
 

 
TMT 2013:69 

 

Införande av försäljarstyrt varulager - 
en konsekvensanalys av effekterna 

 ur ett logistiskt perspektiv 

 

 
 
 
 

ANDREAS GYLLERSTRÖM 
FREDRIK JONASSON 

 
 

  

Examensarbete inom 
MASKINTEKNIK 

Industriell ekonomi och produktion 
Högskoleingenjör, 15 hp 
Södertälje, Sverige 2013 

 



  



 
 
 

Införande av försäljarstyrt varulager - 
en konsekvensanalys av effekterna ur ett 

logistiskt perspektiv 
 

av 
 

Andreas Gyllerström 
Fredrik Jonasson 

  

Examensarbete TMT 2013:69  

KTH Industriell teknik och management 

Tillämpad maskinteknik 

Mariekällgatan 3, 151 81 Södertälje 



 
  



 

 

 
 

 Examensarbete TMT 2013:69  

 

Införande av försäljarstyrt varulager - 
en konsekvensanalys av effekterna ur ett 

logistiskt perspektiv 

   
  Andreas Gyllerström 

Fredrik Jonasson 

Godkänt 

2013-11-11 

Examinator KTH 

Claes Hansson 

Handledare KTH 

Mikael Grennard 

 Uppdragsgivare 

Amphenol Sverige 

Företagskontakt/handledare 

Sara Elfsson 

 

Sammanfattning 

Denna rapport handlar om att undersöka lämpligheten för företaget Amphenol om de ska skapa 
ett VMI-samarbete med en av deras största kunder. Önskemålet kommer från kunden i 
kombination med en önskad lista på produkter som projektet ska innefatta. 
Därför behöver Amphenol klargöra hur det skulle påverka dem genom att göra en 
känslighetsanalys på de efterfrågade produkterna för huruvida de lämpar sig i ett VMI-lager eller 
inte. 
Projektet är indelat i flera delar och den första delen består av produktgranskning och analys av 
dess lämplighet att placeras i VMI lager.  
Med de lämpliga produkterna fastställda utfördes en konsekvensanalys kring noga utvalda 
områden som kan komma att påverkas av genomförandet. Exempel på områden som kommer att 
påverkas är bundet kapital, nya transportmöjligheter samt besparingsmöjligheter som kan 
uppnås. Amphenol behöver dessutom investera i nya inventarier för att möta vissa medföljande 
krav på dataöverföring genom EDI.  
I rapportens analys och slutsats konstaterar vi att ett genomförande av VMI mot kunden skulle 
vara lönsamt för Amphenols framtida verksamhet. 
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Abstract 
This report is about investigating the suitability for the company Amphenol whether to create 
VMI collaboration with one of their largest customers or not. The desire comes from the 
customer in combination with a required list of products that the project should include. 
Therefore Amphenol needs to clarify how it would take effect by doing a sensitivity analysis on 
the required products if they are suitable for VMI stock or not. 
The project is divided into several parts and the first is to do a product review to see the product 
adequacy if placed in a VMI stock. 
With the appropriate products determined conducted an impact assessment on carefully selected 
areas that may be affected out of the implementation. Examples of areas that will be affected are 
bound capital, new transportation opportunities and the potential savings that can be achieved. 
Amphenol also need to invest in new equipment to meet certain requirements on data 
transmission by EDI. 
In the report's analysis and conclusion, we note that the implementation of VMI would be 
profitable for Amphenol's future activities. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Det som ligger till bakgrund för utförandet av det här projektet som går ut på att sätta upp 

försäljningshubbar, är ett i dagsläget komplext system för leveranser och försäljning. Därför har 

nu leverantören Amphenol tagit tag i utvecklingen och idrifttagningen av detta för X’s räkning. I 

dagsläget finns följande problem som X vill få bukt med.  

 För många leveransplatser i dagsläget leder till ett svåröverskådligt flöde. 

 OTD (On Time Delivery) uppfyller inte kraven. 

 Färdiga varor ligger för länge då inget logistiskt system existerar i dagsläget för att följa 

upp och se över flöden och eventuella problem som uppstår. 

 EMS kunder (Electronic Manufacturing Services) dröjer ofta med betalningar vilket 

skapar problem. 

 Inga koordinerade arbetssätt och leveranssätt mellan Amphenols olika fabriker. 

 Svag EDI (Electronic Data Interchange) i supply chain ända ner till 

komponenttillverkarna som skapar en bullwhip effekt som vill undvikas i framtiden. 

 

1.2 Målformulering 

 

Målet med rapporten är att analysera dagsläget av de logistikflöden som förekommer mellan 

Amphenol och X. Kan varorna strategiskt sett skickas på ett smartare sätt ska detta tas hänsyn 

till. Lyfta fram för- och nackdelar med att ändra om dagens logistiska flöden av varor och 

produkter till de nya VMI-styrda (Vendor Managed Inventory) hubbarna i Holland och Kina. 

Vi ska också se över om alla de varor som i dagsläget skickas från Amphenol till X bör ingå i de 

nya hubbarnas sortiment eller om det endast medför ökade kostnader. En konsekvensanalys skall 

genomföras på utvalda moment som får stor betydelse för projektet hos Amphenol. 
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1.3 Avgränsningar 

 

Vi begränsar oss till att endast beröra EDI kopplad till det nya VMI-projektet samt logistikfrågor 

inom projektet som berör frakter, transportrutter och informationsflöde.  

Optimering av lagernivåer och buffertstorlekar och liknande skulle innebära ett mer tidskrävande 

projekt så vi och Amphenol väljer att inte behandla detta i den här rapporten.  

Vi ska heller inte behandla tullavgifter och skatter som kan tillkomma vid transport.  

Vid samtliga beräkningar vad gäller ökade eller minskade kostnader kommer vissa 

uppskattningar att göras, det eftersom vår projekttid är relativt kort i förhållande till projektets 

omfattning av VMI implementeringen för Amphenol. Därför skulle en djupare nivå kräva 

betydligt mer tid.  

Amphenol vill genom vårt jobb skapa sig en generell uppfattning kring projektet och därför 

krävs ingen detaljstudie av samtliga ingående delar i det vi gör. 

 

1.4 Lösningsmetoder 

 
Vi har i förstudien till projektet, som i detta fall innebär att få grundläggande kunskaper om 

VMI, Incoterms, EDI och dynamisk lagerhållning fått tillgång till uppgifter gällande dagslägets 

lager och logistikflöden inom Amphenol. Vi kommer utöver detta använda oss av litteratur och 

grundläggande information som är tillgänglig på internet samt studiematerial. 

Mycket av den information och fakta vi behöver för att kunna utföra detta projekt kommer vara 

primärdata från Amphenol som vi själva kommer att insamla och strukturera upp. Detta genom 

intervjuer och möten med personal och områdeskunniga hos Amphenol.  

Vi kommer i struktureringen av VPA använda oss av ABC-analys där vi kommer kunna avgöra 

produkters specifika lämplighet för projektet och för Amphenols försäljning. Det i sin tur avgör 

om de kommer att ingå i de nya försäljningshubbarna eller inte.   
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Uppdragsbeskrivning 

 

En av Amphenols största kunder X har nu begärt att produkter som levereras ska levereras 

genom ett tredjeparts logistikföretag som sköter lagerhanteringen. Två lagerlokaler eller 

”hubbar” som är placerade i Hong Kong - Kina och Venlo - Holland ska nu tillgodose X’s 

världstäckande behov för kontaktdon. 

Logistikföretaget heter Arrow Logistics och kommer att utgöra kontakten med X vad gäller 

order, fakturering, leverans osv. 

Själva idén med dessa hubbar är att det fortfarande är Amphenol som äger samtliga varor i lagret 

och att ägarskapet först går över då X gör ett uttag från lagret. Ett så kallat VMI lager. En 

avgörande detalj för Amphenols räkning är att X tar 100 procent ansvar för föråldrade produkter 

som legat över ett år då lageruppfyllnaden är baserad på deras egna prognoser och då tvingas 

köpa ut dessa produkter. 

 

I denna implementering är vårt uppdrag på Amphenols begäran att göra en undersökning som 

kommer ske i flera steg. Först konstatera hur dagens produktflöden till X ser ut då detta inte finns 

dokumenterat i helhet. Det eftersom Amphenol är ett väldigt komplext företag som har en 

säregen arbetsstil.  

Steg två blir att undersöka vilka produkter som ska vara med i ett lager av denna typ, alltså VMI. 

Eftersom ett lagersätt som detta inte passar sig för alla produkter så ska en rapport på vilka 

produkter Amphenol anser lämpliga presenteras för X. Denna lämplighetskontroll ska 

genomföras innan det sista steget startar, nämligen en konsekvensanalys av förändringen ur ett 

logistiskt perspektiv. Dessa punkter utförs baserat på teorier och modeller som vi lärt oss för att 

minska kostnader eller andra faktorer som kan påverka logistiken. 
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2.2 Amphenol som företag 
 

Företaget Amphenol är ett globalt företag med sin bas i USA. De utvecklar, tillverkar och säljer 

tekniska lösningar och produkter så som kontaktdon, kablage och bakplan. Amphenol har 

fabriker och tillverkningsplatser runt om hela världen från Sydamerika till Asien.  

Visst innehåll är tyvärr sekretessbelagt och kommer därför inte att behandlas i rapporten på 

uppdragsgivarens begäran. Projektuppdragets kund eller känslig fakta kommer därför censureras 

med X eller utlämnas helt. 

Amphenol är inom sin bransch ett av de världsledande företagen med vinster större än sina 

konkurrenters. År 2012 hade Amphenol drygt 41,000 anställda och omsatte ca 4,3 miljarder US 

dollar. Av denna omsättning står kunden X för ca 3 procent. 

För att kunna förklara genomförandet på bästa möjliga sätt följer här en kort genomgång av 

Amphenols företagsstruktur och hur hela företaget generellt arbetar. 

Amphenol har många olika tillverkande företag och divisioner i sitt företag. Alla som inom sin 

egen produktkategori tillverkar olika komponenter och produkter.  

Men någon slags företagshierarki förekommer inte. Man skulle kunna se företagsstrukturen som 

att alla företag ligger parallella med varandra och nätverkar (mer eller mindre) med CEO precis 

ovanför.  

Man skulle kunna säga att fabrikerna i sig är sina egna företag. Men har blivit uppköpta av 

Amphenol och har fått Amphenols namn. De har dock inte blivit integrerade i något nätverk eller 

någonting som är gemensamt för hela företaget. Det enda som förenar divisionerna/fabrikerna 

inom företaget är namnet. Kommunikationen internt inom företaget går främst genom Mail och 

telefon. 

Ett koncept som enligt dem själva ligger bakom Amphenols framgång. 

  

  

Figur 1 Hierarki struktur Figur 2 Nätverkande struktur 
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2.2.1 Svårigheter hos Amphenol 

 

För att få tag på informationen man behöver måste man antingen ringa personer som sitter på 

informationen eller skicka mail. För att göra det hela ännu mer problematiskt så finns ingen 

sammanställd lista över telefonnummer eller mail om vilka som sitter inne på specifik 

information. Att bli vidarebefordrad till tre personer i led för att få tag på den information du är 

ute efter är inte ovanligt.  
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3 Teori 
 

Här följer ett sammandrag av de olika teoretiska delar som projektet bestått av.  

3.1 Definitioner 

 

 VMI (Vendor Managed Inventory) 

 EDI (Electronic Data Interchange) 

 Incoterms 

 Dynamisk lagerföring 

 Logistiska flöden 

 Kapitalbindning 

Grundläggande kunskaper inom dessa områden behövs för att kunna utföra projektarbetet enligt 

Amphenol och X’s krav. Nedan följer en kort förklaring kring var och en av dessa definitioner.  

 

3.1.1 VMI 

 

VMI betyder leverantörsstyrt lager. Dessa lager skapas mellan leverantörer och kunder för att 

förbättra samarbetet i försörjningskedjan och på så vis uppnå ett högre värdeskapande samarbete 

än tidigare. Kunden sänder prognoser till leverantören för att klargöra den troliga kommande 

åtgången på varorna. Det är utifrån de prognoserna som leverantören kontrollerar lagernivåerna. 

Leverantören får sedan dagligen information via direkt dataöverföring gällande lagersaldon och 

lagerförsäljning så att de kan fylla på lagret igen innan artiklarna hinner ta slut. I ett VMI lager 

ägs fortfarande produkterna av leverantören, ända tills kunden bestämmer sig för att ta ut och 

använda artikeln i fråga. 
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3.1.2 EDI  

 

EDI är en förkortning av Electronic Data Interchange och är en metod för att överföra 

elektroniska standardiserade dokument mellan två företags affärssystem. Dokumenten berör 

administrativ information eller transaktionsinformation och det skickas enligt en tidigare 

överenskommen EDI-standard.  

I dagens läge är det ett relativt standardiserat sätt för informationsutbyte. 

 

3.1.3 Tredjeparts EDI 

 

EDI-tjänster som erbjuds av företag specificerade på allt som har med EDI att göra. 

Tredjepartsföretaget står för uppdateringar, service, support OSV, för att underlätta för kunder 

och skapa så mycket kundnytta som möjligt. Olika tjänster erbjuds och man kan som kund välja 

det som passar bäst in på ditt företag beroende på datakapacitet, lagring, omfattning mm. 

 

3.1.4 Företagsspecifikt EDI 

 

Detta innebär att EDI för företaget utformas på egen hand av dem själva. Möjligheten till ett 

skräddarsytt och optimalt EDI-system finns här. Men stora kostnader i form av mjukvara, 

hårdvara, utvecklingskostnader och underhållskostnader tillkommer. Lämpar sig för större 

företag som vill ha bästa möjliga EDI-integrering i företaget och är redo för det omfattande 

implementeringsarbete detta innebär. 

 

3.1.5 Incoterms 

 

Incoterms är internationellt bestämda avtal för internationell handel mellan företag då regler och 

lagar kan skilja sig åt från land till land. . 

Beroende på val av Incoterms så kan man bestämma vem som betalar för transport, försäkring 

och ytterligare kostnader. Vart transporten ska ske, om avlastning ingår eller inte samt när risken 

övergår till köparen från säljaren. 
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3.1.6 Dynamisk lagerföring 

 

Grundläggande kunskaper gällande dynamisk lagerföring krävs då det indirekt skapas ett 

samband mellan varornas implementering i hubben och varornas beskaffenhet. Även fast 

projektet inte skall beröra lagerbuffertar och lagring generellt kommer det ha relativt stor 

inverkan på om huruvida produkten skall ingå i VMI-projektet eller inte.  

Det kan handla om en MOQ (Minimum Order Quantity) från Amphenol som överstiger X’s 

årliga behov. Parametrarna som avgör om produkten är lämpad för VMI-setup glider då lätt in på 

frågeställningar gällande lager och lagerföring. 

 

3.1.7 Kapitalbindning 

 

Kunskaper inom kapitalbindning är viktiga inom alla sammanhang där det förekommer lager- 

och logistikfrågor. 

T.ex: Amphenol skulle i VMI-projektet med Arrow stå för kostnader för produkterna i de nya 

lager-hubbarna. X skickar prognoser över de produkter som de planerat att köpa (vare sig de 

egentligen köper produkterna eller ej) och Amphenol står för kostnaderna för dessa under ett års 

tid. X är dock skyldiga att betala för alla de produkter som legat över ett år. Men under tiden som 

varorna ligger i Arrows lager och väntar på X’s beställning så är Amphenol 100 % ansvariga. 

Detta innebär stora summor pengar som är uppbundna i produkter under ett års tid. Amphenol 

skulle istället kunna ha investerat i diverse annat, och erhållit bättre avkastning. Dvs. denna 

kapitalbindning blir en avsevärd alternativkostnad. 

Kapitalbindningen går att koppla till det mesta som görs inom företag och har en nära relation 

med dynamisk lagerföring och lagerlogistik som nämnts ovan. 
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3.1.8 Logistiska Flöden 

 

Att förstå hur logistiken påverkar uppsättningen och urskiljningen av produkter till VMI-

hubbarna är av stor vikt. Dagens svåröverskådliga flöde skulle genom tillämpning av lämpliga 

logistiska metoder och verktyg kunna struktureras upp till ett mycket mera optimerat flöde. 

Att förstå hur dessa flöden kan komma att fungera, vilka förändringar som är av stor betydelse, 

samt hur dessa förändringar skulle kunna implementeras betyder mycket för utformningen av 

projektet. Samt vilka konsekvenser och fördelar detta har. 

 

3.1.9 Viktiga namn och begrepp 

 

Övriga begrepp att förstå under läsning av rapporten. 

Arrow: Tredjeparts logistikföretag som kommer att hantera och administrera Amphenols 

nya varulager gentemot X. 

SPA: ”Specific Purchase Agreement”. Där förhandlas varje år priser, fraktpåslag, 

leveransplatser för produkterna som X köper av Amphenol.  

VPA: ”Vendor Product Analysis” Den lista som Amphenol mottagit från X med 

föreslagna produkter att ingå i det nya VMI projektet. 
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4 Genomförande 
 

4.1 Kartläggning produktflöde 
 

Att förstå dagens produktflöden är av yttersta prioritet för Amphenol då de skall ta beslut kring 

hur projektet ska fortlöpa med X. Därför har vi genomfört en studie där vi analyserar hur dagens 

situation ser ut rent leveransmässigt för att kunna ställa det i förhållande till hur situationen ser ut 

vid genomförandet av projektet. 

VPA är en lista sammanställd av X på de produkter som önskvärt skall komma att ingå i det nya 

VMI konceptet. I listan finns 326 produkter som skall undersökas för Amphenols räkning. Med 

listan som utgångspunkt insamlas så mycket information som möjligt gällande viktiga 

parametrar som beskrivs nedan. Detta för att på bästa möjliga sätt ge en exakt och verklig bild 

om huruvida produkten bör ingå i VMI-projektet eller inte. Detta är tänkt att ske genom en egen 

sammansatt ABC-analys för att fastställa till vilken grad olika produkter är lämpliga för ett VMI 

lager. Då vi skapat modellen för analysen har vi tagit hänsyn till Amphenols egna 

företagsstruktur samt önskemål på hur dessa produktkategorier ska utformas. Mer om detta under 

kapitlet kartläggning Europa- och Asienhub. De betydande faktorerna för vår ABC-analys nämns 

nedan.  

 

I VPA dokumentet finns det parametrar som vi bedömer produkters duglighet efter till vår 

analys. De viktigaste för att på ett bra sätt kunna sortera produkterna är: 

 Forecast, en prognos från X för nästkommande veckor och år. (båda finns angivet i 

dokumentet.) 

 Share, ett uppskattat värde från X’s sida gällande förväntade produktinköp för det 

nästkommande året.  

 Sold Volume 2012-13, den sålda volymen av den angivna produkten 2012-2013. 

 MOQ, T.ex.: En MOQ på 5000 innebär att för att X ska få lägga en order på produkten 

måste de beställa minst 5000 exemplar. Detta för att Amphenol ska få en rimlig marginal 

på försäljningen efter avdragen frakt och liknande kostnader. 

 

I de nya varulagren som sätts upp kommer allt flöde till X i Europa och Amerika att gå genom 

hubben i Venlo. Samtidigt som allt flöde till X i Asien och Indien kommer att gå genom hubben i 

Hongkong. Detta är viktigt att förstå eftersom vi delar upp kartläggningen i dessa områden.  
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4.1.1 Kartläggning Europahub 

 

För att på bästa sätt kunna kartlägga vilka produkter som ingår i flödet till Europas kommande 

hub utesluts produkter som ska till X och EMS fabriker utanför Europa och Amerika. Infocom 

Europa är ett samlingsnamn som Amphenol internt använder för de produkter som säljs till X- 

och EMS-fabriker placerade i Europa via ett nuvarande eget lager i Houten, Holland.  

 

Dagens flöden av produkter ser ut på följande sätt. Ett varulager liknande en av de hubbar som 

ska implementeras efter det att VMI-projektet är överenskommet med X, finns idag redan i 

Houten, Holland. Genom denna hub går produktflödet för Infocom Europa. Men idag är det 

ingen logistikpartner som sköter hubben utan Amphenol själva. Hubben lagrar idag många av de 

varor som X beställer. Detta för att skära ner leveranstider gentemot kunden. Ledtiden utan 

hubben skulle innebära en stor tidsökning och medföra större leveransosäkerhet. 

 

Som sagt så ingår inte alla produkter som säljs till X/EMS i Europa i dagens varulager. Detta 

medför gentemot X inte bara ett svåröversiktligt system utan dessutom blandade gränssnitt och 

utseende på leveranser och 

beställningar då det kommer 

produkter från både Asien, 

Amerika och Europa. Ser vi 

istället på Asien förekommer 

ingen hub över huvud taget i 

dagsläget. Ett ännu mer 

svåröverskådligt förlopp av 

leveranser och beställningar blir 

resultatet och självklart uppstår 

logistiska slöserier till följd av 

detta.  

  

Figur 3 Exempelbild Leveranser 
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Som tidigare nämnt så har Europa en relativt lättöverskådlig arbetsstruktur i och med den 

nuvarande hubben i Houten. Dessutom är Amphenol Kista en del av Europa vilket gör att 

kontakter och människor med information över Europas flöde ligger relativt nära till hands. Detta 

underlättar arbetet vad gäller datainsamling angående Europa-produkter då vi lättare vet vem 

som sitter på rätt information.  

 

Primärdata är nästan uteslutande den enda data som vi använder oss av då vi behöver så färska 

siffror som möjligt vad gäller efterfrågan på VPA-produkterna. Detta för att det kommer nya 

produkter medan andra föråldras. Att använda oss av sekundärdata är en sista utväg om det av 

någon anledning skulle saknas data om t.ex. det senaste årets försäljning. Då kan vi luta oss mot 

äldre prognoser vad gäller tidigare sålda volymer (men max 3 år tillbaka) för att på bästa möjliga 

sätt kunna bedöma VMI-dugligheten.  

 

För att nå ett beslut kring var och en av dessa produkter så har den insamlade informationen legat 

till största del som beslutsmaterial. Men i vissa specifika fall har en generell uppskattning fått 

göras kring om produkten är lämplig eller inte för ett VMI samarbete. För att en produkt skall 

vara lämplig bör det vara en så kallad ”high runner” som innebär att den har stor omsättning 

årligen.  

 

För att veta vilka produkter av dessa 326 stycken som ska skickas till Venlohubben så finns det 

en SPA lista (Specific purchase agreement) som uppdateras varje år. Här står det bland annat 

överenskommet vilken slutlig destination en viss Amphenol produkt kommer att ha hos X. 

Genom att öppna VPA filen och se på ett specifikt artikelnummer och därefter går över till SPA 

listan och söka efter artikelnumret så kan man direkt konstatera vart produkten har 

slutdestinationer. Finns den i Europa eller Amerika så ska artikeln i fråga analyseras efter 

faktainsamling. På det här viset konstaterade vi att 248 av dessa produkter har ett behov i Europa 

och Amerika.  

  



14 

 

 

Därefter har vi diskuterat fram kategorier som passar vår analysmetod kring hur 

produktindelning kan ske efter hur Amphenol arbetar idag med vår handledare på Amphenol 

med följande resultat:  

1. Kontaktdon som inte är lämpliga för VMI  

a) Direkt olämpliga, ingen prognos och ingen försäljning 

b) Ingen prognos och små försäljningsvolymer 

c) SPA överenskommelsen inte anpassad till VMI 

 

2. Bakplansdon och kabeldon, är ej kontaktdon och bör därför bortses från 

 

3. Europeiskt orderflöde och lager (Houten) 

 

4. Orderflöde till fabrik med direktleverans till kund 

a) Med europeiskt försäljningsstöd 

b) Direktkontakt med produktförsörjande fabrik 

 

Kategori Antal produkter 

1 a 81 

1 b 32 

1 c 23 

2 51 

3 34 

4 a 25 

4 b 1 
Figur 4 Produktkategori Europa 

 

Efter dessa kategorier har vi sedan arbetat och placerat produkterna. Dessa kategorier skapades 

och visades för X för att försöka skapa en förståelse hos dem över Amphenols arbetssätt. För att 

på så vis få dem att förstå att ett projekt likt det de önskar genomföra tar tid och stort 

engagemang från Amphenols sida då företaget idag levererar på väldigt olika sätt. Önskvärt 

enligt X så skulle enbart kategori 1a och 2 inte vara med i det nya VMI lagret i Europa. En 

produkt saknar här information för att kartlägga på grund av obesvarade förfrågningar till 

Amphenol personal och därav är det 247 produkter med. 
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Det innebär att 115 produkter av de ursprungliga 247 kommer att ligga för förhandling till det 

nya VMI lagret i Venlo. Tanken är då att X förser Arrow i Venlo med prognoser för deras behov 

i Europa och Amerika som sedan vidarebefordrar informationen till Amphenol som kan fylla upp 

lagren och hålla en stadig nivå i förhållande till efterfrågan.   

 

4.1.2 Kartläggning Asienhub 

 

I Hongkong kommer det att placeras en lagerhubb som ska förse X och dess medarbetspartners 

behov för Asien och Indien. På samma sätt som vi tog oss an det tidigare problemet med Europa 

arbetade vi också här. Först konstaterades vilka produkter som levereras till området som 

varulagret skall täcka genom jämförelse i VPA och SPA (Beskrivet i ”Mappning Europahub”). 

Av de från början 326 produkterna lokaliserade vi behov för 159 olika produkter som skall 

utvärderas kring lämplighet till lagret i Hongkong. 

 

Då det steget var avslutat så samlades information in om produktens prognos, tidigare såld 

volym 2012 -2013 och hur X har tilldelat Amphenol marknadsrätter ”share” som vi benämner 

detta. För att genomföra det här steget var vi tvungna att kontakta Amphenolpersonal i 

huvudsakligen Kina som kunde vägleda oss kring hur dagens produktefterfrågan var.  

 

Att arbeta med människor över andra tidszoner och med en så pass annan kultur och språk än i 

Europa visade sig var lite av ett problem och information som vi efterfrågade kunde dröja dagar 

innan den nådde oss. Det här var något vi blivit varnade för så vi gjorde det bästa av situationen 

och började med det vi hade. De uppgifter som fattades fick till slut eskaleras till fabrikschefer 

som var något bättre på att kommunicera tillbaka. 
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På samma sätt som för Europa skapade vi produktkategorier för att passa vår ABC-analys och 

konstaterade följande:  

1. Kontaktdon som inte är lämpliga för VMI  

a) Direkt olämpliga, ingen prognos och ingen försäljning 

b) Ingen prognos och små försäljningsvolymer 

c) SPA överenskommelsen inte anpassad till VMI 

2. Bakplansdon och kabeldon, är ej kontaktdon och bör därför bortses från 

3. Orderflöde till fabrik med direktleverans till kund, direktkontakt med produktförsörjande 

fabrik 

Kort såg fördelningen ut som följande: 

Kategori Antal produkter 

1 a 40 

1 b 4 

1 c 14 

2 24 

3 64 
Figur 5 Produktkategori Asien 

Märkbart är att antalet produkter i tabellen enbart är 146 stycken då undersökningsresultat saknas 

för 13 produkter på grund av obesvarade förfrågningar till Amphenolpersonal. Dessa kommer 

Amphenol själva fortsätta att undersöka efter vårt avslutade projekt. Behovet var som tidigare 

nämnt 159 olika produkter. 

I tabellen delade vi in de 146 produkterna baserat på fakta vi fått under vår insamling och 

konstaterar att 82 produkter kommer att fortsätta undersökas då de faller under kategori 1b, 1c 

och 3. Eftersom dessa kategorier är godkända av X.  

De övriga två kategorierna kommer troligen att bortses ifrån och inte bli en del av det nya VMI 

lagret i Hongkong på grund av dess dåliga åtgång eller helt enkelt fel produktklass för projektet.  
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4.2 Svårigheter med implementering av VMI 
 

4.2.1 Orderprocessen 

 

Orderprocessen inom Amphenol är i dagsläget i ett väldigt simpelt utförande. Men med simpel 

menas i det här fallet också en relativt osäker och ineffektiv process. 

Beställningar av varor sker antingen till kundorderpunkter som finns strategiskt utplacerade runt 

om i världen för att underlätta flödet med avseende på tidszoner. Eller direkt till fabrik. 

Det finns inget gemensamt affärssystem att sköta detta med. Så de flesta av beställningarna sker 

över mail och per telefon. Ett sätt som vid högre frekvenser av beställningar kan bli ganska 

komplicerat och krävande för att hålla på en lyckad nivå om man ska leva upp till god 

kundservice. Har man själv har skickat mail så vet man att det ofta kan bli problem. Mailet 

kanske inte gick iväg som det skulle, man kanske missade en bokstav i mail-adressen eller 

liknande. Många småfel kan uppstå och när människor ska hålla koll på många saker samtidigt 

kan sådana här fel lätt uppstå, varför ett väl fungerande EDI är att föredra.  

 

4.2.2 Saknar EDI 

 

Det problematiska i den här företagsstrukturen, vad gäller Amphenol, är att många fabriker/siter 

saknar EDI. De fabriker/siter som har EDI behöver inte använda samma gränssnitt som 

resterande. Dvs, det finns inget internt system inom företaget där produktdata kan hämtas, 

sammanställas eller ses över på ett enkelt sätt. 

I dagsläget saknar 14 av 16 produktionssiter inom Amphenol EDI vilket gör hela 

implementeringsprocessen med VMI-projektet svårare.  

Nu måste ett nytt system skapas för att kunna få ut rätt information till samtliga delar av 

Amphenol.  

 

4.2.3 Kort tidschema 

 

X vill ha en överenskommelse så snart som möjligt och påbörja implementeringen redan framåt 

hösten 2013. 

I och med många frågetecken kring införandet från Amphenols sida, gällande produkter som 

skall ingå, arbetssätt och prisförhandlingar blir det problematiskt att sätta ett datum för 

införandet. Det arbete som vi utfört är bara uppstarten av projektet och kommer under lång tid att 

fortlöpa efter det att vi lämnar över våra uppgifter och resultat.   
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4.3 Kapitalbindning  
 

4.3.1 Uträkningsförklaring 

 

I och med att nya varulager implementeras kommer produkter att ligga i lager upp till ett års tid 

vilket innebär en höjd kostnad i form av kapitalbindning för Amphenol. 

I dagsläget förekommer detta endast för Infocom Europa, ett lager i Houten, Holland. Det är ett 

gemensamt projekt av Amphenols närliggande fabriker och divisioner i Europa som ska 

underlätta och förbättra leverans och kundsupport gentemot alla Amphenols kunder. Inte bara X.  

 

 

Figur 6 Exempelbild VPA 

 

Till att börja med så ska sägas att kolumnen ”forecast” som syns i bilden är en prognos för en 12 

veckors period. Genom en överenskommelse med X ska lagret i den nya hubben lagra produkter 

för 2 – 4 veckor. Därför måste vi dela forecast med 4 för att ge oss en 3 veckors period, Dvs, ett 

medelvärde av 2 – 4 veckors lager, för att nå ungefärliga kostnaden av detta färdigvarulager. 

Sedan tar vi de markerade ringarna i figuren ovan, alltså ”Price per unit” och ”Forecast today” 

och multiplicerar dessa med varandra för alla enskilda produkter i VPA.  
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På detta sätt räknar vi med alla de produkter som ska ingå i lagret och summerar dessa för att ge 

oss det ungefärliga lagervärdet för 3 veckors lager.  

                            

Efter ett möte med X enades vi om att alla produkter förutom de produkter som helt saknade 

forecast eller share skall ingå i hubbarna. Just dessa produkter har vi rödfärgat i VPA. Så i stort 

sätt alla produkter i VPA utom de rödfärgade ska komma att ingå i hubbarna. Dock så måste 

många av de andra ingående produkterna omförhandlas i pris före projektets idrifttagning. 

4.3.2 Kostnad färdigvarulager 

 

Den totala kostnaden för hubbarnas färdigvarulager kommer att ligga på ca 1.4 miljoner USD 

vardera.  

Varför vi inte kan sätta en exakt siffra beror på att en stor del av de produkter som ska in i 

hubbarna idag saknar forecast. Forecast rapporterna från X är under förbättring och kommer till 

VMI implementeringen täcka alla de produkter som ska ingå i projektet. I och med dagens brist 

så har alla produkter inte bidragit med någon kostnad och därför är siffran vi tagit fram den 

minsta möjliga, ungefärliga kostnaden. 

 

 

Figur 7 Exempelbild VPA 
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4.3.3 Dagsläget 

 

Hänsyn bör tas till att det tidigare har funnits ett färdigvarulager i form av buffertar och liknande 

på fabriker. Så själva kostnaden för att producera och placera i hubbarna går inte från 0 USD till 

1.4 Miljoner USD utan det är en kostnad som alltid har funnits för att kunna leverera produkter i 

tid och skapa god leveransservice till kunder. Skillnaden är att det framöver kommer bli mer 

strukturerat och lättöverskådligt med införandet av hubbarna då produkterna ligger lagrade på 

samma plats. Alltså är det ingen i dagsläget som har riktig förståelse för hur mycket pengar som 

finns uppbundet och därför ska vi se dessa nya investeringar som ökat bundet kapital på 

Amphenols begäran. 
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4.4 Alternativkostnad 
 

Själva kostnaden för att tillverka och sälja produkter medför dock inga större kostnadsökningar 

jämfört med tidigare. Produkterna har alltid behövts och inga större ökningar i 

försäljningsvolymen har heller skett. Skillnaden är nu att Amphenol binder upp mer produkter i 

lager. Det medför en större alternativkostnad än tidigare. Pengar som i sin tur skulle kunna 

investerats i någonting annat än ett färdigvarulager och skulle kunna generat bättre avkastning.  

En rimlig avkastning i dagens läge, i nivå med vad man kan förvänta sig om man själv skulle 

investera pengar ligger på ca 8 – 10 %.  

Alla de pengar som går åt för att fylla hubben med produkter ligger alltså helt frysta i 

färdigvarulager i hubbarna och genererar ingen avkastning. 

Detta är läget för hubbarna framöver: 

 

Tre veckors lagerkostnad Antal produkter Kapitalbindning 

Europa 68 av totalt 115 godkända 

produkter 

1 458 280 USD  

Asien 72 av totalt 82 godkända 

produkter 

998 990 USD  

Båda hubbarna 140 av totalt 197 godkända 

produkter 

2 457 181 USD 

   

Alternativkostnad Med en räntabilitet på 10% 245 718 USD per år 

Figur 8 Alternativkostnad 

Som bilden visar har vi total 2 457 181 USD som är hubbarnas färdigvarulager. Om dessa 

produkter inte säljs kommer de inte genera avkastning och alternativkostnaden blir som figuren 

ovan anger 245 718 USD per år.   
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Uppgifter om huruvida Amphenol räknar på alternativkostnader över huvud taget fanns inte 

tillgängliga på företaget. Ingen hade någon information om detta räknades på. 

I och med Amphenols företagsstruktur är det inte konstigt att det inte förekommer något 

generellt arbete och uppgifter kring detta eftersom varje del av företaget är sitt egen profit and 

loss-center. Skulle man gå ut i företaget och kolla de olika fabrikerna skulle man troligen hitta en 

del uppgifter om fabrikerna i fråga men inget sammanställt. 

Att tänka på är också att kostnaden som angivits ovan är en kostnad för samtliga Amphenol-

fabriker tillsammans. Dvs. att man ser alla amphenols fabriker som ett stort företag. Så egentliga 

kostnaden per tillverkande fabrik kommer ligga på ca 15000 USD per år, som är 

alternativkostnaden per år/antal tillverkande fabriker (16). Detta för att det endast kommer vara 

de tillverkande fabrikerna som berörs av att tillverka produkter och lägga på lager. Detta gäller 

dock bara om vi förutsätter att alla levererande fabriker levererar samma mängd komponenter. 

Huruvida det är en stor alternativkostnad eller inte för tillverkande fabrikerna är en fråga som 

kan behöva diskuteras inom Amphenol framöver. 
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4.5 Administrativa kostnader 
 

En kostnadsbesparare kommer vara att de administrativa kostnaderna kommer att sjunka för 

Amphenols räkning då vi minskar kundhanteringen från idag 24 olika X konton till två Arrow 

konton. Där ingår informationsutbyte gällande fakturor, order mm. Allt som skall hanteras är tid- 

och resurskrävande och kostar därmed pengar.  

Dessa kostnader kommer minska genom att amphenolatt ingå i detta VMI projekt eftersom all 

framtida kontakt gällande produkt och lager till X kommer att ske från Arrow. Amphenol själva 

kommer till största del enbart att hantera Arrow i Venlo och i Hongkong. Vid eventuella 

bekymmer eller brådskande direktleveranser så blir det Amphenol som X kontaktar i första läget. 

Hur detta påverkar redovisar vi för nedan.  

4.5.1 Kostnadsberäkning 
 

2012 omsatte Amphenol 4.3 miljarder USD varav X stod för 126.1 miljoner USD av den 

omsättningen. Det motsvarar ca 3 %. Om vi förutsätter att Amphenol lägger ner lika mycket 

administrationsarbete per omsättningskrona på alla kunder så kan vi använda oss av 

procentsatsen på den totala kostnaden för administrationsarbete inom Amphenol. 

Den totala Administrationskostnaden inom Amphenol var 2012 enligt deras årsredovisning: 

 

Figur 9 Årsredovisning 2012  
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 Sedan måste vi ta hänsyn till att de produkter som ingår i detta VMI-projektet inte motsvarar 

alla av X’s köp. Endast 29,6 Miljoner USD av det totala 126,1 Miljonerna tillhör kategorin 

kontaktdon och därmet vårt projekt.. Då är ni nere på 0,69 % av den totala omsättningen och 

administrationskostnaden. 

 

Figur 10 Andelen miljoner relaterade till VMI-projektet 
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Detta ger oss: 

Årlig adminkostnad 

(USD) 

X’s Andel av total 

adminkostnad i % 

Total kostnad 

(USD) 

512.867.000 0,69 3.538.782 
Figur 11 Administrativa kostnader 

 

Kostnaden för det administrativa arbetet med 24 kontaktplatser hos X idag kostar nu 3.538.782 

USD på årsbasis. Detta motsvarar 147.449 USD per kundhanteringsplats. Då VMI projektet är 

genomfört så kommer endast 2 kontaktplatser att finnas då arbetet flyter på som planerat. 

Kund Antal platser Kostnad per plats 

(USD) 

Total kostnad 

(USD) 

Kundhantering X 24 

 

147.449 3.538.782 

Kundhantering  

Arrow 

2 147.449 294.898 

Figur 12 Administrativa kostnader 

 

Med dessa kalkyler som underlag så ser vi att det finns utrymme för stora kostnadsbesparingar 

per år. Utöver detta bör det nämnas att kostnaden då färre konton hanteras inte bör vara 

densamma per konto som när man har fler. I och med ett större informationsflöde som går 

genom dessa konton. Vi har dock inte underlag att göra en vettig bedömning för detta ännu och 

låter det därför vara nu. 

De administrativa kostnaderna skulle då kunna minska med 91,7 % jämfört med tidigare 

med en nertrappning fron 24 till 2 konton. 

Kostnad innan VMI 

(USD) 

Kostnad efter VMI 

(USD) 

Förändring (%) 

 

3.538.782 294.898 - 91,7 
Figur 13 Administrativa kostnader förändring 

 

Dock är detta inte hela sanningen. X kommer fortsätta att kontakta Amphenol gällande 

kontaktdons vid specialprodukter och undantagsfall.därför har en uppskattning gjorts på inrådan 

av vår handledare att en kostnadsbesparing på omkring 60 % är mer rimlig.  
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4.6 EDI 
 

4.6.1 Vårt EDI koncept  

 

Kostnaden för att sätta upp EDI-bryggor varierar något. Men en fast kostnad från Arrow har satts 

och den ligger på 15.000 USD per år och EDI-lina in till ARROW. X kommer stå för kostnaden 

för en av dessa linor per Arrow varulager. 

Konceptet för hur hela projektets uppbyggnad kommer att fungera ser ut på detta sätt. 

 

 

Figur 14 EDI förslag 

 

Denna lösning gör att endast en EDI-lina in till Arrow skapas. Arrow skickar sedan på löpande 

band vidare informationen angående lagernivåer till en ”converter” som finns hos Amphenol 

vilken i sin tur vidarebefordrar informationen till Amphenols fabriker. Convertern ser till att 

informationen delas upp och görs om till rätt format beroende på vilken typ av format på 

information Amphenol fabriken i fråga använder sig av (Word, Excel, EDI, .TXT osv.). 
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4.6.2 Kostnader 

 

Så de kostnader som är relaterade till EDI är att se till att Convertern fungerar. Dvs, den kommer 

behöva programmeras samt kostnaden av att köpa in servrar som skall också ska programmeras. 

Tidsåtgången till detta skulle enligt vår källa på Amphenol ligga på tre till fem månaders 

programmeringsarbete. Och kostnaden för programmerare skulle ligga på 24 USD/h om en 

person inom Amphenol utförde arbetet. 

Räknar vi på det så blir det åtta timmar om dagen i 80 dagar (ca 4 månader). Dvs, 640 timmars 

programmerande á 24 USD/h till en kostnad av 15.360 USD. 

Så till att börja med måste vi köpa en server som skall fungera som converter. Samt en extra 

backup för att säkerställa att systemet aldrig ligger nere. Kostnaden för dessa servrar (HP ProLiant 

DL100, rekommenderade av en källa på Amphenol) är från 1.600 USD i grundutbud. Vi räknar med 

2.000 USD/styck för att få med ett par extra server-egenskaper. 

Till det tillkommer dessutom kostnad för operativsystem (Windows server 2012) till en 

engångskostnad på 882 USD samt projektledning för projektet att integrera EDI. 

Projektledning har vi satt till 1 timme om dagen under hela projektets gång (4 månader) med en 

lön på 100 USD /timme. Alltså totalt 8000 USD för de fyra månaderna. 

Detta slutar på en kostnad av 28 242 USD för ett fungerande EDI-koncept. 

Utöver detta har vi satt en underhållningskostnad, räknat på två timmar i veckan, till 192 USD 

per månad där en ansvarig med en lön av 24 USD/timme ser till att EDI’n fungerar.  
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4.7 Transport – Frakttid och kostnader 
 

Dagens transporter kommer från 16 olika Amphenol fabriker och går antingen till 

försäljningshubben i Houten eller direkt från fabrik till kund. Leveranser sker med skepp på 

längre avstånd, Asien – Europa – Amerika. Medan kortare avstånd med lastbil. X’s fabriker finns 

utspridda från Amerika till Asien. Det som skulle bli annorlunda är att transporter till flera olika 

kunder skulle minska ner till två. Dvs. Arrows hubbar. Sedan skulle Arrow stå för vidareleverans 

från hubben till X. Det skulle innebära en relativt stor kostnadsbesparing då endast en 

leveransadress behöver hanteras istället för x antal stycken som är fallet i dagsläget. I och med 

att man endast har två platser att leverera till så kan man lägga ner mer resurser på att optimera 

dessa flöden och säkerligen se till att minska de tidigare kostnaderna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De svarta sträcken ska illustrera Amphenols fraktrutter in mot Europa och de orangea är 

utgående fraktrutter från en HUB.  

Om Amphenol idag skickar varor till Houtens varulager i Europa så sker ordnade leveranser och 

distribueras sedan vidare därifrån med lastbil. Men om en av Amphenols 16 produktionsplatser 

ska leverera till X direkt så är det ovanligt att dessa planeras med andra leveranser till andra 

leveransplatser. Det medför att en order går med ett skepp medan en annan order går med nästa 

och dessa skulle kunnat ha skickats tillsammans större delen av transportsträckan.  

Nu med införandet av varulager finns enbart två slutdestinationer, Venlo och Hongkong. Vilket 

gör att stora samordnade leveranser kan genomföras för att minska priset. 

  

Figur 16 Exempel efter Europahub Figur 15 Exempel före Europahub 
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Vi fick i uppdrag att uppskatta transportlängder och kostnader före och efter implementeringen 

av VMI projektet. Varför vi inte räknat mer exakt beror på flera anledningar, dels var vår tid på 

företaget för kort för en så pass stor undersökning och att få reda på historik från Amphenol som 

rör just transporter är något som skulle kräva mycket tid och resurser.  

Därför har vi genomfört en egen studie där vi beräknat transportkilometer sedan innan VMI 

implementering och efter.  

Genom att fokusera på en av Amphenols produktionsplatser i taget så kan vi konstatera vart just 

den fabriken levererar. Det sker genom att detaljstudera VPA listans produkter där producerande 

fabrik står med och att ställa dessa produkter mot SPA listan där leveransplatsen finns beskriven 

för varje produkt. Därefter delas leveransplatserna in efter region för att motsvara Europa eller 

Asien efterfrågan. När detta är gjort så vet vi hur många leveransplatser varje producerande 

fabrik har i respektive område för Europa hubben eller Asien hubben.  

Om nu varje produktionsplats levererar en leverans till var och en av dessa X ägda fabriker så 

kan vi ganska enkelt beräkna en total transportlängd. Tex. Så kan produktionsplats AIO hos 

Amphenol ha 5 destinationer i Europa. Då har vi tagit hjälp av en sida som beräknar 

transportkilometer till sjös för att bestämma längden på dessa resor. Om en sådan resa är 19 372 

km och den sker 5 gånger, kom ihåg inga gemensamma transporter. Så blir det en väldig 

förändring mot när det nya varulagret kommer att finnas. Då skickar man större volymer men 

med samma skepp och i samma paket.  

Om AIO däremot levererar till Asien så har de en leveranssträcka på ca 1500 km med lastbil. Det 

värdet använder vi oss av för att beräkna de uppskattade transportkostnaderna 

Vi har talat med Amphenols fraktbolag Kerry Logistics för att få reda på fraktkostnader. En 20 

fots container från Kina till Danmark skulle kosta uppskattningsvis 550 USD i sjöfrakt som tar 

ca 4 - 5 veckor.   
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Då vi räknat ut alla transporters sträckor ungefärligt så kan vi konstatera hur många resor kina till 

Danmark som gjorts totalt, längdmässigt. Antalet resor á en container på varje ger oss då en 

uppskattad kostnad för leveranser.  

Jämför man det med om varje produktionsplats skickar till Arrow så kommer det gå betydligt 

färre leveranser och därmed bespara större mängder pengar. Här följer en presentation av vår 

beräkning. 

 

Figur 17 Transportsträckor 

 

Den vänstra delen är en modell som beskriver hur transporterna till den Asiatiska marknaden ser 

ut idag och vid en VMI implementering samt dess positiva förändring. Till höger har vi 

motsvarande för det Europeiska flödet.  

Leverans zon Kostnad Före  

(USD) 

Kostnad efter 

(USD) 

Förbättring  

(USD) 

Förbättring 

årligen 

(USD) 

Asien 6875 1500 5375 279500 

Europa 14850 4950 9900 514800 
 

Figur 18 Transportkostnader 

Tabellen ovan visar kostnaderna före och efter implementeringen av VMI projektet under en 

veckas tid, dess förbättring per vecka samt förbättring årligen baserat på 52 veckor. 

  

Avstånd (km) Avstånd (km)

Produktions plats Före Efter Produktions plats Före Efter

ACC 9000 100 ACC 31464 + 18132

AFOP 3000 100 AFY 19610 + 19610

AFY 3000 1500 AHSI 31446 18132

AHSI 6000 600 AIO 122802 18132

AIO 23447 200 AMTA 18132 + 18132

AMTA TW 3658 658 ARFA 31464 18132

ARFA 13212 100 ASCA 31464 18132

ASCA 5000 100 ATCS 169783 + 32942

ATCS 14471 14471 Changhzhou 53615 19612

Changhzhou 2000 1500

Total: 82788 19329 509780 180956

Procent av tidigare transport 23,35% 35,50%

Sammanfattning transport Asien hub sammanfattning transport Europa hub
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5 Analys 
 

5.1 Effekter av införandet 
 

Amphenol erhåller kvartalsvis ett scorecard från X där de bedömer Amphenol som leverantör. 

Bedömningen sker med avseende på olika faktorer så som leveransprecision, produktkvalitet, 

service, support mm. Vid ett införande av en VMI setup så skulle scorecardet förbättras med 

avseende på tidigare punkter. Att få bra scorecard från X är en slags eloge och kan medföra att 

ytterligare kunder blir intresserade om en stor referenskund som X är nöjda. Man kan delvis se 

det som ett sätt att försöka vinna marknadsandelar man tidigare inte haft. 

Eftersom varorna nu kommer att finnas närmre tillhands så medför det att ledtiderna i vissa fall 

kortas ned avsevärt, medan de i andra fall inte påverkas. Ett exempel på när de inte blir en så stor 

förändring är de produkter som idag finns lagrade hos Amphenol i Houten. Att använda sig av en 

ABC-analys för att ta fram de viktigaste aspekterna hos produkterna, och kategorisera därefter, 

är något som vi tror har gjort arbetet lättöverskådligt för Amphenol i vidarearbetet med X för att 

nå ett slutresultat. Detta genom att vi har ställt upp klara tydliga filer med dessa uppgifter i form 

av vår slutliga VPA.   

Amphenol själva kommer att få en internt ökad förståelse för hur deras eget produktflöde ser ut 

då man nu kommer få en betydligt mer strukturerad form på varuleveranser till Arrow. 

Fakturahantering och andra transaktioner kommer även dem att förenklas då antalet 

kontaktpunkter kraftigt reduceras. Till detta kommer också att det blir färre personer som 

hanterar samma mängd varor och därför kan en bättre ”kund – leverantör" relation uppnås.  

En annan viktig del i det hela blir att Amphenol kommer underlätta för sig själva om de i 

framtiden kommer att genomföra liknande projekt mot andra kunder, de har då en uppfattning av 

storleken på projektet och en någorlunda utstuderad metod för hur man ska gå tillväga.  

Det kommer krävas insatser av människor runt om i företaget då Amphenol idag inte arbetar på 

ett sätt som stöder VMI. Genomförandet av ett VMI projekt skulle vara tid-, resurskrävande och 

kosta pengar för Amphenol eftersom det saknas utvecklade delar i den i dagsläget existerande 

kommunikationen. Något som vid ett införande skulle behöva ändras på. Att utföra och 

strukturera upp nya transportrutter är ett jobb som kommer att pågå under lång tid och vara 

kostsamt. Det gör sig förstått av potentialen till förbättring som nämnts i transportavsnittet. Blir 

genomförandet lyckat finns det möjligheter att gynna Amphenol även i andra sammanhang. 

Effektiviserade delar vad gäller informationslogistik, produktflödeslogistik mm är sådant som 

kan utvecklas vidare internt hos Amphenol om detta projekt blir lyckat. För att på så vis utveckla 

även andra kundkontakter.  
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5.2 Kostnadspåverkan  
 

För att genomföra projektet med VMI implementering så kommer det innebära både ökade och 

minskade kostnader för Amphenol. I början av projektet kommer det att kosta mer än vad det 

genererar men i det här fallet så gäller det att se på samarbetet med X långsiktigt och det är där 

det kommer att löna sig.  

 

5.2.1 Ökade kostnader 

 

En av de stora kostnaderna för Amphenol kommer att falla på nyinvestering av ett EDI system 

som ska kunna hantera och tillmötesgå de krav som finns för att genomföra projektet. 

Kostnaderna som beräknat kommer att starta omkring 28 242 USD. Och detta ska motsvara 

inköp och idrifttagning av utrustningen. Därefter kommer ett omfattande testarbete krävas för att 

korrigera eventuella fel som finns för att förhindra dessa under det faktiska arbetet.  Några 

kostnadsuppskattningar gällande detta har inte genomförts i detta projekt då tidsintervallet för 

detta har varierat oerhört från projekt till projekt från tidigare VMI implementationer som vi har 

gått igenom. Vilket har gjort det svårt för oss att sätta en siffra på tidsåtgången.  

En annan del av projektet, nämligen lagerinvesteringen som VMI innebär, medför ett ökat 

bundet kapital från Amphenols sida. Årligen kommer ett värde av 2 457 181 USD minimum att 

bindas för att hela tiden uppfylla att X har de produkter som de kan tänkas behöva. Det värdet 

motsvarar ett tre veckors behov och kan ligga i högst ett år innan de betalar av sig då X är 

tvungna att köpa ut varorna vid den tidpunkten. Motsvarande avkastningskrav på den summan är 

i dagsläget omkring 10 procent av lagervärdet. Den summan är vad vi går miste om per år genom 

att genomföra det här projektet. Alltså omkring 245 718 USD.  
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5.2.2 Minskade kostnader 

 

Om man ser till de positiva aspekterna så kommer Amphenol att spara pengar på minskade 

administrativa kostnader eftersom deras kundhantering förenklas avsevärt. Här finns det omkring 

3.243.884 USD per år att spara. Dessa kostnader är i dagsläget, till största del, ingen faktisk 

utgift som betalas. Utan det är personalens löner omvandlat till tid. Alltså den tid 

administrationsarbetet kräver inom företaget. Därför kan det vara svårt att se en direkt effekt av 

förändringen. Men istället kan då anställda lägga fokus och tid på andra delar inom företaget som 

kan generera plus-effekter på annat håll. Så besparingen blir mer indirekt.  

Om fraktavtalen med X och Kerry Logistics förblir oförändrade så kan besparingar på upp mot 

794.300 USD ske årligen. Dock så är dagens fraktpåslag, vilket siffran 794.300 USD är baserad 

på, vad det är pga att Amphenol i dagsläget står för hela frakten. Efter införandet av VMI-lagret 

så kommer Amphenol endast att stå för leveransen till Arrows HUB. Varifrån sedan Arrow 

kommer sköta vidare transport till X. Så Amphenol ansvar vad gäller frakter kommer bli 

betydligt mindre. I och med detta kommer det med stor sannolikhet också att påverka 

produkternas nuvarande fraktpåslag.  

 

5.2.3 Total kostnadsförändring 

 

För det första året kan vi skapa nedanstående tabell för att illustrera de olika ökade och minskade 

kostnaderna. Att inte genomföra projektet medför att Amphenol kommer fortsätta arbeta som 

tidigare och inte få några ytterligare kostnader. 

Om man däremot går med i projektet så kommer de att minska kostnaderna med ca 3.764.224 

USD efter det att man räknat bort nyinvesteringen för EDI utrustning och efter det att den totala 

avkastnings möjligheten räknas bort. 

VMI 

Implementering 

Administrativa 

kostnader 

(USD) 

Frakt 

kostnader 

(USD) 

EDI 

system 

(USD) 

Räntabilitet 

på pengarna 

som binds 

upp (10%) 

Totalt 

(USD) 

Efter 

genomförande 

- 3.243.884 - 794.300 + 28.242 + 245.718 -3.764.224 

Figur 19 Total effekt på undersökta områden 

Det visade vad det första året skulle medföra som man kan konstatera.  
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Att sedan ytterligare kostnader kommer att tillstöta är säkert då testande och ytterligare arbete 

med projektet kommer att utföras under det första året. Dessvärre har vi ingen möjlighet att räkna 

på det då ingen på Amphenol riktigt vet omfattningen av vad som kommer att ske härnäst.  

År två och framåt så blir besparingen mer lättöverskådlig när man har det första året som 

referenspunkt samt att men då inte behöver investera i mer utrustning.  
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6 Slutsats  
 

 

Huruvida varorna kan skickas på ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt återstår fortfarande 

att se. I och med att många produkter måste omförhandlas prismässigt så kommer parametrar så 

som ”Minimum order Quantity” förändras.  Hur transport, fraktvägar och eventuell samleverans 

av varor kommer se ut då återstår att se när projektet har blivit implementerat. 

För och nackdelar med att skicka direkt till hubbarna istället för direkt till kund har ställts upp i 

en konsekvensanalys. 

Analysen visar att de positiva effekterna är fler än de negativa i och med införandet av VMI. 

Vilket är kul att se. Det som känns mindre kul är att vi inte haft mera tid till att ta fram data och 

information kring hur, och på vilket sätt dessa effekter påverkar Amphenol mer ingående. Det 

hade krävts mycket tid och resurser att samla in denna information. Men det hade definitivt varit 

intressant att gräva djupare i och se vilken utvecklingspotential företaget har. 

De produkter och komponenter som ingår i VMI-projektet har vi gått igenom för att på bästa sätt 

kunna bestämma huruvida produkterna är lämpade för detta eller ej. 

VPA dokumentet har gjorts om helt och primärdata som vi tagit fram genom kontakter på 

Amphenol har lagts till i filen.  

Vilka produkter som ska ingå i hubbarna är ännu inte bestämt då flera möten med X kommer 

behöva sättas upp för att diskutera och förhandla priser. Men ytterligare data finns nu tillgängligt 

i VPA och kommer ge mycket tydligare information över vilka produkter som passar för detta 

och vilka som inte gör det.  

Det problematiska med rapporten och det resultat vi kommit fram till är att det i många fall 

kommer att avvika från det verkliga svaret. Detta beror inte på felberäkningar utan på den 

komplexa processen att ta fram verklig och överensstämmande information om Amphenol och 

företagets olika delar. Skulle Amphenol vara bättre organiserat skulle möjligheterna till att 

framställa en mer noggrann rapport vara bättre. Detta till följd av ett mera lättöverskådligt 

informationsflöde. 

Det finns mycket som Amphenol skulle kunna göra för att förbättras som företag. Men för att 

begränsa utsvävade idéer om hur det skulle gå till så försöker vi hålla oss till punkter relaterade 

till detta VMI-projekt. 

I och med att hubblösningarna innebär en del förändringar och nytänkande som företaget tidigare 

inte har använt sig av, skulle det eventuellt kunna vara en bra idé att försöka utveckla dessa 

punkter till något vettigt. Dvs. något som fungerar och gynnar hela företaget i framtida affärer 

istället för att bara göra en halvhjärtad speciallösning som endast gynnar VMI-projektet i fråga. 
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EDI 

Att se till att alla delar av företaget har en fungerande EDI skulle gynna Amphenol mycket. EDI-

konceptet för detta projekt är visserligen mycket billigare än att införa än ett väl fungerande EDI 

i samtliga Amphenols fabriker och divisioner. Men i och med att många av Amphenols 

eventuella framtida kunder, samt nuvarande kunder, redan har tillämpat EDI i sina system, och 

dessutom använder sig av denna teknik vid projekt gentemot kunder (som detta projekt t.ex.). Så 

skulle det kanske på längre sikt vara värt kostnaden för EDI-implementeringen i hela företaget.  

 

Det skulle inte bara hjälpa Amphenols kontakt gentemot eventuella nya kunder. Företaget skulle 

få en bättre struktur vad gäller produktinformation, leverans och alla parametrar som EDI berör 

gentemot nuvarande kunder och även internt.  

 

så även fast EDI i analysdelen av rapporten anges som en pluskostnad, så är det en av de punkter 

som indirekt och på längre sikt skulle gynna företaget mest.  

Att tänka på är också att t.ex. administrativa kostnader som anges i analysen ovan, är angivna 

som en effekt av att EDI tillkommer. Så kostnadsbesparingen för ”Administrativa kostnader” 

skulle alltså inte existera utan ett tillägg av EDI. Och detta av ett EDI-koncept som inte berör 

hela företaget utan endast en brygga till ARROW. Skulle vi se till att samtliga delar av 

Amphenol kunde ta emot information, fakturor och liknande genom EDI skulle en ännu bättre 

effektivitet kunna uppnås. Detta medför såklart också diverse kostnadsbesparingar. Men att inte 

glömma är då den avsevärt större investeringskostnaden vad gäller EDI. Detta är ett frågetecken 

som bör tas upp inom företaget och något som vi anser att Amphenol bör satsa på. 

Transport 

Som nämnts i analysen ovan kommer Amphenol att spara in mycket pengar på den nya 

transportlösningen som HUB-införandet medför. Dock så är detta baserat på ett frakt-tillägg som 

är inkluderat i produktens försäljningspris och utformat efter hur dagens fraktrutter ser ut. Så 

förmodligen kommer tillägget att krympa framöver när rutterna läggs om och ARROW får stå 

för en stor del av de framtida frakterna.  

Hur som helst så kommer hela frakt-proceduren effektiviseras genom att fabriker bara kommer 

behöva skicka till två olika hubbar istället för x antal olika kunder som i dagsläget. Detta medför 

möjligheter till att optimera logistiklösningar och ordna med samtransporter. Ett projekt i sig som 

skulle kräva en del tid och resurser men som tillsammans med ett väl fungerande EDI-system 

skulle ligga som en bra stomme i ett Amphenol som idag är ett väldigt utspritt och 

svåröverskådligt företag. 
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