

 
TSH har upplevt en ökad effektivitet i produktionen. Man har, tvärtemot vad teori 
föreslår, vunnit vissa stordriftsfördelar i produktionen fram till neutrallagret. Detta beror 
dels på de större batcherna innan neutrallagret. Dels beror det även på den minskning i 
hantering man upplevt efter neutrallagerimplementeringen. Faktumet att man kunnat 
reducera antalet artiklar i färdigtillverkningen fram till neutrallagret med ca 45 % har 
ökat produktiviteten genom reducerade ställtider. Den minskning av stordriftsfördelar 
som sker kommer istället efter neutrallagret, där batcherna innan kundanpassningen 
blivit mindre. Även betraktande transportkostnader går TSH emot befintlig teori, 
eftersom deras kostnader för detta idag ligger på samma nivå som förut.  
 
Kapitalbindningen var en utav de viktigaste anledningarna till införandet av 
neutrallager. I införandet av postponement är det vanligt att minskade lagerkostnader 
vägs mot en ökning i produktionskostnader (Chiou et. al., 2002). I TSHs fall har det 
blivit en lagerökning i och med den nya posten neutrallager. Dock har TSHs 
lagerkostnader inte påverkats negativt, eftersom posten Varor I Arbete kunnat minskas 
med hjälp av neutrallagret.  
 
Det har skett en minskning av lagerkostnader för centrallagret i Schiedam. I och med att 
minskningen av lager sker i färdigvarulagret, där produkterna har ett högre värde, har 
den totala minskningen av lagerkostnader drivit ned kapitalbindningen. En minskad 
kapitalbindning frigör kapital som istället kan nyttjas effektivare inom andra delar av 
koncernen.  
 
En viktig sak att ta hänsyn till gällande lagerkostnader är vad som bör inkluderas i 
denna post (Christopher, 2005). Om man i TSHs fall missar en post som påverkar 
lagerkostnader, kan kostnadsbesparingen få en helt annan bild. Har man inte uppskattat 
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kostnaderna för neutrallagret korrekt kan det visa sig att implementeringen har varit 
mindre lönsam än vad man räknat med. Det som är viktigt här är att de ökade kostnader 
som neutrallagret leder till motsvaras av de besparingar som görs i färdigvarulagret i 
Schiedam.  
 

5.5 Ledtider  

 
Att korta ner ledtiderna var ett annat viktigt skäl till neutrallagerkonceptet. Med kortare 
ledtider kan TSH reagera snabbare när en förändring i efterfrågan uppstår. 
Postponement leder till minskade ledtider och ökad flexibilitet (Christopher, 2005).  
 
Neutrallagret har inneburit att man kunnat korta ner sina ledtider, utan ett neutrallager 
hade det varit svårt att uppnå samma resultat. Det hade krävts stora förändringar av 
produktionsflödet, vilket i den här typen av industri är en sak som är svårt att förändra 
och påverka. Ett förslag som framkom vid intervjuerna var att man skulle kunna 
effektivisera produktionen genom att istället köra små batcher rätt igenom hela 
produktionsflödet med en gång. Detta skulle, om möjligt, även leda till kortare ledtider 
och nästan inget lager alls. Nackdelen med denna strategi är att produktionskostnaderna 
skulle öka drastiskt. Även här är avvägningen mellan produktionskostnader och 
lagerkostnader en viktig fråga. 
 
Christopher (2005) och Yang och Burns (2003) talar om olika produktionsstrategier. 
Det börjar bli allt vanligare att kombinera olika produktionsstrategier för att kunna 
anpassa sig bättre. TSH producerar enligt ett ”lean” koncept. I större industrier som 
kännetecknas av den sortens tillverkning som TSH har är det svårt att använda sig utav 
agile-produktion. Detta på grund utav att produktionskostnaderna då skulle bli för höga. 
Genom postponement har man upptäckt en möjlighet att få ut det bästa av två världar. 
TSH har med hjälp av neutrallagerimplementeringen börjat styra sin produktion mot 
den hybrid lösning som nämns i tidigare avsnitt, vilket passar bra för företag med långa 
ledtider och någorlunda oförutsägbar efterfrågan. 
 

5.5.1 Leveransservice 
 
TSH har haft som mål med neutrallagerprojektet att även förbättra sin leveransservice 
och erbjuda ett högre kundvärde. Kortare ledtider kan föra med sig ett ökat kundvärde. 
När företag genomför stora förändringar som dessa är det viktigt att de behåller fokus 
och först och främst ser till vad förändringen kan ge i ökat kundvärde. För TSHs del har 
leveransservicen i snitt ökat från 94,0 %, sista kvartalet 2005, till 96,6 % första kvartalet 
2007. 
 
Leveransservice är starkt sammanlänkat med ledtider. Kortare ledtider ger bättre 
leveransservice. Eftersom TSH lyckats få ner sina ledtider, bör detta alltså ha föranlett 
en bättre leveransservice. Innan neutrallagret hade man inga problem med 
leveransservicen, men TSH har ett kundfokus där kundens behov har hög prioritet. 
Situationen kan förändras och när kundernas krav ändras måste företaget kunna hänga 
med. Utan att öka färdigvarulagret så har leveransservicen ökat, det kan ses som ett 
bevis på att rätt varor ligger i lager. 
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5.6 Sammanfattning analys 

 
Manufacturing postponement är den strategi som överensstämmer bäst med TSHs 
strategi, då man har valt att skjuta upp sluttillverkningen av vissa produkter. Vid 
implementeringen tittade man på de faktorer som nämns som kritiska i teorin så som 
produktvärde och förändringsbenägenhet. 
 
TSHs produkter har relativt långa livscykler, men många utav kunderna är verksamma i 
mer turbulent miljö. Detta leder till att TSH måste kunna svara på de högre krav som 
kunderna ställer. Neutrallagret har bidragit till att större del av produktionen kan styras 
av efterfrågan istället för prognos, vilket gör produktionen mer flexibel. Även det 
minskade lagret gör TSH mer flexibelt, man kan med mindre lager och kanske också i 
framtiden med mindre kapacitet klara av samma efterfrågan. 
 
Neutrallagret har gett TSH en ökad effektivitet i produktionen, tvärtemot vad teori 
säger. Detta beror på att man har möjlighet att producera större batcher innan 
neutrallagret. TSH producerar enligt ett lean-koncept. För att kunna korta ner sina 
ledtider har man nu med hjälp av neutrallagret börjat närma sig en hybridlösning där 
både lean och agile kombineras för maximal effektivitet samt att korta ner ledtiderna. 
Minskade ledtider kan även förbättra leveransservicen. Man har sett en faktisk 
förbättring av just denna sedan införandet av neutrallager, trots att färdigvarulagret har 
minskat.  
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6. Slutsats  
 
Syftet med uppsatsen är att granska huruvida Tooling Support Halmstad uppnått sina 
uppsatta mål gällande förbättring av ledtider, kapitalbindning samt leveransservice, 
med implementeringen av ett neutrallager av gängtappar.  
 
Efter införandet av neutrallager har TSH sett en förändring av både kapitalbindning, 
ledtider och leveransservice. Alla variablerna har rört sig i önskvärd riktning, det vill 
säga mot förbättrade ledtider, kapitalbindning samt leveransservice, men alla har inte 
nått sitt mål riktigt ännu. Hittills har det varit svårt att mäta den exakta förändringen på 
grund utav att rätt information inte har varit tillgänglig, men på de observationer som 
har gjorts kan man ändå påvisa en skillnad i önskad riktning. Ledtiden har minskat 
drastiskt på de utvalda artiklarna och förutsatt att de finns tillgängliga i neutrallagret tar 
det idag 6,8 dagar istället för 22,5 dagar till utleverans. Målet på 5 dagars ledtid är dock 
ännu inte uppnått, men det ser lovande ut för framtiden. Kapitalbindningen är i 
dagsläget svår att utvärdera till absoluta tal, men att det blivit en sänkning råder ingen 
tveksamhet om. Svårigheten att mäta de direkta effekterna på kapitalbindning ligger i 
att TSHs sortimentet kontinuerligt förändras och att det årligen läggs en 
standardkostnad på varje artikel. Men då färdigvarulagret i Schiedam minskat och TSH 
inte upplevt några nya kapitalbindningskostnader förknippat med neutrallagret jämfört 
med innan, kan man konstatera att en markant kostnadsfördel har inträffat.  
Leveransservicen har i snitt förbättrats från 94,0 % till 96,6 % trots minskningen av 
färdigvarulager. 
 
Inom den tidsperiod som fallstudien behandlar har få andra förändringar införts, därför 
kan slutsatsen dras att de förändringar som har inträffat till största del har sin grund i 
neutrallagret.  
  

6.1 Diskussion  

 
Ett stort problem inom postponement är svårigheten att mäta dess effekter. Ofta blir de 
verkliga siffrorna gömda bakom kontinuerligt kostnadsförändringar och det är svårt att 
avgöra vad som påverkat. Postponement är än idag ett relativt outforskat ämne, en utav 
anledningarna till att företag fortfarande är tveksamma till implementering är att 
resultaten är svåra att härleda. Svårigheten att mäta effekterna gör det svårt att tolka 
resultatet, det vill säga väga kostnader mot de fördelar som postponement innebär (Van 
hoek et al. 1998). Så har även fallet varit för TSH, där det har varit svårt att härleda 
resultatet till absoluta tal. För att kunna ge en mer exakt bild skulle ytterligare 
information behövas. 
 
De faktorer som har varit avgörande i Halmstad stämmer bra överens med viktiga 
implementeringsfaktorer som nämns i teori. Inom vissa områden skiljer sig dock själva 
effekterna av strategin om man jämför med aktuell teori. När det gäller postponement 
finns det vissa övervägande aspekter som inte bör ignoreras, men det som är viktigast är 
att man ser till varje enskilt fall. En strategi som fungerat för en organisation kan 
innebära katastrof för en annan. TSH har varit medvetna om detta och tagit hänsyn till 
de specifika förhållanden som organisationen är verksam inom. För vidare 
implementering är det en positiv egenskap att man är medvetna om att det inte kommer 
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att gå att göra en mall som passar alla tillverkningsenheterna inom Sandvik Tooling 
Supply.  
 
Idag är det framförallt manufacturing postponement som används av TSH. Det skulle 
även vara möjligt att undersöka en implementering av labeling- eller packaging- 
postponement. Alla tillverkningsenheter har idag ansvar för sin egen märkning samt 
paketering. Om detta istället kunde ske centralt skulle den totala investeringen i 
märkningsmaskiner kunna minska, samtidigt som kundanpassningen kunde ske längre 
nedströms i kedjan. På så sätt skulle stordriftfördelar vinnas, vilket skulle sänka den 
totala kostnaden samt öka flexibilitet och reaktionsförmåga (Chiou et al., 2002). Detta 
upplägg vore eventuellt möjligt och det skulle underlätta för fabrikerna om de kunde 
leverera helt neutrala artiklar till centrallagret. Men respondenterna påpekar att 
processen kan komma att försvåras då varje varumärke har sin egen förpackning och 
märkning. Dock vore det ett intressant område att undersöka vidare.  
 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 
Postponement, i alla dess former, är som tidigare nämnts ett relativt outforskat ämne. 
Detta gör att många företag är tveksamma till postponement. Svårigheterna ligger i att 
kunna härleda resultaten på ett mer kvantitativt och mätbart sätt. Ett sätt att belysa 
problemet skulle kunna vara att genomföra en större undersökning av mer kvantitativ 
karaktär där man skulle ha möjlighet att generalisera resultaten. På så sätt skulle man ha 
möjlighet att se mer exakt vilka faktorer som krävs för en lyckad implementering och 
hur resultaten kan mätas på ett enklare sätt. Då skulle man även kunna kartlägga viktiga 
faktorer och härleda dessa till specifika branscher, då det är stor chans att avgörande 
faktorer skiljer sig beroende på bransch. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

Teoridel 

 

1. Hur skulle du beskriva miljön Tooling Support Halmstad AB är verksam i?   

 

2. Vilka konkurrensfördelar förväntas införandet av neutrallager leda till?  

 

3. På vilka sätt är det nya lagringssystemet mer flexibelt?  

 

4. Vad är den främsta fördelen med det nya systemet enligt dig? 

 

5. Har ni sett någon förändring inom lagerkostnader förutom inom 

kapitalbindning? 

 

6. Hur viktigt har informationssystem varit vid implementering av neutrallager

     

7. Hur leder det nya systemet till ökat kundvärde? 

 

8. Har det nya lagersystemet lett till ökad produktionskostnad? 
 
 

 

Fallet Tooling Support Halmstad  

 

 

9. Varifrån kom idén till det nya neutrallagret? 

 

10. Var det något annat som låg bakom idén förutom minskade ledtider och 

minskad kapitalbindning?  

 

11. Varför just Halmstad? Avgörande faktorer för att lyckas just där? 

 

12. Har era visioner och mål för projektet uppnåtts? 

 

13. Hur har produktionsflödet påverkats i och med det nya systemet?  

 

14. Vad har neutrallagret lett till för skillnader i orderhantering?  

 

15. Hur har lagertillgängligheten hos centrallagret ändrats sedan implementering 

av neutrallager? 
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Vidare implementering 

 

16. Vad har varit de viktigaste faktorerna för införandet av ett neutrallager? 

 

17. Uppstod det (oväntade) problem vid implementeringen av neutrallager och i så 

fall vad?  

 

18. Har införandet lett till några oväntade positiva effekter? 

 

19. Vad är kraven på lönsamhet från Tooling Support Halmstad för att samma 

system ska införas i resten utav Round Tools koncernen? 

 

20. Skulle det vara möjligt att skjuta neutrallagret längre nedströms? 
 
 
Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 - Kapitalbindningseffekter 

 
1. Neutrallagret 
 
Värdet av neutrallagret utgörs av summa PK (produktkostnad) på vid varje tidpunkt 
ingående artiklar till standardkostnad 
= (Budgeterad materialkostnad + budgeterad förädlingskostnad, både fast och rörlig, 
tom färdigslipad artikel) 
 
2. Lager EDC (European Distribution Centre)  
 
Värderingen av färdiglagret i EDC är till "supplier price" (= vad vi får betalt av EDC 
när vi levererar till dem, vilket sätts enligt Toolings transferprispolicy). 
 
Ytterligare en kommentar angående "supplier price": 
Produktionsenhetens leveransvillkor är "EX Works" (fritt fabrik), dvs. EDC betalar 
frakt och försäkring och dessa kostnader ingår således inte i lagervärdet. 
 
Toolings distributionsupplägg är att säljbolagen (varumärkena) köper produkterna av 
centrallagren (DC), som i sin tur köper av produktionsenheterna/fabrikerna. 
 

 Neutrallager gängtappar, lagerutveckling/kapitalbindning 
              

   1. Neutrallager         

   2005/12   2007/03   Diff.   

   Antal (st) KSEK Antal (st) KSEK Antal (st) KSEK 

Sortiment             

                

ISO   0 0 13666 653 13666 653 

                

ANSI   0 0 33355 1692 33355 1692 

                

SUMMA           47021 2345 

        

   2. Lager EDC         

   2005/12   2007/03   Diff.   

   Antal (st) KSEK *1 Antal (st) KSEK Antal (st) KSEK 

Sortiment             

                

ISO   187 602 12544 156 319 10452 -31283 -2092 

                

ANSI   55978 3450 38666 2383 -17312 -1067 

                

SUMMA           -48595 -3159 

 
Fotnoten *1 i värdet av lager EDC 2005/12 betyder att jag använde snittpris 2007/03 för 
att få en jämförbar värdering.  
 
(Källa: Göran Blom, TSSE/H) 


