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Förord 

 

Detta examensarbete genomfördes under perioden juni till och med november 2009 vid Volvo 

Powertrain i Skövde. I och med arbetets slutförande avslutas också våra civilingenjörsstudier 

inom industriell ekonomi vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Genom detta 

arbete har vi fått möjlighet att omsätta de akademiska teorierna vi lärt oss i praktiken och vi är 

mycket tacksamma att vi fått denna möjlighet av Volvo Powertrain. Arbetet har varit väldigt 

roligt, utmanande och stimulerande och vi tror och hoppas att företaget kommer ha stor nytta 

av dess resultat framöver. 

Vi vill passa på att tacka våra handledare, Anders Wiik vid Volvo Powertrain och Mathias 

Henningsson vid institutionen för produktionsekonomi för bra stöttning och ifrågasättande 

under arbetets gång. Dessutom vill vi tacka alla vi har träffat och intervjuat på Volvo 

Powertrain för deras öppenhet och deras tillmötesgående med våra önskemål vilket har 

underlättat vårt arbete i stor utsträckning. Slutligen riktas också ett stort tack till Sven-Olof 

Skoglund för att vi fick låna husvagnen som var vårt hem under två intensiva månader i 

Skövde. 
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Sammanfattning 

 

Volvo Powertrain tillverkar motorer och drivlinor till AB Volvos samtliga dotterbolag 

förutom Volvo Aero. Vid anläggningen i Skövde tillverkas motorer och delar till motorer och 

växellådor och vid anläggningen finns alla tre nödvändiga produktionsområden; gjuteri, 

bearbetning och montering. När rådande lågkonjunktur slog till stod bearbetningen med 

väldigt höga lagernivåer vilka företaget snabbt tvingades sänka då det blev huvudfokus från 

koncernledningen att minska det bundna kapitalet. Utan egentlig analys sattes nya gränsnivåer 

för lagren inom samtliga avdelningar på bearbetning och målet med examensarbetet har varit 

att ta fram en metod för att dimensionera säkerhetslagret på optimal nivå med bibehållen hög 

leveranssäkerhet. Därigenom skulle företagets lagernivåer kunna styrkas med hjälp av en 

teoretisk grund. 

Som utgångspunkt har en lagernivådimensionering med servicenivåkonceptet SERV2 och där 

alla artiklar tillåts ha differentierade servicenivåer använts. Utifrån Volvo Powertrains 

förutsättningar har ett optimeringsproblem formulerats. Det visar sig vid närmare studie av 

detta problem att det är ett ickelinjärt heltalsproblem, vilket försvårar lösningsgången 

avsevärt. För att komma runt dessa beräkningsmässiga problem approximerades ett av 

bivillkoren för att ta fram en lösningsheuristik. Dock upptäcktes efter ett antal försök att 

denna inte uppfyllde samtliga bivillkor alla gånger varför det beslutades att låta heuristikens 

lösning fungera som startlösning till en sökmetod vid letandet efter lokalt optimum. 

I rapporten beskrivs ingående vilka parametrar som behöver mätas och hur för att alla 

avdelningar ska använda samma mätmetod vid framtagande av nödvändiga indata. Metoden 

har implementerats i Excel där användaren får mata in värden på dessa parametrar vilka sedan 

används i de nödvändiga beräkningarna. De data som sedan presenteras som resultat är vilka 

batchstorlekar som ska produceras, vilken säkerhetslagernivå som ska gälla, vid vilken nivå 

en ny beställning ska genomföras samt uppnådd leveranssäkerhet. 

Utöver denna del presenteras även ett nytt sätt att sköta lagerstyrningen i de fall där det finns 

en flaskhals tidigt i produktionsflödet och som därmed bestämmer produktionstakten i resten 

av flödet. Eftersom detta skapar en sugstyrning genom flödet där mellanlager är onödiga blir 

produktionen mer känslig för störningar, vilket leder till att tidigare dolda problem inom 

produktionen kommer upp till ytan. 

Resultaten av genomförda simuleringar visar att metoden innebär minskade lagernivåer 

samtidigt som önskad leveranssäkerhet upprätthålls. Genom att implementera metoden 

kommer bearbetningen vid Volvo Powertrain i Skövde att få en metod att stödja sina beslut på 

vilken optimerar lagernivåerna samtidigt som en hög leveranssäkerhet garanteras.





 

 

 

Abstract 

 

Volvo Powertrain produces engines and drivelines to AB Volvo's subsidiaries except to Volvo 

Aero. At the plant in Skövde engines and parts for engines and transmissions are 

manufactured and the facility includes all three essential areas of production; casting, 

machining and assembly. When the current recession hit Volvo Powertrain were working with 

very high inventory levels, which the company was quickly forced to cut since it became the 

main focus of the group management to reduce the capital tied up. Without conducting any 

proper analysis were new stock limit levels set in all sections of the company. The aim of this 

master thesis was to develop a methodology for setting of safety stocks at optimum levels 

while maintaining high delivery reliability. This would allow the company's inventory levels 

to be defined using a theoretical basis. 

As a starting point, a stock-level design with the service concept SERV2 together with 

allowing all articles to have differentiated levels of service was used. On the basis of Volvo 

Powertrain's conditions an optimization problem have been formulated. It turns out that this 

problem is a nonlinear integer problem, which makes solution very difficult. To overcome 

these computational problems one of the constraints were approximated in purpose to develop 

a heuristics. However, it was detected after several attempts, that the heuristics did not satisfy 

all the constraints at all times so it was decided to use the heuristic solution to act as a starting 

solution to a search method to search for a local optimum. 

The report describes in detail the parameters that need to be measured and how to ensure that 

all departments are using the same method in the preparation of the necessary input data. The 

method has been implemented in Excel where the user may enter values for these parameters 

which are then used in the necessary calculations. The results that are presented includes what 

batch-sizes that are to be produced, the safety stock level to be applied, which re-order point  

to be used and achieved service level. 

In addition the report also presents a new way to manage stock control in cases where there is 

a bottleneck early in the production flow which therefore determines the rate of production in 

the rest of the flow. Since this creates a pull system through the process flow, the stock 

between the production steps is unnecessary. A drawback is that the production becomes 

more sensitive to disturbances but means that previously hidden problems in the production 

reach the surface. 

The results of the simulations attempted show that the method involves reduction of inventory 

levels at the same time as the desired service level is maintained. By implementing the 

method Volvo Powertrain in Skövde will have a method to support their decisions which 

optimizes inventory levels at the same time as high service levels are guaranteed. 
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DEL I – Bakgrund 

I rapportens inledande del beskrivs den nuvarande situationen på Volvo Powertrain i Skövde. 

Dessutom presenteras arbetets omfattning och avgränsningar samt avslutas med en 

beskrivning av problemet. Läsaren får genom detta avsnitt en god inblick i företagets 

nuvarande situation och de problem som de står inför. 

1 Inledning 
Detta examensarbete inom ämnet produktionsekonomi utgör det avslutande momentet av 

Civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi på Tekniska högskolan vid Linköpings 

universitet. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utfördes under tidsperioden 

2009-06 till 2009-11 på Volvo Powertrains anläggning i Skövde. Avdelningen för 

produktionsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid 

Linköpings universitet har bistått med akademisk handledning. 

1.1 Presentation av Volvo Powertrain 
Sköfde Gjuteri och Mekaniska Verkstad grundades 1868 och där producerades bland annat 

stenslipar, trähyvlar, järnspisar och turbiner. 1907 producerades anläggningens första 

fotogenmotor och 1927 levererade företaget den första Volvomotorn. Utvecklingen gick mer 

och mer mot motortillverkning vilket fick till följd att företaget köptes upp av AB Volvo 

1934. I dagens Volvokoncern utvecklar och tillverkar Volvo Powertrain AB (VPT) 

dieselmotorer, växellådor och vagnsdetaljer till alla typer av tunga fordon inom AB Volvo, 

alltifrån lastbilar, via bussar till anläggningsmaskiner. Dessutom tillverkas drevsatser och 

backslag för AB Volvos marina del Volvo Penta. Den svenska tillverkningen sker i Skövde 

och Köping medan utvecklingen bedrivs i Malmö och Göteborg. I Göteborg är även 

avdelning för inköp samt administration belägen. Dessutom återfinns enheter i Hagerstown 

(USA), Curitiba (Brasilien), Lyon (Frankrike), Villaverde (Spanien) samt Ageo Hanyu 

Kounosu (Japan). 

Under 2008 års tre första kvartal var VPTs försäljning hela 24 % högre än motsvarande period 

året innan, och de levererade fler komponenter än någonsin tidigare. Därefter drabbades 

företaget i och med den drastiska konjunkturnedgången av ett stort bakslag, varpå 

försäljningen under det sista kvartalet minskade med 13 % i jämförelse med motsvarande 

period året innan. Denna nedgång innebar en förlust om -516 mnkr för sista kvartalet (under 

motsvarande period året innan gjorde företaget en vinst på 60 mnkr). Över hela året uppgick 

rörelseresultatet till 143 mnkr (459 mnkr för 2007) på en nettoomsättning om 17 mdkr (15 

mdkr för 2007). Början av 2009 har inneburit en lika dyster trend som slutet av 2008, även om 

viss uppryckning har skett efter sommaren. 

Under 2008 producerades 98 tusen motorer, 97 tusen transmissioner samt 42 tusen marina 

drev inom den svenska produktionen. På global nivå uppgick företagets marknadsandel för 

dieselmotorer till drygt 17 % under 2007. Med detta var de näst störst efter Weichai Power, 

vars marknadsandel nådde knappt 23 %. 
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1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att ta fram en metod för att styra mellanlager och färdigvarulager på 

artikelnivå inom VPTs bearbetningsproduktion. Målet är att förslaget ska innebära minskad 

kapitalbindning i mellanlager och färdigvarulager samtidigt som företagets krav på 

leveransprecision upprätthålls. 

1.3 Avgränsningar 
VPT i Skövde har ett flertal olika produktionslinor, där varje produktionslina tillverkar ett 

antal olika artiklar. Detta innebär att det finns alldeles för många olika artiklar och 

produktionslinor att ta hänsyn till för att det ska hinna bearbetas inom tidsramen för 

examensarbetet. Därför har arbetets omfång avgränsats till att endast beakta produktionslinan 

för vevaxlar och de fem artiklar som produceras där. Denna produktionslina är den av 

produktionslinorna som är mest komplex ur produktionssynpunkt då den är bruten, och på så 

vis kan sägas ha ett flertal olika flöden inom de olika delarna. Detta till skillnad mot många av 

de andra produktionslinorna som är relativt raka och endast har enkla och obrutna flöden som 

produkterna går igenom. Produktionslinan för vevaxlar är dessutom relativt gammal där 

maskiner har köpts in eller uppgraderats i flera omgångar. Vidare levererar den produkter till 

utlandet såväl som internt, vilket skapar stora variationer i leveranstidtiderna. Eftersom tanken 

är att lösningsförslaget ska generera en metod för dimensionerandet av mellen- och 

färdigvarulager och produktionslinan för vevaxlar anses vara den mest komplexa är 

förhoppningen att denna metod ska kunna generaliseras till att även kunna användas på 

resterande produktionslinor. Arbetet avgränsas dock från att behandla huruvida så verkligen 

är fallet. 

Arbetet kommer inte att behandla produkter i arbete, men ska ta hänsyn till de mellanlager 

som finns mellan olika delar så att dessa dimensioneras rätt i förhållande till färdigvarulagret. 

Vidare avgränsas examensarbetet till att inte beröra materialstyrning av ingående 

komponenter. Om inte annat anges kommer det därför att förutsättas att alla komponenter som 

behövs under tillverkningsprocessen alltid finns tillgängliga vid tillfället då tillverkningen 

behöver dem. 

Slutligen avgränsas arbetet till att endast undersöka möjligheten att implementera lösningen i 

Excel. Med andra ord kommer inga andra optimeringsverktyg att undersökas även om det 

visar sig att Excel fullt ut inte är lämpligt som hjälpmedel. 

1.4 Läsanvisningar 

För att underlätta för läsaren har rapporten delats in i tre huvuddelar. Del I är en lättsammare 

text där VPTs verksamhet beskrivs tillsammans med det aktuella problemet och den använda 

metoden. I Del II återfinns en djupare genomgång av nödvändig teori. Denna del är av 

akademisk art och förutsätter att läsaren har förkunskaper inom området produktionsekonomi. 

Del III beskriver den framtagna lösningen och avslutas med diskussion och slutsatser. Är 

läsaren främst intresserad av problemställningen och dess lösning rekommenderas i första 

hand Del I och Del III, men önskar läsaren också en djupare teoretisk förståelse av de 

bakomliggande teorier som leder fram till lösningen rekommenderas även Del II.  
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2 Nulägesanalys 
I detta kapitel skildras Volvo Powertrains nuvarande situation, vilket sedan kommer att leda 

fram till analysen i examensarbetets avslutande del. Det som beskrivs i kapitlet är till stor del 

den bild vi har fått utifrån genomförda intervjuer och egna betraktelser. Samtliga källor 

återges i källförteckningen. 

2.1 Volvo Powertrain Skövde 
Volvo Powertrain i Skövde har tre enheter, en för gjuteri, en för bearbetning samt en för 

montering. Hur det hela hänger samman ner på bearbetningsnivå illustreras schematiskt i figur 

2.1 nedan. Många detaljer tillverkas av VPT själva men en hel del detaljer köps också in från 

underleverantörer. I Gjuteriet görs cylinderblock, cylinderhuvuden, bromskivor och 

svänghjul. Inom Bearbetning behandlas cylinderhuvuden (även benämnt decklar eller 

topplock), cylinderblock, kamaxlar och vevaxlar samt övrigt i form av kugghjul, svänghjul 

och transmissionsplåt. Vid Montering monteras framför allt motorer av typen MD13. 

Därutöver monteras även D12, MD16 samt en liten andel DH12. Vad D12 och DH12 

anbelangar planeras dessa att fasas ut och istället ska dessa monteringslinor användas till 

montering av motorer för mellanstora fordon eller applikationer. 

Från ledningshåll investeras det en hel del pengar i Skövde-enheten, vilket ger goda signaler 

inför framtiden. Framför allt har det precis genomförts en miljardinvestering för att bygga ett 

nytt gjuteri med kringhörande verksamheter i Skövde. Detta visar att ledningen trots 

konjunkturen ser en stor framtid för VPT i Skövde och det är inte speciellt troligt att företaget 

inom överskådlig tid kommer att stänga ned eller fasa ut produktion från Skövde utan att i 

sådana fall ersätta den med ny sådan. 

Antalet anställda var i augusti 2009 cirka 2 200 stycken. Denna siffra var betydligt högre 

tidigare, men i och med konjunkturnedgången har väldigt mycket personal varslats om 

uppsägning och många har fått sluta sina jobb. Dessutom har man tills vidare gått ned på 

fyradagarsproduktion i syfte att minska kostnaderna men ändå behålla kompetens inom 

företaget i hopp om en konjunkturförbättring. I maj 2009 genomfördes även en 

organisationsförändring som bland annat innebar strukturförändringar inom organisationen i 

Skövde. Samtidigt skapades en global enhet på tjänstemannasidan som jobbar med vissa 

frågor istället för att varje enhet ute i världen ska ha sina egna tjänstemän som sysslar med 

dessa frågor, vilket tidigare var fallet. 

 

FIGUR 2.1 SCHEMA ÖVER VPT SKÖVDES UPPDELNING AV BEARBETNING. 

VPT Skövde

Gjuteri Bearbetning

Cylinder-
block

Cylinder-
huvuden

Kamaxlar Kugghjul Svänghjul
Transm.-

plåt
Vevaxlar

Montering



DEL I – Bakgrund 

 

-4- 

 

2.2 Vevaxlar 
En vevaxel är den del i förbränningsmotorn som via kolvstängerna är sammankopplad med 

kolvarna och överför kolvarnas raka rörelse i cylindrarna till en roterande rörelse vilken via 

ett svänghjul överför kraften från motorn till växellådan.  

VPT Skövde är en av flera VPT-anläggningar som producerar vevaxlar. I VPT Skövdes 

artikelsortiment finns vevaxlar till tre olika motormodeller; D9, MD13 och MD16, där MD13 

är företagets högvolymartikel. Utöver detta görs två av dem, D9 och MD16, i en 

specialversion kallad D9 klassad respektive MD16 klassad. Dessa specialversioner har främst 

den skillnaden att de ska vara fullt spårbara och vid eventuella framtida felaktigheter på 

produkten ska det vara enkelt att kunna gå tillbaka och utreda orsaken. Det som påverkar 

produktionen i avseendet klassade artiklar är att inskränkningar finns för hur mycket man får 

rätta till defekter under produktion, de ska med andra ord kasseras i högre utsträckning än 

andra för att säkerställa kvaliteten. De klassade versionerna används främst i marina 

applikationer. 

Skillnaderna i övrigt mellan vevaxlarna för MD13 och MD16 är i princip endast deras bredd, 

medan D9 skiljer sig mer åt konfigurationsmässigt. I produktnamnen står ‖M‖ för multibrand, 

vilket innebär att samma motor används under flera olika fordonsmärken (Volvo, Renault, 

Mack, etc.) och ‖D‖ står för diesel. Siffran anger ungefärlig cylindervolym uttryckt i liter. 

2.3 Försäljning 

Då VPT är en del av Volvogruppen innebär det att företaget inte har någon försäljning i direkt 

mening, således saknas en försäljningsenhet som aktivt sysslar med att sälja in produkterna 

till nuvarande eller potentiella kunder. Istället har de en försäljning som innebär att de främst 

säljer och levererar produkter till andra Volvoföretag. De motorer som färdigställs vid 

Montering i Skövde är produkter som säljs till kunder så som Volvo Trucks, Volvo Penta, 

Renault Trucks, Volvo Construction Equipment, Volvo Buss och Volvo Parts. Dessutom säljs 

även bromsskivor till Volvo Cars. Andra komponenter som inte säljs internt inom Skövde 

levereras framför allt till andra Powertrainenheter runt om i världen i form av Köping, Lyon, 

Curitiba och Hagerstown. 

Inom Bearbetning, som är det mest intressanta fallet för denna studies skull, finns det inga 

säsongstendenser eller trender, utan det som kan konstateras är att försäljningen hålls relativt 

konstant under året, förutom under semestertiderna då en drastisk minskning sker. Detta 

skeende framgår klart i diagram 1 på nästa sida som visar på produktleveranser under de 

senaste åren. Ur diagrammet framgår även den starka konjunktursuppgång samt nedgång som 

läsaren bör betrakta som exceptionell, och därmed inte i samma utsträckning kan beaktas vid 

jämförelser mellan åren. 
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DIAGRAM 2.1 VOLVO POWERTRAINS PRODUKTLEVERANSVÄRDEN INOM BEARBETNING UNDER ÅREN 2006-2009. 

Den mesta försäljningen som sker inom Bearbetning levereras direkt till Montering. Priset 

som sätts då är det standardpris som finns på produkterna. Detta standardpris motsvarar 

produkternas värde i färdigvarulagret. Sker försäljning utanför Skövde finns ett visst påslag på 

standardpriset. Dock ska det nämnas att nästan all försäljning från vevaxelproduktionen sker 

internt inom Skövde, och det är endast en väldigt liten andel som exporteras. För övriga delar 

av Bearbetning är förhållandet annorlunda. 

2.4 Produktionsflödet 

Produktionsflödet för vevaxlar är uppdelat i tre större avdelningar, vilka kallas Grov-, Fin- 

respektive Slutdel. I figur 2.2 och figur 2.3 visas två förenklade bilder över dessa. I figur 2.2 

illustreras flödets schematiska struktur. På så vis fås en snabb överblick över flödet, vilket är 

behjälpligt för att kunna förstå produktionsprocesserna i sin helhet. 
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FIGUR 2.2 SCHEMATISK ÖVERSIKTSBILD ÖVER FLÖDET I VEVAXELPRODUKTIONEN. 
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2.5 Produktionsprocesser 
Vevaxelproduktionen är indelad i tre olika delar vilka beskrivs närmare i styckena nedan. 

Respektive del består av ett antal olika processer där vevaxlarna förfinas allteftersom innan de 

färdigbehandlade hamnar i färdigvarulagret för leverans till kund. 

2.5.1 Grovdelen 
Till Grovdelen ankommer färdiggjutna råämnen av obehandlade vevaxlar direkt från 

underleverantörer. Efter ankomst plockas de in i produktionen i två parallella flöden, kallade 

portal 1 (P1) respektive portal 2 (P2). Processen är idag inställd på att P1 växelvis producerar 

vevaxlar av typ D9 och MD16 men kan vid behov även ställas om att producera MD13. P2 i 

sin tur är alltid konfigurerad att producera vevaxlar av typ MD13 och har således inga stopp 

för omställningar. 

Processerna i P1 och P2 är väldigt lika, det är endast på ett par ställen som maskinerna är av 

olika modell och därför arbetar på aningen olika sätt men arbetet som utförs är detsamma. När 

ämnena har tagits in i maskinerna är det första som sker en så kallad massbalansering. Den 

innebär att maskinen känner av, genom att rotera axeln, var masscentrum finns, vilket lagras i 

maskinens minne för vidare operationer samtidigt som hål borras för infästningar på plats så 

att obalans utesluts. Nästa steg är första svarvningen, därpå följer en station för märkning där 

axeln får ett eget ID-nummer besående av bland annat artikelnummer, starttid i produktionen 

samt om den är klassad. Efter märkningen fräses ramlagergångar och vevtappar. Här skiljer 

sig processen mellan P1 och P2 på så sätt att P2 gör båda operationerna i samma maskin 

medan P1 delar upp dem på två maskiner. P2 har två fördelar här, dels blir operationstiden 

kortare men framför allt så spänns axeln bara upp en gång istället för två vilket minskar risken 

för bestående spänningar i vevaxeln som i ett senare skede kan innebära att den blir skev. 

Efter detta steg är det återigen dags för svarvning, där bakre ändan av vevaxeln svarvas, i den 

första svarvningen var det framsidan som svarvades. På detta följer borrning av oljehål och 
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FIGUR 2.3 FYSISK LAYOUT I VEVAXELPRODUKTIONEN. 
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efter det gradning. Detta moment innebär att borrhålen fasas av för att undvika risk för 

sprickbildning i samband med induktionshärdningen. Innan induktionshärdningen måste 

vevaxeln först tvättas för att få bort allt skräp från de tidigare operationerna. 

Induktionshärdningen gör att vevaxeln blir hård och vridstyv. Dock innebär det stora 

spänningar i vevaxeln, men dessa motverkas av processens nästa steg, vilket är en ugn där 

vevaxlarna normaliseras. Processens näst sista steg är två svarvningsoperationer, vari de ytor 

som ska slipas i Findelen svarvas för att få bort härdytor. Detta är med andra ord i 

förberedande syfte för att inte förstöra sliparna. Slutligen avslutas produktionslinan med en 

avsyning där samtliga vevaxlar inspekteras och läses av i systemet Tag and Trace (TNT) för 

att dels kontrollera kvaliteten men också för att veta var varje vevaxel befinner sig. 

2.5.2 Findelen 
Denna del var tidigare hela produktionsflödets kritiska del på grund av långsamma 

operationer. Dessutom fanns flera olika operationer vilket förde med sig en lång total ledtid. 

För att förändra detta har företaget valt att byta till maskiner vilka gör en komplettslipning och 

därmed har dels antalet gånger vevaxlarna spänns upp minskat till endast en, dels har den 

kritiska delen förflyttats till den första delen, det vill säga Grovdelen, genom att ledtiden har 

minskats. I och med införandet av komplettsliparna har Findelen förskaffat sig fördelar både 

vad det gäller kvalitet och rent processmässigt. Efter att komplettslipningen är färdig förflyttas 

produkterna till en ny avsyningsoperation.  

I och med förändringar har företaget nu nått en situation där de kan köra igenom alla 

produkterna samtidigt. Kapacitet finns för att köra annorlunda, men i och med 

konjunkturläget har produktionen delats upp som så att D9 körs i P3b medan MD13 körs i P4 

och P5. Dessa går alla i dagsläget på tvåskift medan P3a som slipar MD16 går på treskift 24 

timmar om dygnet. Detta med anledning av att den har lägst kapacitet och på detta vis nås ett 

ständigt flöde. P3b kan ställas om till att köra både MD16 och MD13, men det är inte särskilt 

vanligt, speciellt inte under nuvarande produktionstakt. Det kan då hända att maskinerna ställs 

om till att slipa MD16 för att utöka kapaciteten, men tanken överlag är att hålla sig till 

produktspecifika flöden för att slippa dessa omställningar. 

2.5.3 Slutdelen 

I Slutdelen finns två exakt likadana flöden, vilka båda två har relativt hög kapacitet och korta 

ställtider i jämförelse med de två tidigare delarna. Uppdelningen har gjorts som sådan att i P7 

körs endast MD13 medan det i P6 under rådande konjunktur körs D9 och MD16. För P7 

innebär det att vevaxlarna levereras direkt från P5 utan att behöva byta lastbärare, medan 

vevaxlarna från P4 måste lyftas ner på golvet innan de hamnar på rätt lastbärare som behövs 

till P6. Anledningen till denna förflyttning via golvet är att det inte finns tillräckligt många 

lastbärare av rätt typ för att kunna låta dem stå i det mellanlager som uppkommer. Tanken är 

att framöver göra om strukturen så att alla MD13 från P4 och P5 direkt efter att de är färdiga i 

Findelen läggs på band som för dem till inloppet till P7. På så vis sparas tiden och arbetet som 

krävs för att sköta detta manuellt. 

Efter Findelen går produkterna igenom en operation kallad magnaflux, vilket sprickprövar 

produkterna efter härdsprickor med hjälp av blått UV-ljus. Därefter går de vidare in i en 
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operation där ändarna slipas helt raka. Efter det går de igenom en borroperation innan de 

hamnar i slutbalanseringen där balans borras fram genom försänkningar. I syfte att en oljefilm 

ska fastna på ytan slipas produkterna med en smärgelduk för att få rätt struktur och få bort 

toppar och därmed nå rätt finish på ytan. Efter detta tvättas och avsynas produkterna innan de 

packas. 

2.5.4 Koppling mellan de olika avdelningarna 
Produktionsteknikerna på avdelningen för vevaxlar upplever att det endast finns marginella 

skillnader i genomloppstider för de olika produktstorlekarna i samtliga delar. Den enda 

nämnvärda skillnaden i genomloppstid står MD16 för då dess transportsträcka är något längre 

än övrigas. 

Takttiden i den första delen är ungefär 4,5-5 minuter per operation. Att köra igenom en 

vevaxel genom hela P1 tar omkring åtta timmar. Totalt består portalen av 13 operationer och 

tiden kan då tyckas väldigt lång med tanke på operationstiderna men det beror helt enkelt på 

att vevaxlarna måste ligga i ugnen efter induktionshärdningen i närmare sex timmar innan de 

är klara. Dock har ugnen en kapacitet för omkring 80 stycken vevaxlar vilket trots den långa 

operationstiden i ugnen får till följd att portalen levererar ut en färdig vevaxel var femte minut 

vid full produktion. I P2 har de en aningen större ugn som tar två timmar längre tid, men som 

samtidigt kan behandla fler vevaxlar samtidigt. 

I Findelen har de komplettslipar som är av dubbelspindeltyp en takttid på omkring 18-19 

minuter medan de komplettslipar som är av singeltyp har en takttid på omkring 32-33 

minuter. Totalt för operationerna i Findelen beräknas att de kan leverera cirka 2,7 färdiga 

vevaxlar per timme. 

I Slutdelen beräknas P7 kunna leverera 16-17 stycken färdiga vevaxlar per timme medan P6 

har en något lägre takt då den ställs om titt som tätt för att kunna hantera både D9 och MD16. 

Målet som är uppsatt på avdelningen är dock att ha en takt om tio stycken vevaxlar i timmen i 

P6 och en takt på 13 stycken i timmen för P7. 

2.5.5 Ställtider 

Detta är ett stort bekymmer hos vevaxelproduktionen, och det är en fråga som det har jobbats 

en hel del med, men som fortfarande kräver en stor arbetsinsats innan det går att känna sig 

nöjd. Det som framför allt skapar problem är Grovdelen som i dagsläget har en väldigt lång 

omställningstid. Uppskattningsvis tar denna upp emot 24 timmar, även om det i teorin skulle 

kunna gå betydligt fortare. Målet är att få ned omställningen till cirka åtta till tio timmar, men 

det finns ett antal faktorer som gör att det är svårt att nå ned dit. Produktionspersonal vid 

Grovdelen uppskattar omställningstiden till runt tio till tolv timmar de gånger det går bra, men 

vet samtidigt att eftersom saker och ting strular kan det upp emot flera dagar att bli klara med 

omställningen av hela produktionslinan. En sådan lång omställningstid får givetvis flera 

tråkiga nackdelar, bland annat skapar det stora planeringsbekymmer då det inte går att ge en 

god uppskattning av hur lång tid det tar. Därigenom skapas direkt problem inom 

lagerstyrningen som då inte vet vilken osäkerhet den ska skydda sig mot. Det som skulle 

behövas är att omställningarna, men även flödena, i sig balanseras så att de har samma 

tidsåtgång varje gång. Hellre längre tidsåtgång och hög stabilitet än kortare tidsåtgång med 
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stora variationer. Det enda som kan sägas är positivt är att det endast är flöde P1 som behöver 

ställas om då P2 som nämnt endast producerar MD13. 

Omställningen i P1 går till som så att hela produktionslinan är uppdelad i tre delar där det är 

en operatör per del. Denne börjar ställa om första maskinen i sin del så snart möjlighet ges 

och fortsätter sedan till nästa allteftersom. Därefter går det att låta första biten starta. Inom 

produktionslinan finns det ett par processer som kan strula till sig och gör att det tar så pass 

lång tid. Det handlar framför allt om borrmaskinen där båda sidorna körs samtidigt, vilket gör 

att det kan bli rätt inställt på den ena, men inte den andra. Det för med sig att det blir ett 

inbördes fel sidorna emellan, och dessvärre är kontrollstationen efter borrningen inte 

tillräckligt utrustad för att mäta dessa. Därför måste första biten iväg till ett speciellt mätrum. 

Detta mätrum försörjer flera portaler från olika produktionslinor och eftersom det inte finns 

någon form av samordning eller prioriteringslista utnyttjas vanligt kösystem. Därmed kan det 

ta väldigt lång tid innan ens mätningen utförs. En positiv sak är dock att de har köpt in en ny 

maskin som förhoppningsvis ska vara mycket enklare och snabbare att ställa om. 

Ett annat tidsödslande moment är då induktionshärdningsklor ska bytas då det är en 

komplicerad process. Dessutom tar det väldigt lång tid då första biten ska köras genom ugnen 

eftersom ugnens processtid är ungefär sex timmar i P1. Detta är dock inget som går att göra 

något åt i dagsläget, utan detta är den största enskilda flaskhalsen gällande själva 

omställningen. Dock går det att köra produkterna genom alla de andra operationerna. 

Gällande de andra operationernas omställ handlar de i mångt och mycket om mekaniska 

ändringar eller i vissa fall endast byte av programvara, vilket är väldigt enkelt och tar relativt 

kort tid. 

I Findelen sker i nuvarande produktion inga omställningar, men i de fall de ändå görs är 

omställningstiden betydligt kortare än i Grovdelen. Detta i och med att Findelen har ett 

upplägg där alla produkterna ska kunna köras parallellt om så krävs. De gånger det kan bli 

aktuellt med omställning är som tidigare nämnt då P3b ställs om från att slipa D9 till att slipa 

MD16. Detta är dock under nuvarande produktionstakt väldigt ovanligt (speciellt med tanke 

på att P3a även körs på ett nattskift), varför dessa ställ nästan aldrig sker. I och med att 

omställningarna sker så pass sällan finns viss ovana hos personalen, vilken lyser igenom och 

gör att omställningarna tar lite längre tid än vad som skulle behöva vara fallet. Dock har de en 

högre produktionstakt än Grovdelen, vilket gör att detta inte blir något problem ut mot kund. 

I Slutdelen görs omställningar relativt ofta i P6 (och då mellan D9 och MD16) och är inte 

speciellt komplicerade varför personalen med ökad vana har trimmat ner ställtiderna markant. 

2.6 Prognostisering 
Inom Volvo finns ett periodsystem som sträcker sig över årets tolv månader. Det har funnits 

under ett par decennier och bygger på att året delas upp i tolv perioder som är fyra eller fem 

veckor långa. Alla VPTs kunder behandlar och analyserar marknaden för att kunna uppskatta 

efterfrågan på sina egna produkter, och utifrån sin planering skickar de uppgifter till VPT om 

hur många motorer, växellådor och hjulaxlar som de uppskattar att de behöver under 

respektive period under det kommande året. Inom VPT görs då på global nivå en 

volymplanering som bryter ned detta behov till hur många färdiga produkter som behövs per 
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vecka. Detta skickas sedan vidare till lokal nivå där siffrorna analyseras för att uppskatta om 

tillräcklig kapacitet finns för att leverera i tid. Detta ligger sedan till grund för bestämmandet 

av bemanning och antalet skift inom produktionen. 

Efter att volymplanen har analyserats av produktionen håller ledningsgruppen på fabriksnivå 

ett möte där de beslutar kring om planen går att fastställa och om bemanningen ska förändras 

som följd av beslutet. Från att kunderna har lämnat sin behovsplan under fredagen får de 

tillbaka ledningsgruppens svar under mitten av veckan efter. Därefter tar kunderna ställning 

till detta och återkommer med en fastställd plan fredagen efter. Hela detta skeende visas i 

figur 2.4. Processen är fortlöpande i tvåveckorsintervall. 

 

FIGUR 2.4 ÖVERSIKTSBILD ÖVER VOLYMPLANERINGSPROCESSEN. 

För VPT i Skövde innebär detta system att Montering får reda på hur många motorer de 

behöver tillverka på en veckobasis under det kommande året, medan Bearbetning får reda på 

hur många komponenter de förväntas tillverka i kommande period. Dessa data delas sedan 

upp i en förväntad produktionsnivå vilken illustreras som det raka strecket i x-led i figur 2.5 

på nästa sida. Utifrån denna finns sedan tre indelade grupperingar. Den första som är 

benämnd C (Confirmed order) betecknar fastställda order som VPT fått in. Det vill säga 

sådana order som är fastställda både vad det gäller kvantitet och leveranstidpunkt. Detta 

intervall sträcker sig tre veckor framåt hela tiden. Nästa grupp, P (Planned order), är sådana 

order som är planerade att beställas, men som inte är bekräftade. Därefter utgörs resten av året 

av gruppen F (Forecasted order) som är en prognos baserad på både gammal data och 

framåtblickar med hjälp av C och P. 
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Utifrån detta får produktionen uppgifter om hur mycket de ska tillverka per period. Genom 

MRP (se ordlista) fördelas behovet bakåt i produktionsleden, vilket för vevaxelproduktionen i 

Skövde innebär att de får uppgifter på artikelnivå hur många vevaxlar de ska producera. Exakt 

produktionsplan fastställs sedan av produktionsplaneraren i samråd med 

produktionsansvariga. 

VPTs prognoser sammanfaller vanligtvis bra med vad den verkliga efterfrågan blir. 

Uppskattningsvis ligger svängningarna inom ett 20 % -intervall, men det är sällan de varierar 

mer än 10 %. När kunderna märker att de har en högre efterfrågan på sina produkter och 

därför måste öka sina beställningar hos VPT markeras dessa som det gråa fältet i figuren 

ovan. Ofta handlar detta bara om kortare perioder, och därför markeras de också därefter i 

figuren istället för att läggas på den totala produktionsnivån (strecket i x-led). Detta är också 

lite beroende på vilken kund det gäller. Volvo Trucks som är den största kunden har en mer 

marknadsorienterad inställning till sina kunder, och ställer därför i hög utsträckning ut nya 

order med korta varsel till VPT. Detta till skillnad mot exempelvis Renault Trucks som har en 

planering som rullar på fyra månader, och låter sina kunder anpassa sig efter detta. För VPTs 

del innebär detta att när Renault Trucks inser att de vill öka sitt behov betyder det att detta 

ligger cirka tre månader framåt i tiden. För VPT är detta mycket enklare att värja sig mot, 

både vad det gäller bemanning och produktionsnivåer, då det handlar om så pass långt fram i 

tiden till skillnad mot Volvo Trucks behovsförändringar vilket kräver mer flexibilitet av VPT. 

2.7 Planeringsarbetet 
Det finns för närvarande en produktionsplanerare vid vevaxelproduktionen. Dennes uppgift är 

att planera när produktionen ska producera vilka artiklar och i vilka flöden. Baserat på 

produktionsplanerarens beslut finns det sedan en separat person som sköter beställningen av 

ämnen. Det är därmed dennes uppgift att se till att det alltid finns tillräckligt med ämnen för 

att köra planerad produktion. Informationen kring huruvida tillräckligt med ämnen finns inne 

eller hinner komma in i tid delges produktionsplaneraren dagligen och tas då med i beaktning 

vid planeringen. 

Produktionsplaneraren sköter allt sitt jobb manuellt med stor hjälp av en Excel-modell. Denna 

Excel-modell grundar sig i mångt och mycket på föregående produktionsplanerares erfarenhet 

och känsla, varför parametrarnas storlek baseras på erfarenhet om tidigare produktion snarare 

än uppmätta och säkrade värden. Planeringshorisonten försöks hela tiden hållas lång för att 

FIGUR 2.5 ORDERUPPDELNING INOM PROGNOSARBETET UNDER LÅG- (TILL VÄNSTER) RESPEKTIVE HÖGKONJUNKTUR (TILL HÖGER). 

  

P C F 

12 mån 

C P F 

12 mån 



DEL I – Bakgrund 

 

-12- 

 

bygga upp lager som skyddar mot framtida produktionsstopp eller liknande. Det har visat sig 

efter semestern 2009 att det var en god idé då produktionen trots ihärdiga maskinstopp och 

ständiga uppgifter om att det produceras lägre volymer än planerat inte har inneburit att någon 

allvarlig bristsituation uppstått. Detta kan anses vara en klar indikation på att bufferten i lagret 

varit väl tilltagen och en god anledning till att se över styrning för att trimma lagernivåerna. 

2.7.1 Planeringsprocedur 
Produktionsplaneraren sköter själv all planering av de tre delarna Grov-, Fin- och Slutdel. På 

så vis är det denne som bestämmer vilka lagernivåer som ska gälla mellan de olika delarna 

samt i färdigvarulagret. 

I stora drag kan arbetet kring produktionsplaneringen sägas följa figur 2.6. Varje månad får 

produktionsplaneraren en ny prognosrapport. Denna visar kommande tolv månaders 

uppskattade efterfråga samt de senaste månadernas verkliga efterfråga. Med hjälp av denna 

planeras sedan hur produktionen ska fördelas den kommande tiden. I detta tas då hänsyn till 

ställtider samt kommande inplanerade produktionsstopp. Dessutom tas uppgifter om verkliga 

kundorder och nuvarande lagersaldon i beaktning vid planerandet. Verkliga kundorder får 

planeraren löpande information om genom IT-stöd och det är utifrån dessa som de kommande 

fem veckornas produktion baseras. Därefter sköts planering direkt efter prognos. 

Varje måndag hålls ett möte där produktionsplaneraren presenterar nästa veckas produktion 

(uppdelat per dag). Dessutom är det ett möte varje morgon där produktionen rapporterar 

produktionsutfallet från arbetsdagen innan till planeraren. Vid dessa möten levereras också 

uppdaterade lagersaldon. Överensstämmer inte denna information med planeringen eller att 

kundorderstocken förändras tvingas planeraren att planera om för att anpassa sig till de nya 

förutsättningarna. Detta är markerat med den långa pilen tillbaka till produktionsplaneraren i 

figuren ovan. 

2.7.2 Kapacitet 
Vid planeringen tas även hänsyn till kapaciteterna. Uppgifterna rörande dessa baseras på 

föregående produktionsplanerares erfarenhet kring takttiderna och det är framför allt dessa 

parametrar tillsammans med antalet tillgängliga timmar, vilket är beroende på antalet skift 
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FIGUR 2.6 PROCEDUR VID PRODUKTIONSPLANERINGEN. 
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som körs, som tas i beaktning vid kapacitetsplanerandet. Dessa uppgifter presenteras i de tre 

tabellerna nedan. 

Grovdelen P1 P2 

2-skift [st/dygn] 100 120 

3-skift [st/dygn] 180 200 

Ställtid [h] 24 - (inga ställ sker) 

Produktion [artikel] D9, MD16, MD13 MD13 
TABELL 2.1 INDATA SOM ANVÄNDS VID PRODUKTIONSPLANERINGEN I GROVDELEN. 

Findelen P3a P3b P4 P5 

2-skift [st/dygn] 35 40 70 70 

3-skift [st/dygn] 50 70 120 120 

Ställtid [h] - 8 - - 

Produktion MD16 D9, MD13, MD16 MD13 MD13 
TABELL 2.2 INDATA SOM ANVÄNDS VID PRODUKTIONSPLANERINGEN I FINDELEN. 

Slutdelen P6 P7 

2-skift [st/dygn] 150 150 

3-skift [st/dygn] 200 240 

Ställtid [h] 4 - 

Produktion D9, MD16, MD13 MD13 
TABELL 2.3 INDATA SOM ANVÄNDS VID PRODUKTIONSPLANERING I SLUTDELEN. 

För närvarande kör alla flöden, förutom P3a, i Fin- respektive Slutdel tvåskift med stoppdagar 

på fredagar medan Grovdelen kör normalt tvåskift. Med stoppdagar menas att personalen för 

närvarande endast jobbar 80 %, vilket innebär att fredagar är lediga. Antalet skift och hur 

personalen skall utnyttjas bestäms i samråd mellan avdelningschefen, skiftledarna samt 

produktionsplaneraren beroende på rådande orderläge. 

Under rådande beläggning är det cirka 40 personer per skift över hela vevaxelproduktionen. 

När det var som mest tryck under föregående år låg antalet på 70-75 personer per skift. 

Avdelningschefen är den som har övergripande personalansvar och är närmsta chef till 

skiftledarna som är ansvariga för personalen i sina respektive skift. Dessutom finns det en 

lagledare per del och denne agerar samordnare för personalen inom respektive del. Detta 

upplägg skiljer sig en del mot hur det fungerade innan den organisationsförändring som 

gjordes nyligen. Istället för skiftledare fanns det en ansvarig för varje del, och i och med 

förändringen var det till en början en del oklarheter i fördelningen av arbetsuppgifter och 

roller. 

I och med att större delen av produktionen för närvarande går på tvåskift med stoppdagar på 

fredagar har ett antal olika problem dykt upp. Framför allt uppstår stora uppstartsproblem som 

inte fanns tidigare då produktionen är helt stillastående under tre dagar. I Grovdelen tvingas 

även ugnen bli ståendes med lägre temperatur under längre tid, vilket också gör att det tar 

väldigt lång tid på måndagar innan första vevaxeln kan lämnas vidare till Findelen. Slutligen 

mår även maskinerna bättre av ett mer kontinuerligt körschema. 

2.7.3 Partistorlekar 
Inom produktionen används lastbärare som kan transportera fem vevaxlar åt gången. Då det 

endast finns ett begränsat antal lastbärare tillgängliga måste vanligen produkter packas om 

SEKRETESS 

SEKRETESS 

SEKRETESS 
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manuellt till andra ställningar, vilket framför allt är fallet vid lagring mellan olika delar eller 

inom produktionen. Samma ställningar används även för icke godkända produkter eller 

sådana som ska iväg för mätning eller som ska kasseras. 

Inköpta partier från leverantör mottas i förpackningar om åtta stycken när det gäller D9. 

MD13 och MD16 levereras i omgångar om sex stycken. Vid utleverans gäller att D9 packas i 

bärare om nio stycken, och då dessa endast säljs till Lyon-enheten plastas de in direkt i en 

exportförpackning. De andra två storlekarna, MD13 och MD16, pallas dock upp i så kallade 

trucktaxiställ vilka tar sex vevaxlar åt gången. 

2.8 Nuvarande lagersituation 

Över hela Bearbetning har VPT sänkt sina lagernivåer mycket under detta år. Detta är givetvis 

en naturlig följd av rådande konjunktur då produktionen för närvarande tillverkar mindre och 

därmed också binder upp mindre kapital. Men utöver detta faktum har även VPT i större grad 

än tidigare börjat belysa problemet med en för hög kapitalbindning i lagret, och börjat arbeta 

med att definiera olika min- och maxnivåer, där tanken är att ett lager inom dessa intervall har 

en täcktid på cirka två till fem dagar. Företaget har också i allt större utsträckning börjat jobba 

med principen FIFO (se ordlista), även om den långtifrån är använd ute i produktionen. Inom 

vevaxelproduktionen är det i dagsläget endast ut mot kund som modellen är implementerad. 

Anledningen till att produkter i arbete och i mellanlager inte nyttjar denna princip är delvis 

beroende på tekniska hinder, men också på grund av en kombination av otillräcklig ordning 

inom lagerförvaringen och bristande kunskap. En stor fördel med att få igång FIFO inom 

produktionen är framför allt möjligheten till eftersökning som det erbjuder. Som läget är nu 

kan första biten köras igenom en operation för att sedan hamna i sådant läge att efterföljande 

produkter påbörjar nästa operation innan första biten. Så när första biten väl är klar för 

avsyning finns risk att väldigt många produkter måste kasseras för att första biten visar sig 

vara dålig. 

Hos produktionsledningen finns ingen direkt rädsla för att bristsituationer skall uppstå. Det 

vill säga då bristen leder till att det inte går att leverera till kund. Resonemanget är att detta 

alltid går att lösa på ett eller annat vis och samtidigt är känslan att det är bra att testa 

lagernivåerna för att finna vilken nivå som är lämplig. Dock sitter mycket gammalt tänk om 

att höga lagernivåer är bra kvar i väggarna och det är inte alltid lätt att få personalen att ändra 

uppfattning eller börja fundera i nya tankebanor. Inom vevaxelproduktionen har personalen 

testats i viss utsträckning under de senaste åren och på så vis har vissa uppfattningar kunnat 

ändras. Det visar på att det inte är omöjligt att göra förändringar, men samtidigt står det klart 

att det fortfarande är mycket som sitter kvar i väggarna. 

2.8.1 Lagrets kalkylränta 
Den årliga lagerräntan för VPT är bestämd till 7 %. Denna är satt generellt över hela företaget 

och gäller alla lager, från ämne via PIA (se ordlista) och mellanlager till färdigvarulager och 

varor på väg. Gällande den sista benämningen, varor på väg, räknar Bearbetning med att de 

produkter som går på export ägs av dem, och därmed binder upp kapital, under fem dagars 

transport. 
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2.8.2 Kapitalbindning 
Vid beräknandet av kapitalbindningen inom Bearbetning för PIA används följande formel 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒, 𝑃𝐼𝐴 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝐹ö𝑟ä𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 × 40 %  

där 

𝐹ö𝑟ä𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑝𝑟𝑖𝑠 − 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠  

Med standardpris menas samma pris som vid försäljning till kund. Det är också detta värde 

som beaktas vid beräknandet av färdigvarulagrets kapitalbindning. 

Totalt sett över hela Bearbetnings kapitalbindning syns klara skillnader för de senaste åren. 

Från att ha haft en kapitalbindning på i genomsnitt knappt 159 mnkr under 2007 steg samma 

storlek till knappt 183 mnkr. Under 2009 års första åtta månader är det genomsnittliga lagret 

knappt 76 mnkr i bundet kapital. Målet för Bearbetning under året är att gå från 100 mnkr till 

att stabilisera lagervärdet kring 65 mnkr. För månaderna juli (62 mnkr) och augusti (61,2 

mnkr) har detta uppfyllts, men då ska också tilläggas att anläggningen hade semesterstängt 

från mitten av juli till mitten av augusti. 

I vevaxelproduktionen kan det i diagram 2 nedan ses en klart nedåtgående trend för det 

senaste året. Fallet är detsamma för värdet av PIA vilket kan ses i diagram 3 på nästa sida. Att 

nivåerna har kunnat sänkas beror dels på en medvetenhet bland personalen men framför allt 

tack vare den kraftiga nedgång som skett i efterfråga. 

 

DIAGRAM 2.2 UTVECKLING AV FÄRDIGVARULAGRETS VÄRDE I VEVAXELPRODUKTIONEN. 
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DIAGRAM 2.3 UTVECKLING AV VÄRDET AV PRODUKTER I ARBETE I VEVAXELPRODUKTIONEN. 

2.8.3 Leveransförmåga 
Inom företaget finns ingen bestämd eller definierad skillnad mellan omsättningslager som 

används för att leverera ut mot kund eller säkerhetslager som agerar buffert vid för snabba 

svängningar inom olika ledtider eller efterfråga. Istället har det totala lagret dimensionerats på 

känn utefter erfarenhet. Detta har gjort att företaget har haft höga lager för att alltid kunna 

vara helt säkra på att leverera till kund. Detta har inneburit väldigt få bristsituationer, även de 

gånger som maskiner blivit ståendes i flera dagar vilket omöjliggjort all form av produktion (i 

den specifika delen). Därför har VPTs leveransförmåga hos Bearbetning genom åren varit 

mycket god. 

Just det fenomen som beskrivs i stycket ovan angående få bristsituationer trots 

produktionsstörningar av olika slag har fått produktionsledningen hos vevaxlar att inse att 

deras färdigvarulager bör kunna sänkas under rådande läge. Uppfattningen är att 

lagernivåerna fortsättningsvis bör kunna hållas låga, även när efterfrågan ökar. Dock under 

förbehåll att det finns tillräckligt med PIA i flödet för att Slutdelen (som går väldigt bra för 

närvarande) ska kunna producera i den utsträckning som krävs. 

Det finns inga skillnader mellan export- eller internkunder vad det gäller krav på kvalitet eller 

leveransprecision. 
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3 Problemanalys 
Företaget saknar idag en fungerande lagerstyrning och många gånger i de fall där en viss form 

av styrning finns underbyggs denna vanligen av någon eller några anställdas erfarenhet och 

magkänsla. Dessutom görs ingen skillnad på omsättningslager eller säkerhetslager utan all 

produktion sker mot ett samlat lager. Det är därför uppenbart att det finns ett behov att 

konkretisera skillnaden mellan dessa två lagertyper och bestämma vilka nivåer de ska uppgå 

till. Vid dimensionering av omsättningslagret kan det tänkas att detta utgörs av någon form av 

maxnivå som aldrig bör överskridas medan säkerhetslagret å sin sida dimensioneras enligt 

lämplig nivå, vilken på så vis kan komma att klassas som det totala lagrets absoluta minnivå. 

Företaget upplever att de har mycket kapital bundet i sitt färdigvarulager samt även i vissa 

mellanlager som återfinns mellan de olika delarna hos produktionslinorna. Genom att frigöra 

det bundna kapital som kan anses vara onödigt från lagret tror företaget att stora summor 

skulle kunna frigöras som i istället skulle kunna investeras inom andra delar av verksamheten. 

Förslagsvis då sådana investeringar vilka ger högre avkastning än då kapitalet är bundet i 

lager. 

Det finns en del indikationer som visar på att lagernivåerna bör kunna sänkas. Först och 

främst uppstår väldigt sällan brister. Detta trots att uppgiven tid till nästa kundleverans är 

förhållandevis kort och produktionsstopp av någon form inträffar emellanåt. Detta tyder på att 

de ansamlade lagernivåerna är väl tilltagna. Dessutom finns det en intern redovisning inom 

företaget som gör att en viss avdelning gör vinster då de producerar och inte då de levererar 

till kund. Därför ser det enligt internredovisningen bra ut om produktionen fyller upp sina 

lagerplatser. 

Företaget saknar i dagsläget en systematisk mätning av viktiga parametrar eller annan 

insamling av viktig data. Det vill mena sådana parametrar och data som ger en förståelse hos 

de anställda varför viss lagerstyrning är att föredra samt att det med hjälp av en teoretisk 

bakgrund går att skapa en lätthanterlig metod. Det är därför av stor vikt att kunna presentera 

vilka parametrar som är viktiga att mäta och därefter ta fram en systematisk metod för att 

mäta de data som leder fram till lämpliga parametrar. Därigenom kan en 

lagerdimensionerande metod härledas, ur vilken det sedermera går att följa de bakomliggande 

motiven. I och med det är det också angeläget att det slutgiltiga lösningsalternativet är enkelt 

att implementera för att på så vis gagna företaget så mycket som möjligt. För att lösningen ska 

uppfattas som enkel är det därför att föredra att lösningen är bra och lättimplementerbar 

framför att vara optimal men för svår och arbetskrävande att använda. 

Företaget upplever idag problem med hur deras produktionsplanering sköts samt uppföljning 

av densamma. Många gånger planeras det för en produktionsnivå medan utfallet av olika 

anledningar inte når upp till denna, vilket innebär att produktionen hamnar efter. Därmed 

måste företaget tumma på planerade produktionsstopp, vilket för med sig höga 

övertidskostnader. Detta får också till följd att produktionsplaneringen får problem med att 

planera ställ vilka framför allt i P1 tar mycket lång tid och därmed får stor inverkan på 

produktionen. Därför bör klarare riktlinjer och systematiska metoder baserade på nödvändiga 
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parametrar tas fram för att underlätta och effektivisera planeringen där hänsyn tas till verklig 

kapacitet. 

3.1 Flaskhalsstyrning 
Högvolymsprodukten MD13 har ett utformat obrutet flöde genom de olika delarna och där 

efterföljande del hela tiden har en högre kapacitet än sin föregångare. Därmed bör det aldrig 

uppstå några behov av mellanlager mellan de olika delarna under förbehåll att inga 

produktionsstörningar inträffar. Detta tänk finns för närvarande inte inom planeringen då de 

vill ha jämna mellanlager eftersom erfarenheten och den ingrodda känslan säger detta. Samma 

situation råder för de andra artiklarna med skillnaden att det inte råder något obrutet flöde 

utan hänsyn till omställningar måste tas. Sammantaget finns dock ett klart behov inom 

företaget att utforma en klar flaskhalsstyrning som beaktar att det är slutkunden som är fokus 

och därmed borde fokuset flyttas över till färdigvarulagret. 

3.2 Lagerdimensionering 
Eftersom det saknas en särskiljning av omsättningslager och säkerhetslager är det viktigt att 

först och främst arbeta fram en klar och tydlig definition dem emellan som lagerstyrningen 

sedermera bygger på. Tanken är att skapa en situation där säkerhetslagret är till för att uppta 

svängningar inom exempelvis ställtider, ledtider och efterfråga, och därmed agera som en 

buffert när detta inträffar. Detta till skillnad mot omsättningslagret som ska levereras ut mot 

kund. Dock ska hela tiden FIFO-modellen användas, så det handlar inte om att ha två separata 

lager utan om att ha en minnivå i lagret. 

Eftersom vevaxelproduktionen är komplex och det finns stora avvikelser hos flera parametrar 

handlar lösningen om att dimensionera säkerhetslagret på sådant vis att trots kraftiga 

svängningar bibehålls leveransprecisionen till den nivå ledningen anser lämplig. 

3.3 Kartläggning av parametrar för insamlande av data 
Det stora problemet hos VPT är att ingen systematisk insamling av data har funnits tidigare. 

Det har funnits viss manuell insamling som inte kan valideras. Dock har VPT bestämt sig för 

att införa ett IT-system vid namn DUGA som kommer att sköta mycket av detta automatiskt. I 

väntan på att detta blir helt implementerat har dock den manuella datainsamlingen stagnerat. 

Syftet med att ha god koll på korrekt data är att det ger bra värden på viktiga parametrar, vilka 

har stor inverkan på arbetet kring produktionsplanering och lagerdimensionering. Detta med 

hjälp av en god teoretisk grund bör skapa tillräckliga incitament för att påbörja mätandet av 

nödvändiga parametrar. 

Lösningen syftar till att identifiera och kartlägga de parametrar som är nödvändiga vid 

dimensionerandet av säkerhetslagret. Dessutom ingår det att ta fram en enkel och lättförståelig 

metod för att samla in relevant data för dessa parametrar. 
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur problemet kommer att lösas. Kapitlet ger en övergripande 

beskrivning av lösningsgången. 

4.1 Undersökningens inriktning 

Beroende på syftet med en undersökning kan den delas in i olika typer. Enligt Lekvall och 

Wahlbin (2001) utgör dessa typer explorativ, beskrivande, förklarande och förutsägande 

undersökning vilka beskrivs nedan. 

 Målet med en explorativ undersökningen är att lära sig så mycket som möjligt inom 

det aktuella området i syfte att få en förståelse för problemet. Vidare ska förståelsen 

leda till tankar och idéer som ska mynna ut i en precisering av uppgiften. Ofta kallas 

denna typ av undersökning förundersökning. 

 En beskrivande undersöknings mål är att endast kartlägga fakta och rutiner utan att gå 

in på hur och varför de fungerar på ett visst sätt. 

 Målet med en förklarande undersökning är att kartlägga orsakssamband inom ett givet 

område. 

 Den förutsättande undersökningens mål är att ge en prognos om vad som kan tänkas 

hända under vissa givna förutsättningar. 

Eftersom syftet med detta examensarbete bland annat är att identifiera och strukturera vilka 

parametrar som är nödvändiga för att bestämma lämpliga nivåer på säkerhetslagrena kan 

arbetets första del ses som en explorativ undersökning då denna undersökningsmetod syftar 

till att ge tankar och idéer om lämpliga åtgärder. 

4.2 Ansats 

En undersökningsansats har att göra med hur dess tekniska utformning skall vara. Lekvall och 

Wahlbin (2001) har definierat tre olika dimensioner. Den första dimensionen avser ifall 

arbetet skall gå in på djupet i ett enskilt eller fåtal fall, på bredden i ett tvärsnitt eller om det 

syftar till att studera utvecklingen över tiden. Detta arbete kan närmast klassas som en 

fallstudie, vilken av Lekvall och Wahlbin (2001) definieras som en detaljerad och mer 

djupgående analys då arbetet är inriktat på endast vevaxelproduktionen även om 

förhoppningen är att metoden skall kunna användas även av övriga produktionslinor. 

Den andra dimensionen avser att definiera undersökningens karaktär, om den är kvalitativ 

eller kvantitativ. En kvalitativ undersökning är av sådan art att data som insamlas inte kan 

uttryckas i sifferform. Således analyseras dessa data på annat, icke räknande, sätt. Kvalitativa 

undersökningar lämpar sig bäst tillsammans med explorativa undersökningar. Kvantitativa 

undersökningar däremot insamlar data som uttrycks i sifferform vilka lämpligen analyseras 

med matematiska eller statistiska beräkningsmetoder. (Lekvall och Wahlbin, 2001). I detta 

arbete används båda karaktärstyperna. I den första delen då orsakerna till de 

feldimensionerade säkerhetslagrena tas upp används en kvalitativ undersökning medan det i 

det senare läget, då parametrarna har identifierats och deras påverkan skall beräknas, snarare 

är en kvantitativ analys. 
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Den tredje dimensionen avser vilken typ av data som skall användas, primär- eller 

sekundärdata. Primärdata är grunddata som man själv samlar in från ursprungskällan medan 

sekundärdata är sådana data som redan finns insamlade och sammanställda i exempelvis 

befintlig statistik eller tidigare undersökningar. (Lekvall och Wahlbin, 2001). I denna studie 

används båda typerna. De många intervjuer som har genomförts med personal inom 

produktion, produktionsplanering och logistik klassas som primärdata. Den befintliga 

dokumentation över hur dagens lagerstyrning sker som har nyttjats fanns redan insamlad och 

lagrad i databaser varför den klassas som sekundärdata. 

4.3 Tekniker 

I arbetet har flera olika arbetstekniker använts vilka presenteras nedan. 

4.3.1 Orsak-verkan-diagram 

Ett så kallat orsak-verkan-diagram är en bra modell för att på ett systematiskt sätt bryta ner ett 

problem i mindre delar för att på så sätt hitta huvudorsakerna till problemet. I nästa steg 

kompletteras diagrammet med att för varje identifierad huvudorsak bryta ner denna och 

identifiera dess respektive grundorsak. Genom denna arbetsgång fås en tydlig och nedbruten 

bild av problemet. (Johansson, 1997). 

4.3.2 Hypotesprövning 
En hypotes är ett antagande. Med andra ord gör den som genomför studien ett antal 

kvalificerade gissningar utifrån given fakta för att utreda orsaker eller bidragande orsaker. 

Genom hypotesen vill man i studien ta reda på varför given fakta är på just det viset. För att 

kunna utreda orsakerna måste hypotesen verifieras eller falsifieras. Oavsett om en hypotes 

verifieras eller falsifieras ökar kunskapen inom området. Vanligast är att hypoteser verifieras 

då forskaren helst sätter upp en hypotes denne själv tror på. En hypotes som verifieras av en 

forskare kan falsifieras av en annan när de använder sig av olika modeller. (Ejvegård, 2009). 

4.3.3 Intervjuer 

Intervjuer delas in i två typer, kvalitativa och kvantitativa. I den kvalitativa intervjun tillåts 

den intervjuade att styra samtalet i stor utsträckning, medan den kvantitativa intervjun innebär 

att intervjuaren styr själv med hjälp av ett standardiserat frågeformulär. Till sin hjälp vid den 

kvalitativa intervjun kan intervjuaren ha en manual för att tillse att de frågor som innan 

önskades bli besvarade blir det. I detta fall spelar frågornas ordning ingen roll utan det viktiga 

är att så mycket som möjligt täcks in. Den stora fördelen med den kvalitativa intervjun är att 

de idéer och uppslag som uppkommer under intervjun direkt kan följas upp och att det går att 

fördjupa sig i intressanta partier på en gång. (Holme och Solvang, 1997). 

4.4 Lösningsgång för säkerhetslagerdimensioneringsproblemet 
Genom omfattande kvalitativa intervjuer med produktions-, produktionsplanerings- och 

logistikpersonal har information insamlats. Målet var att på så sätt erhålla nödvändig kunskap 

om hur lagerdimensioneringsarbetet sker idag och utifrån det kunna gå vidare och angripa det 

definierade problemet på ett lämpligt sätt. Utöver dessa intervjuer har befintlig dokumentation 

nyttjats för att få en bild över hur prognoser, produktionsplaner, lagernivåer och behov ser ut 
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och förändras över tiden. Data från befintlig dokumentation har analyserats med hjälp av 

Excel. 

Vid identifierandet av de parametrar som påverkar vilken nivå som är lämplig för 

säkerhetslagret ställdes ett orsak-verkan-diagram upp över vilka parametrar som kan tänkas ha 

påverkan. Diagrammet grundar sig i den information som framkommit genom genomförda 

intervjuer samt analys av befintlig dokumentation. Utifrån diagrammet ställdes en hypotes 

upp rörande hur en lämplig metod för dimensionering av säkerhetslagret skulle kunna se ut. 

Metoden har sedan formulerats och implementerats till en Excel-modell där värden på 

definierade parametrar fylls i och ett resultat i form av lämplig nivå på säkerhetslagret erhålls. 

Metodens funktionalitet har sedan validerats med hjälp av simulering. 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten avser vilken tillförlitlighet och användbarhet ett mätinstrument och resultatet av 

det som mäts har. Det som mäts skall alltså ge samma resultat vid upprepade undersökningar. 

Validiteten däremot avser att metoden verkligen mäter det som är avsett att mätas. Att ha både 

hög reliabilitet och hög validitet är viktigt för att resultatet av undersökningen skall kunna 

anses vara trovärdigt. En låg reliabilitet leder till en låg validitet medan en låg validitet inte 

behöver innebära en låg reliabilitet. (Ejvegård, 2009). 

Vid angivandet av hypotesen för lämplig metod för dimensionering av säkerhetslagret 

uppkom en risk i att inte tillräckligt många parametrar hade upptagits. Detta får till följd att 

reliabiliteten riskerar att minska. För att minimera denna risk har hypotesen diskuterats med 

handledare både vid företaget och universitetet vid upprepade tillfällen. Att nyttja kvalitativa 

intervjuer har bidragit till att höja reliabiliteten då den intervjuade inte har styrts av 

intervjuaren och de anteckningar som har tagits vid intervjutillfällena har ytterligare bidragit 

till hög reliabilitet. Genom kontinuerliga uppföljningar med handledare och genomförd 

litteraturstudie har det säkerställts att rätt information har efterfrågats under arbetets gång. På 

så sätt har en hög validitet erhållits. 
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DEL II – Teoretisk referensram 

I denna del beskrivs den nödvändiga teori, i form av lämpliga modeller och matematiska 

samband, som används för att lösa det beskrivna problemet. 

5 Lagring och olika lagertyper 
Det finns olika synvinklar på huruvida lager ska användas eller inte samt kring hur stora dessa 

bör vara i de fall de används. På marknadssidan ses fördelar i att ha relativt välfyllda lager 

som spänner över ett stort antal produkter i syfte att alltid kunna leverera efter kundernas 

önskemål. Inom produktionen ser de oftast till att maskinerna utnyttjas så pass optimalt som 

möjligt och lämpligen görs detta genom att minimera ställtidernas längd eller antal. Detta 

uppnås vanligtvis genom att producera stora volymer av samma produkttyp, vilka dock inte 

behöver sammanfalla med marknadens efterfråga. Samtidigt strävar ofta produktionen efter 

att hålla ned sina lagervolymer då utrymmena oftast är små och inte lämpliga för alltför stora 

lager. Detta ligger även i linje med ekonomiavdelningen som helst vill att varje producerad 

produkt ska ha en köpare så att inte onödigt kapital binds i lagrade produkter. Med andra ord 

finns det inom ett och samma företag ofta olika synvinklar på hur verksamheten lämpligast 

optimeras, och i slutändan handlar det ofta om att utifrån företagets egna förutsättningar finna 

den modell som på ett eller annat sätt tillfredställer alla avdelningar. (Oskarsson et al., 2006). 

De främsta skälen till att inte ha lager härrör enligt Oskarsson et al. (2006) till de kostnader 

lagring för med sig samt även det faktum att kapital binds, vilket därmed minskar 

verksamhetens tillgängliga rörelsekapital. Dessa anledningar måste dock alltid vägas mot den 

service och leveranssäkerhet som ett företag vill uppnå och bli igenkänd för. Kan ett företag 

lyckas kombinera en hög leveranssäkerhet till låg kostnad har de en god fördel jämte sina 

konkurrenter. 

5.1 Lager på grund av kostnadsskäl 
Lagring för alltid med sig kostnader av olika slag, men kan enligt Oskarsson et al. (2006) 

ändock innebära att ett företag minskar andra kostnader såsom exempelvis inköps-, transport- 

eller produktionskostnader. Detta eftersom stora volymer i de allra flesta fall för med sig 

stordriftsfördelar. Därför bör beslutet kring lagring grunda sig på att man ser till helheten och 

begrundar totalkostnaden för hela verksamheten och bör inte handla om att isolera 

lagerkostnaderna för sig och utifrån det minimera dessa. 

5.1.1 Omsättningslager 
Då större volymer produceras, för att exempelvis utnyttja stordriftsfördelar, levereras dessa 

oftast in i lagret klumpvis utan att det redan finns färdiga köpare. Allteftersom kunder sedan 

köper artiklar minskar lagret successivt för att i slutändan ta helt slut, så till vida att inte nya 

volymer produceras. Detta är en process som sker över tid och brukar vanligen kallas för att 

produkterna omsätts varmed detta benämns omsättningslager. I figur 5.1 på nästa sida 

illustreras detta. (Oskarsson et al., 2006). 
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5.1.2 Spekulationslager 

Förväntas stora prishöjningar eller att företaget får möjlighet att handla till ett lägre inköpspris 

än normalt, vilket innebär att företaget inom den närmsta framtiden kommer att kunna få ut 

högre intäkter vid försäljning av en viss produkt, kan de se till att bygga upp ett större 

omsättningslager än i vanliga fall. Företaget ser helt enkelt till att producera extra stora 

volymer strax innan eller under denna period för att på så vis kunna leva upp till förväntad 

efterfråga och på så vis göra en större vinst. Då detta bygger på spekulation om framtiden har 

detta valts att benämnas spekulationslager. (Oskarsson et al., 2006). 

5.2 Lager på grund av serviceskäl 
Istället för att ha ett lager för att försöka minimera andra kostnader, kan ett företag välja att se 

till leveransförmåga och leveransprecision. Detta bygger på att ha en buffert som säkerställer 

att företagets förmåga att leverera upprätthålls. 

5.2.1 Säkerhetslager 
En av de viktigaste variablerna att ta hänsyn till för ett företag är att tillhandahålla en 

leveranssäkerhet och service som är så hög som möjligt. Det vill säga att alltid leverera rätt 

produkt i rätt volym till rätt kund vid rätt tidpunkt. Detta är dock något som är mycket svårt då 

många kunder ställer höga krav på både kvalitet och leveransprecision. Samtidigt är det 

mycket svårt att prediktera efterfrågan på marknaden. Av denna anledning kan det vara 

lämpligt att alltid ha en liten buffert i lagret för att skydda sig mot de gånger man inte hinner 

producera kundbeställd volym. Istället kan företaget då sälja produkter från sin buffert tills 

dess att de hinner producera tillräckligt för att återställa lagret till normalnivå. (Oskarsson et 

al., 2006; Galloway, 1993). 

Företag kan även riskera att få problem med att de egna underleverantörerna inte kan leverera 

rätt komponenter eller råvaror i tid alternativt att maskinerna går sönder eller liknande 

scenarion, vilket får produktionen att avstanna eller åtminstone gå på lägre takt än vad som är 

nödvändigt för att nå upp till efterfrågat behov. Även dessa är anledningar till varför ett 

säkerhetslager bör anskaffas. Hur säkerhetslagret ska dimensioneras är sedan beroende på 

storleken på osäkerheten samt på eftersträvad leveranssäkerhet. (Oskarsson et al., 2006; 

Galloway, 1993). 

1 mån 2 mån 

Lagernivå 

Tid 

Verklig förbrukning 

Planerad genomsnittlig förbrukning 

Omsättningslager 

FIGUR 5.1 VISUALISERING AV OMSÄTTNINGSLAGRET. (FRITT FRÅN OSKARSSON ET AL., 2006). 
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I figur 5.2 nedan visas hur säkerhetslagret kommer till användning, för att säkerhetsställa att 

ingen brist uppstår, vid följande tre scenarion: 

1. En försenad inleverans gör att företaget inte kan påbörja sin produktion vid rätt 

tidpunkt. 

2. Bristande inleverans leder till att för liten mängd volym levereras, varpå produktionen 

blir lidande. 

3. Marknadens efterfrågan ökar utan att företaget hinner öka sin produktion i tid. 

(Oskarsson et al., 2006). 

5.2.2 Konjunktur- eller marknadslager 

Planerar ett företag att driva en marknadskampanj eller liknande som kan driva upp 

efterfrågan eller om det inkommer indikationer på att kommande konjunktursläge kommer att 

öka efterfrågan på ett företags produkter kan företaget använda sig av så kallat konjunktur- 

eller marknadslager. Tanken med detta är att precis innan marknadskampanjen eller strax 

innan konjunkturen tar fart anskaffas ett lite större säkerhetslager som säkerhetsställer att 

tillräcklig mängd för det kommande efterfrågebehovet kan levereras. (Oskarsson et al., 2006).  

FIGUR 5.2 SÄKERHETSLAGRETS (SS) ANVÄNDNING VID FÖRSENAD ELLER BRISTANDE INLEVERANS SAMT ÖKAD EFTERFRÅGA. 

(FRITT FRÅN OSKARSSON ET AL., 2006). 
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6 Flaskhalsstyrning 
Optimized Production Technology (OPT) är ett programvarupaket vilket syftar till att 

detaljstyra flaskhalsar. En flaskhals är en resurs i en produktionskedja vars beläggning är 100 

% eller över, vilket innebär att resursen inte kan möta det behov som finns. Inte alla 

produktionskedjor har en flaskhals. Dock har alla produktionskedjor det som brukar kallas 

kritisk resurs vilket definieras som den resurs i kedjan som har lägst kapacitet, med andra ord 

den maskin eller operation som bromsar upp materialflödet i produktionskedjan. OPT-

konceptet har med tiden vidareutvecklats och idag är benämningen Theory of Constraints 

(TOC) den vanliga. (Olhager, 2000; Galloway, 1993). 

OPT/TOC består av två delar, dels en del bestående av principer för hur flaskhalsar bör 

hanteras, dels av ett operativt verktyg för sekvensering och detaljplanering och dessa kan 

användas av alla företag för att identifiera och genomföra produktionsplanering kring 

flaskhalsar. Som exempel kan nämnas att fasta ledtider inte nyttjas, vilket är vanligt i andra 

planeringssystem, utan istället fastställs ledtider med hjälp av beläggningssimulering. Se 

vidare i Olhager (2000) för mer ingående beskrivningar av OPT/TOC-regler. 

Då flaskhalsar begränsar produktionsflödet måste de utnyttjas till 100 % för att kunna förkorta 

genomloppstider och nå en högre omsättningshastighet. Detta innebär samtidigt att 

omställningar blir väldigt kostsamma i flaskhalsarna och det bör eftersträvas att genomföra så 

få omställningar som möjligt i flaskhalsresurserna då varje förlorad timme i flaskhalsen 

innebär en förlorad produktionstimme för hela systemet. (Olhager, 2000; Galloway, 1993). 

Ju tidigare i systemet som flaskhalsarna befinner sig desto bättre. Om kapaciteten är högre i 

de följande operationerna innebär det att dessa alltid kan ta emot och processera allt som 

kommer ur flaskhalsen. För att kunna hålla ett så jämnt materialflöde som möjligt och 

samtidigt parera för störningar används buffertar. Vanligaste formen är tidsbuffertar, vilket 

innebär att materialet anländer tidigare än det behövs. En annan viktig sak att tänka på är att 

placera en kvalitetskontroll alldeles före flaskhalsen. Detta i syfte att inte processera några 

defekta enheter genom den trånga resursen som ändå måste kasseras i ett senare skede. 

(Olhager, 2000). 

6.1 Trumma-buffert-rep 

Ett sätt att lägga upp sitt produktionssystem enligt OPT/TOC är med hjälp av den så kallade 

trumma-buffert-rep-metoden vilken illustreras i figur 6.1 på nästa sida. Namnet kommer av att 

flaskhalsen ses som den process som håller takten (trumman). Framför flaskhalsen hålls ett 

buffertlager för att försäkra sig om att den trånga resursen alltid har tillgång till produkter att 

processa och precis efter flaskhalsen säkerställs en buffert i form av extra lagerutrymme för 

att minska risken att flaskhalsen blir stillastående på grund av eventuella stopp senare i 

produktionsprocessen. Repet ses som att det drar fram produkterna så snabbt som möjligt 

genom de icke-kritiska processerna. (Vollmann et al., 1997). 



DEL II – Teoretisk referensram 

 

-27- 

 

Grundprincipen i systemet är att flytta materialet så snabbt det går fram till flaskhalsen. I 

flaskhalsen säkerställs att så stora batcher som möjligt körs för att minimera antalet 

omställningar. Efter flaskhalsen skall materialet åter förflyttas så snabbt som möjligt tills det 

når färdigvarulagret. För batchstorlekarna innebär detta sätt att arbeta att batcherna blir små 

fram till och efter flaskhalsen men att de i flaskhalsprocessen blir så stora som möjligt. 

(Vollmann et al., 1997). 

6.2 Sugstyrning och den japanska sjön 

Sugstyrning innebär att produktion sker mot verklig efterfråga och inte som i tryckstyrning 

där produktion sker utifrån prognoser om kommande efterfråga. Hur verklig efterfråga 

definieras är lite oklart men teorin menar att det nödvändigtvis inte behöver finnas en 

slutkund till produkten, det räcker att en intern kund så som senare produktionssteg eller 

distributionslager efterfrågar produkten. Detta får till följd att produkter endast tillverkas då 

de behövs och genom detta arbetssätt kan kapitalbindningen minskas. Nackdelen med 

systemet är att det blir väldigt känsligt för störningar och egentligen får ingenting bli fel i 

produktionen om kunden aldrig ska störas. (Oskarsson et al., 2003). 

Vidare bygger systemet på att lager och buffertar hela tiden skall minskas. Förutom att 

kapitalbindningen minskar på så sätt är syftet också att fel och brister som alltid funnits skall 

komma upp till ytan. Med höga buffertar märks aldrig fel och ett företags problem förblir 

osynliga då det aldrig blir störningar mot kunden. Problemet kan illustreras med hjälp av den 

så kallade japanska skön vilken kan ses i figur 6.2 på nästa sida. (Oskarsson et al., 2003). 

E D 

C 

F 

B 

A 

H G 

 Artikel 

Operation 

Första operation 

Operation vid kritisk  

resurs – ‖trumma‖ 

Buffert 

Rep 

FIGUR 6.1 PRINCIPEN FÖR TRUMMA-BUFFERT-REP. (FRITT FRÅN OLHAGER, 2000). 
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Vattnet i sjön symboliserar lagernivån och allteftersom den sänks kommer problemen 

(grynnorna) upp till ytan och produktionen (båten) kommer att gå på grund, med andra ord 

uppstår en produktionsstörning. För att kunna åka vidare med båten måste företaget ta tag i 

problemen. Grundtanken som japanerna har är att lager är av ondo då de döljer företagets 

problem. (Christopher, 2005).  

2 

1 

Efterfråge- 

variation 

Prognos-

osäkerhet 

Maskin-

problem 

Leverans-

brister 

FIGUR 6.2 ILLUSTRATION AV DEN JAPANSKA SJÖN. (FRITT FRÅN CHRISTOPHER, 2005). 
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7 Lagerstyrning 
Det finns tre frågor inom området lagerstyrning som är viktiga att beakta. Dessa är 

 När ska produkter beställas? 

 Hur många produkter ska beställas per gång? 

 Hur garderar man sig mot osäkerhet? 

Det gäller att ta hänsyn till alla tre frågorna vare sig tanken är ut mot leverantör, produktion 

eller lager i den tidigare fasen. Det beror helt enkelt på utifrån vilken synvinkel styrningen 

ses. De två första frågorna om när och hur mycket som ska beställas är ofta väl 

sammankopplade och därför är dagens modeller utformade därefter. Det är därför lämpligt att 

behandla dem tillsammans (se kapitel 8) och efter det avsluta med metoder för att gardera sig 

mot osäkerhet (se kapitel 10). (Oskarsson et al., 2006). 

7.1 Parametrar och variabler inom planeringsarbetet 

Det finns ett antal olika parametrar och variabler som används som beräkningsunderlag i 

diverse planeringsfrågor, vilka dessa är skiljer sig från företag till företag. Gemensamt för alla 

företag är dock att det är viktigt att upprätthålla kvaliteten på använda parametrar och 

variabler då dessa har stor betydelse för planeringens effektivitet, och i slutändan företagets 

lönsamhet. (Mattsson och Jonsson, 2003). 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är enligt Mattsson och Jonsson (2003) det samband som 

visas i figur 7.1. Det vill säga hur ett företags totalkostnad varierar beroende på orderkvantitet 

och hur detta är sammankopplat med företagets ordersär- respektive lagerhållningskostnader. 

Kommande avsnitt kommer att behandla detta vidare, men för att läsaren ska få en grundinsyn 

i det hela kan det kort konstateras ur figuren att lagerhållningskostnaderna ökar med ökande 

orderkvantitet medan ordersärkostnaderna minskar. Det gäller därför att väga dessa 

kostnaders för- och nackdelar mot varandra vid valet av orderkvantitet. 

EOQ 

Min. tot.kostn. 

Ordersärkostnad 

Kostnad 

Orderkvantitet 

Lagerhållnings- 

särkostnad 

Totalkostnad 

FIGUR 7.1 RELATIONEN MELLAN ORDERKVANTITET OCH DESS KOSTNADER SAMT FÖRHÅLLANDET MELLAN ORDERSÄRKOSTNAD, 

LAGERHÅLLNINGSSÄRKOSTNAD OCH EOQ. (FRITT FRÅN MATTSSON OCH JONSSON, 2003). 
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En annan viktig aspekt som bör belysas utifrån figuren på föregående sida är det faktum att 

totalkostnadskurvan är relativt flack i området kring dess minpunkt, varför de 

kostnadsökningar som uppstår om optimal orderkvantitet inte väljs inte nödvändigtvis 

behöver vara alltför stora. På så vis kan det finnas andra fördelar, såsom till exempel 

avrundade kvantiteter eller fulla lastbärare, som gör att den optimala lösningen inte 

nödvändigtvis är den bästa för ett specifikt fall. (Mattsson och Jonsson, 2003). 

7.2 Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnader uppkommer så snart något ska lagras och består i mångt och mycket 

av kostnader för personal som sköter lagring, registrering, utplockning, inventering med mera. 

Utöver personalkostnader tillkommer även kostnader för lagringsytan, lagringsutrustning samt 

lastbärarna och ställagen. Slutligen brukar även de adminstrativa kostnader som tillkommer 

för att kunna ha koll på vad och hur mycket som finns lagrat och var någonstans det har 

lagrats inkluderas. (Oskarsson et al., 2006). Dessa kostnader är vanligen av delvis rörlig, 

delvis fast art vilket illustreras i figur 7.2, vilket betyder att kostnaden är fast fram till en viss 

gräns då en ny investering tvingas fram för att företaget ska kunna klara av en högre volym. 

Därefter ligger kostnaden stabil på samma nivå fram till att nästa gräns nås då det krävs en ny 

investering och så vidare. (Mattsson och Jonsson, 2003). 

7.3 Lagerföringskostnader 
Ur investeringssynvinkel ses lager som vilken annan investering som helst och bör därmed 

förränta sig för att skapa intäkter till verksamheten. I samband med att lagret byggs upp 

innebär det att rörelsen binder kapital, vilket inte omvandlas till fritt kapital förrän 

produkterna säljs. Uppnås inte detta har lagret inneburit kapitalkostnader för verksamheten 

och är detta ett vanligt fenomen inom företaget bör de titta på omplacering av kapitalet. 

(Oskarsson et al., 2006). 

FIGUR 7.2 HALVFASTA LAGERHÅLLNINGSKOSTNADER.  (FRITT FRÅN OSKARSSON ET AL., 2006). 
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Liksom alla investeringar innebär lagring att kapital binds upp med en viss procentuell risk att 

hela eller delar av placeringen går förlorad. Det kan handla om alltifrån att varor skadas vid 

lagerhantering, brand eller översvämmning till att de stjäls eller blir omoderna. Hur stor risken 

är för dessa förlopp är högst beroende av vilken produkt saken gäller och hur lagerstyrningen 

sköts. Sammanfattningsvis kan dock slutsatsen dras att ett mindre lager innebär en mindre 

risk. Därmed kan snabbt inses att lagerföringskostnaderna är högst beroende av volymen, 

vilket illustreras i figur 7.3. (Oskarsson et al., 2006). 

För att beräkna lagerföringskostnaderna används följande formel 

𝐶𝑟 = 𝑟 ∙ 𝑀𝐿𝑉      (7.1) 

där 𝐶𝑟  betecknar lagerföringskostnaden, 

𝑟 lagerräntan (i procent), och 

𝑀𝐿𝑉 lagrets medelvärde. (Oskarsson et al., 2006). 

7.4 Ordersärkostnader 

Detta är alla de kostnader som uppstår i samband med att en order läggs hos en leverantör 

eller inom produktionen. (Mattsson och Jonsson, 2003; Slack et al., 2007). 

Att ha god koll på sina ordersärkostnader är nyttigt för alla företag av främst två anledningar. 

Först och främst för att kunna beräkna ett lämpligt 𝐸𝑂𝑄 (se avsnitt 8.2.1), men också för att 

ha koll på var i flödet som kostnader uppstår. (Oskarsson et al., 2006). 

Ett sätt att förenkla sina beräkningar av en artikels ordersärkostnad är att beräkna ett 

medelvärde där alla särkostnader över en viss tidsperiod summeras och därefter divideras med 

antalet order under samma tidsperiod. (Mattsson och Jonsson, 2003). 

Exempel på särkostnader inom produktionen kan vara framtagning av verktyg, uppsättning av 

maskin, förstastyckskörning med efterföljande kontroll, start- och stoppkassation, nedtagning 

av använda verktyg, rengöring av utrustning, återställande av verktyg samt interntransport och 

FIGUR 7.3 RÖRLIGA LAGERFÖRINGSKOSTNADER. (FRITT FRÅN OSKARSSON ET AL., 2006). 
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efterföljande hantering. Tiden det tar att genomföra dessa aktiviteter kallas vanligen ställtid 

och innefattar den tid det tar att förbereda samt avsluta en order inom en viss process inom 

produktionen. Ställtiden är vanligen direkt beroende av artikel, varför en snabb förenkling gör 

att det går att beräkna ordersärkostnaden för detta enligt 

𝐾𝑡𝑠
= 𝐶𝑚 ∙ 𝑡𝑠      (7.2) 

där 𝐾𝑡𝑠
 betecknar ordersärkostnaden för ställtiden, 

𝐶𝑚  är mantim- eller maskintimkostnaden (härrörande till berörd process), och 

𝑡𝑠 är den uppskattade eller framberäknade ställtiden i processen. 

Mantimkostnaden kan i vissa fall vara av föränderlig art beroende på beläggning, vilket 

försvårar möjligheten att ta fram en precis ordersärkostnad. På grund av de praktiska problem 

detta medför brukar det därför vanligen bortses från detta och istället utgå från en 

normalsituation. (Mattsson och Jonsson, 2003).  
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8 Produktionsplanering 
Det finns flertalet olika modeller som är behjälpliga vid planeringen av order både inom och 

utanför den egna verksamheten. Tanken med modellerna är att de ska erbjuda metoder för att 

synkronisera en balans mellan utbud och efterfråga. Modellerna har olika egenskaper och är 

därför olika mycket lämpliga för olika företag. Den gemensamma nämnaren är att de besvarar 

frågorna om när och hur mycket som ska beställas (se kapitel 7). (Mattsson och Jonsson, 

2003). Oskarsson et al. (2006) menar att modellerna kan delas in i fyra olika områden utefter 

fast eller varierande beställningskvantitet respektive beställningsintervall. 

8.1 Fast beställningskvantitet med fast beställningsintervall 

Denna metod innebär att det alltid beställs ett bestämt antal vid en bestämd tidpunkt. 

Exempelvis skulle det kunna handla om att det beställs 100 stycken av en viss produkt var 

tionde dag. För att detta ska fungera krävs dock att företaget har en jämn efterfråga och där 

små avvikelser kan fångas upp av ett säkerhetslager. Större avvikelser i form av trender eller 

liknande kommer dock att leda till lagerbrist eller onödigt höga lagernivåer. Därför är denna 

metod inte användbar i verkligheten. (Oskarsson et al., 2006; Slack et al., 2007). 

8.2 Fast beställningskvantitet med varierande 

beställningsintervall 

I de fall där detta är aktuellt måste man som rubriken nämner bestämma den fasta 

orderkvantiteten och ha en modell som bestämmer med vilket intervall beställningarna ska 

ske. (Oskarsson et al., 2006). 

8.2.1 Wilsonformeln 

Formeln används för att beräkna den ekonomiska orderkvantiteten 𝐸𝑂𝑄 och bygger på att 

hänsyn tas till de totala kostnaderna för lagring och beordning. Vidare bygger formeln i 

grunden på att hela orderkvantiteten levereras in vid ett tillfälle och att det är en jämn 

efterfråga, vilket för med sig att medellagret blir halva orderkvantiteten. Med orderkvanitetet 

menas den mängd produkter som levereras in i lagret och därmed kan säkerhetslagret bortses 

och uttrycket för lagerföringskostnaden från formel (7.1) blir 

𝐶𝑟 = 𝑟𝑝
𝑄

2
       (8.1) 

där 𝑟 är lagerräntan, 

𝑝 produktens värde vid inleverans i lagret, och 

𝑄 den beordrade kvantiteten. (Oskarsson et al., 2006; Galloway, 1993). 

I fallet med ett tillverkande företag är det mer troligt att lagret fylls på med produktionstakten 

𝑃 och töms med efterfrågetakten 𝐷. I det fallet kan omsättningslagret istället tecknas 
𝑄 1−

𝐷

𝑃
 

2
. 

(Silver et al., 1998). 

Kostnaden för beordning kan tecknas 

𝐶𝐾 = 𝐾
𝐷

𝑄
       (8.2) 
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där 𝐾 står för ordersärkostnaden. 

Adderas därefter kostnaden för lagring och beordning fås totalkostnaden 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑟 + 𝐶𝐾 = 𝑟𝑝
𝑄

2
+ 𝐾

𝐷

𝑄
     (8.3) 

Genom att derivera uttrycket med avseende på kvantiteten och därefter sätta detta lika med 0 

kan mängden som genererar den lägsta totalkostnaden beräknas. (Oskarsson et al., 2006; 

Galloway, 1993). 

𝐸𝑂𝑄 = 𝑄∗ =  2
𝐾𝐷

𝑟𝑝
      (8.4) 

Wilsonformeln är väl använd ute i industrin trots att den har sina brister, vilka i mångt och 

mycket beror på de antaganden som har gjorts för att förenkla beräkningarna. (Mattsson och 

Jonsson, 2003). Dessa förenklingar gör att formeln i vissa fall går ifrån de verkliga 

förhållandena, vilket det gäller att vara varse om vid beräknandet av 𝐸𝑂𝑄. Det vill säga att det 

säkerställs att dessa antaganden antingen är uppfyllda i det specifika fallet och därmed avger 

ett marginellt fel eller också att formeln för totalkostnaden kan modifieras till att passa det 

specifika fallet. Formeln tar inte hänsyn till de eventuella kapacitetsbegränsingar som finns 

inom produktionen, lagret, vid transporter eller liknande. Därför gäller det att se över hur pass 

rimligt svar formeln ger utifrån ett specifikt fall innan dess riktighet antas. (Oskarsson et al., 

2006; Galloway, 1993). 

8.2.2 Beställningspunktssystem 

Ett beställningspunktssystem (illusteras i figur 8.1 på nästa sida) bygger på att när lagernivån 

når ner till en framberäknad nivå går det automatiskt ut en beställning. Nivån för detta kallas 

beställningspunkten 𝑅 och beräknas utifrån säkerhetslagret 𝑆𝑆 och den förväntade efterfrågan 

𝐷𝐿𝑇  under ledtiden 𝐿𝑇 det tar för ordern att levereras (Galloway, 1993) 

𝑅 = 𝑆𝑆 + 𝐷𝐿𝑇       (8.5) 

Om det under 𝐿𝑇 går åt normal förbrukning kommer inleveransen att ske exakt när lagret når 

nivån för säkerhetslagret. Med en högre eller lägre förbrukning än den normala sker 

inleveransen efter eller innan nivån för säkerhetslagret nås. (Galloway, 1993). För att ta 

hänsyn till fallet då förbrukningen är större än orderkvantiteten, vilket innebär att flera 

beställningar kan ligga ute samtidigt, måste följande formel beaktas 

𝑅 = 𝑆𝑆 + 𝐷𝐿𝑇 − 𝑛𝑄      (8.6) 

där 𝑛 =
𝐷𝐿𝑇

𝑄
 ska avrundas nedåt till närmaste heltal. (Oskarsson et al., 2006). 
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Ett beställningspunktssystem av denna modell kan skötas på framför allt två sätt enligt 

Mattsson och Jonsson (2003). Först och främst finns den enklaste varianten med ett 

transaktionsbaserat system där lagersaldot jämförs mot beställningspunkten efter varje 

transaktionshändelse som innebär ett minskat lagersaldo. Visar det sig att 𝑅 är nådd går en 

beordning ut automatiskt. Allmänt gäller att jämförelsen även tar hänsyn till kommande 

eventuella inleveranser som ännu ej har levererats. Den andra varianten är av intervalltyp där 

jämförelsen mot lagersaldot genomförs med jämna mellanrum (ett så kallat 

periodinspektionssystem). Underskrider lagersaldot vid en sådan tidpunkt beställningspunkten 

sker en beordring. 

8.2.3 Genomsnittligt lager vid Poissonfördelad efterfråga 
Poissonfördelad efterfråga innebär att den diskreta efterfrågan är låg och åsyftar en enhet i 

taget. (Axsäter, 1991). Zhang et al. (2001) menar att det likväl kan handla om en batch i taget, 

men då måste dock alla parametrar uttryckas i form av batcher. Antas medelvärdet vara 𝜆 

enheter per tidsenhet och ledtiden 𝐿𝑇 kan den förväntade efterfrågan under ledtiden beräknas 

som (Hopp et al., 1997). 

𝐷𝐿𝑇 = λ ∙ 𝐿𝑇      (8.7) 

Förutsätts 𝐿𝑇  vara konstant nås med hjälp av Hadley och Whitins (1963) beräkningar 

uttrycket för det genomsnittliga lagret som 

𝐼𝐿 𝑄, 𝑅 =
𝑄+1

2
+ 𝑅 − 𝐷𝐿𝑇 + 𝐵 𝑄, 𝑅      (8.8) 

där 

𝐵 𝑄, 𝑅 =
1

𝑄
 𝛽 𝑅 − 𝛽 𝑅 + 𝑄       (8.9) 

är det förväntade antalet uteliggande restorder vid vilken tidpunkt som helst. 

Antal (st) 

Tid 

LT LT LT 

R 

SS 

DLT 

Beordring 

FIGUR 8.1 BESTÄLLNINGSPUNKTSSYSTEM. (FRITT FRÅN OSKARSSON ET AL., 2006). 
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Det finns två extremfall för en kundorder när en artikel är slut i lager. Antingen förloras hela 

kundordern, vilket innebär att kunden får söka vidare på annat håll, eller också görs en 

fullständig restorder. Det senare innebär att så fort en tillräckligt stor återfyllnadsorder 

inkommer tillfredsställs kunden. I praktiken gäller vanligen någon form av mellanting mellan 

dessa extremfall, men vid lagermodellering är det ofta av intresse att ha koll på antalet 

restorder. Detta eftersom företagen alltid strävar efter en hög servicenivå och därför är det 

viktigt att beakta antalet restorder vid bestämmandet av säkerhetslagret. (Silver et al., 1998). 

Med hjälp av (8.10) kan (8.9) beräknas fullt ut. 

𝛽 𝑣 =   𝑢 − 𝑣 − 1 𝑃 𝑢; 𝐷𝐿𝑇 ∞
𝑢=𝑣+1 =

𝐷𝐿𝑇
2

2
𝑃 𝑣 − 1; 𝐷𝐿𝑇 − 𝐷𝐿𝑇𝑣𝑃 𝑣; 𝐷𝐿𝑇 +

𝑣 𝑣+1 

2
∙  

∙ 𝑃 𝑣 + 1; 𝐷𝐿𝑇      (8.10) 

där 

𝑃 𝑥; 𝜇 =  
𝜇 𝑗

𝑗 !
𝑒−𝜇∞

𝑗=𝑥       (8.11) 

betecknar den komplementära kumulativa Poissonfunktionen. (Hadley och Whitin, 1963). 

8.2.4 Alternativ beräkning av EOQ (med restorder) 

Grubbström och Erdem (1999) visar på en alternativ beräkningsmetod av 𝐸𝑂𝑄  där 

kostnadsfunktionen ställs upp som 

𝐶𝑡𝑜𝑡 =
𝐷

𝑄+𝐵
 

ℎ

2

𝑄2

𝐷
+

𝑏

2

𝐵2

𝐷
+ 𝐾      (8.12) 

där 𝐷 står för efterfrågan, 

𝑄 + 𝐵 betecknar orderkvantiteten, 

ℎ = 𝑟𝑝 är lagerföringskostnaden per enhet och tidsenhet, 

𝑏 är restorderkostnaden per enhet och tidsenhet, och 

𝐾 är ordersärkostnaden. 

Med hjälp av diverse algebraiska omskrivningar kan detta uttryck skrivas om till 

𝐶𝑡𝑜𝑡 =
𝐷

𝑄+𝐵
 

ℎ

2𝐷
 𝑄 −  

2𝐾𝐷𝑏

ℎ ℎ+𝑏 
 

2

+
𝑏

2𝐷
 𝐵 −  

2𝐾𝐷ℎ

𝑏 ℎ+𝑏 
 

2

 +  
2𝐾𝐷ℎ𝑏

ℎ+𝑏
   (8.13) 

Då fås slutligen 

𝐸𝑂𝑄 = 𝑄∗ + 𝐵∗ =  
2𝐾𝐷𝑏

ℎ ℎ+𝑏 
+  

2𝐾𝐷ℎ

𝑏 ℎ+𝑏 
=  

2𝐾𝐷

ℎ+𝑏
  

𝑏

ℎ
+  

ℎ

𝑏
    (8.14) 

Låter man i detta uttryck 𝑏 → ∞ fås (8.4). 

8.3 Varierande beställningskvantitet med fasta 

beställningsintervall 

Den tidigare modellen behandlade ett beställningspunktssystem medan det här handlar om ett 

periodbeställningssystem, vilket bygger på periodiska beställningar där beställd kvantitet 
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tillåts variera mellan varje period. Vad kvantiteten skall uppgå till kan antingen baseras på 

historiska data eller också någon form av prediktering. (Oskarsson et al., 2006). Mattsson och 

Jonsson (2003) presenterar en vidareutveckling av periodinspektionssystemet där det finns 

kostnadsbesparande fördelar med sambeordring från en och samma leverantör. Skillnaden är 

att istället låta beställningskvantiteten variera för att inte skapa onödigt höga lager. Då de 

ackumulerade ordersärkostnaderna sänks skapas förutsättning för tätare leveranstillfällen, 

vilket skapar en lägre kapitalbindning samtidigt som företaget får en högre flexibilitet. 

Detsamma gäller då det går att samordna transporter från flera leverantörer. 

8.3.1 Behovstäckningstid samt täcktidsplanering 

Bestämmandet av vilken periodicitet som ska användas kan emellanåt falla sig naturligt 

eftersom leverantörernas leveranser styr detta, i andra fall kan täcktidsplanering användas. 

Detta innebär först och främst att tiden mellan två order 𝑇𝐵𝑂 beräknas. Detta görs genom att 

först beräkna optimal orderkvantitet enligt Wilsonformeln och därefter kontrollera hur många 

perioder detta räcker till vid normala förhållanden, vilket innebär 

𝑇𝐵𝑂 =
𝐸𝑂𝑄

𝐷 𝑖
       (8.15) 

Ger dessa beräkningar ett tal som är mellan två olika perioder undersöks vilken av de två 

perioderna som ger den lägsta totalkostnaden. Vid dessa beräkningar används en liknande 

totalkostnadsformel som vid Wilsonformeln, men korrigerad en aning till 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝐾 + 𝐶𝑟 = 𝐾 ∙ 𝑛 +  𝐶𝑟𝑖

𝑚
𝑖=1      (8.16) 

med 

𝐶𝑟𝑖
= 𝑟𝑝 ∙

𝑄𝑖

2
∙

1

𝑛
      (8.17) 

och där 𝑛 är det antal beställningar som görs under ett år. Tas sedan hänsyn till att det endast 

är kvantiteten som ändras och att det summerat över ett år adderas upp till efterfrågan fås 

slutligen formeln (Oskarsson et al., 2006). 

𝐶𝑟 =
𝑟∙𝑝

𝑛
∙

 𝑄𝑖
𝑚
𝑖=1

2
=

𝑟𝑝𝐷

2𝑛
      (8.18) 

Enligt Mattsson och Jonsson (2003) finns ett annat sätt att angripa täcktidsplanering. Med 

täcktid menar de tiden som nuvarande lager och inkommande leveranser förväntas räcka. Då 

förväntad efterfråga kan variera under ledtiden för leveranserna bör en säkerhetstid användas. 

Säkerhetstiden multiplicerat med efterfrågan per tidsenhet är detsamma som det 

säkerhetslager som nyttjas i beställningspunktssystem. 

8.3.2 Återfyllnadsnivå 
Med hjälp av täcktidsplaneringen fås uppgifter om med vilken periodicitet beställningarna ska 

ske. Nästa steg blir att bestämma vilken kvantitet som ska beställas per gång, vilken alltså inte 

behöver vara densamma vid varje tillfälle. Detta görs genom att ha en bestämd 

återfyllnadsnivå 𝑅𝐿 till vilken lagret alltid fylls upp till vid beställningarna. Kvantiteten blir 

då 
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𝑄 = 𝐷𝑥 + 𝐷𝐿𝑇       (8.19) 

där 𝐷𝐿𝑇  i detta fall är ett uträknat medelvärde av efterfrågan under ledtiden över en 

längre tidsperiod, exempelvis det senaste året. 

Skulle efterfrågan vara jämn används istället 

𝑄 = 𝐷𝑇𝐵𝑂 = 𝐷𝑥 + 𝐷𝐿𝑇       (8.20) 

𝐷𝑇𝐵𝑂  visar på hur stor förbrukningen har varit sedan senaste beställningen och vid jämn 

efterfråga sammanfaller denna med (8.19), därav sambandet. Handlar det dock om en mer 

varierande efterfråga är det oftast bättre att direkt använda sig av 𝐷𝑇𝐵𝑂  då denna överlag är 

mer lämplig. Formel (8.19) avger dock också bra värden så länge det säkerställs att 𝐷𝐿𝑇  

uppdateras så pass ofta att den hela tiden baseras på den senaste tidens åtgång. (Oskarsson et 

al., 2006). 

Mattsson och Jonsson (2003) menar att orderkvantiteten ska väljas som skillnaden mellan 

återfyllnadsnivån och det aktuella lagersaldot. Detta är identiskt med att välja en 

orderkvantitet som uppgår till förbrukningen sedan senaste beställningen. Det är även detta 

som illustreras i figur 8.2, där S(1) adderat med Q(1) är detsamma som återfyllnadsnivån. 

Samtidigt motsvarar S(1) och Q(1) tillgänglig kvantitet sedan senaste beordring. 

Enligt Oskarsson et al. (2006) finns det flera sätt att ta fram återfyllnadsnivån, varav ett sätt är 

att sätta återfyllnadsnivån till den högsta tänkbara efterfrågan över en täcktid, vilket då 

inkluderar säkerhetslagret. På så vis fås ett så pass stort lager att det alltid finns tillräckligt 

med produkter för att undvika brister. Största fördelen med detta är det faktum att en mycket 

hög servicenivå uppnås medan främsta nackdelen är att det binds väldigt mycket kapital. 

FIGUR 8.2 ÅTERFYLLNADSNIVÅ. (FRITT FRÅN MATTSSON OCH JONSSON, 2003). 

Q(2) S(1) 
S(2) 

Antal (st) 

Återfyllnads- 

nivå 

Tid 

LT LT 

Q(1) 

Beordringsintervall 
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8.4 Varierande beställningskvantitet med varierande 

beställningsintervall 

De metoder som finns inom detta område bygger på konceptet kring dynamisk 

programmering då de räknar om beställningskvantiteter och tidpunkter för beställningarna i 

samband med att prognoserna uppdateras. Det som är bra med metoderna är att de utifrån 

uppgifter om förväntad efterfråga beräknar både hur mycket som ska beställas likväl som när 

det ska göras. (Oskarsson et al., 2006). 

Det är i de fall där efterfrågan är tämligen känd som de dynamiska modellerna har störst 

fördelar jämte andra modeller. Det som är gemensamt för metoderna är att de bygger på att 

lagerhållningskostnaderna är lika stora som ordersärkostnaderna för den optimala 

orderkvantiteten. Ur metoderna fås då de orderkvantiteter som motsvarar ett helt antal 

perioders efterfråga. (Mattsson och Jonsson, 2003). 

8.4.1 Silver & Meal 
Denna metod grundar sig på att jämföra kostnaderna för att beställa för ett antal olika långa 

tidsperioder framöver. Den som sedan ger den lägsta genomsnittskostnaden blir den kvantitet 

som beställs för att täcka upp för de kommande perioderna. Rent praktiskt innebär det att 

kostnaden för att beställa för en tidsperiod beräknas, därefter två tidsperioder, tre tidsperioder 

och så vidare. Vid tidsperioden där periodkostnaden 𝐶𝑝𝑒𝑟  vänder och börjar öka avslutas 

beräkningarna och man väljer därmed att genomföra en beställning i enlighet med 

beräkningarna för tidsperioden innan det vänder. Vid beräkningarna antas vanligen att ingen 

lagring behöver göras av produkterna i den första periodens beställning. (Oskarsson et al., 

2006). 

8.4.2 Wagner & Whitin 
Denna metod bygger på samma grund som Silver & Meal, men har vissa utökningar som gör 

att den blir mer omständlig samtidigt som den ger en optimal lösning. Medan Silver & Meal 

endast tar hänsyn till den lägsta genomsnittliga periodkostnaden vid sina beräkningar tar 

Wagner & Whitin hänsyn till totalkostnaden i alla perioder. När väl detta har beräknats fås en 

stor matris där den lägsta totala genomsnittskostnaden ses i den yttersta diagonalen. Därefter 

är det bara att gå bakåtrekursivt för att finna vilka kvantiteter som ska beställas när. 

(Oskarsson et al., 2006). 

8.5 Diskuterande jämförelse mellan metoderna 
Eftersöks den metod som ger den optimalt lägsta totalkostnaden bör Wagner & Whitin väljas. 

Även Silver & Meal ger en väldigt bra lösning. Detta då det är dessa två metoder som är mest 

följsamma vid varierande efterfråga. Dock är de båda väldigt beräkningstunga och kräver i 

praktiken nästan alltid datorstöd. Dessutom krävs det att modellerna uppdateras löpande för 

att få de bästa värdena. (Oskarsson et al., 2006). 

Med de andra metoderna där det är en fast beställningskvantitet eller bestämd 

beställningsperiodicitet fås mycket enklare beräkningar vilka också ger bra resultat så till vida 

att efterfrågan går att förutsäga på förhand. Är så inte fallet, vilket är det normala i praktiken, 

finns dock risk för att kostnaderna avviker mer än vad som kan anses lämpligt. Därför är det 
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viktigt att i varje enskilt fall fundera kring vad som är mest lämpligt. En bra måttstock är att ju 

mer oförutsägbar efterfråga och ju mer pengar som är involverade i beslutet desto mer pengar 

borde läggas på att skaffa en fungerande dynamisk modell i form av Silver & Meal eller 

Wagner & Whitin. I annat fall bör dock ett annat alternativ väljas då risken för att förlora 

mycket pengar och tid på att införa ett dynamiskt system är överhängande stor. (Oskarsson et 

al., 2006).  
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9 Differentierad styrning 
Denna del handlar framför allt om prioritering och hänger samman med att företag kan ha 

olika typer av styrning för olika typer av produkter och artiklar. I detta avsnitt kommer det att 

beskrivas hur företag kan sortera och dela in sina artiklar i olika segment för att genomföra 

olika typer av styrning på respektive grupp. Tanken med differentierad styrning är att anpassa 

sitt förhållningssätt till olika artiklar utefter de förutsättningar artiklarna har samt vilka egna 

prioriteringar som görs kring artiklarna. På så vis ska det leda fram till att resursutnyttjandet 

optimeras inom företaget. (Oskarsson et al., 2006). 

9.1 ABC-klassificering 

Tanken med ABC-klassificering är att utifrån olika kriterier dela in företagets artiklar, 

leverantörer, kunder eller annan viktig faktor i flera olika segment. I det vanligaste fallet är 

det tre segment där A-gruppen innehåller företagets viktigaste artiklar medan C-gruppen 

innehåller de minst viktiga artiklarna. En bra illustration över hur fördelningen i ett sådant fall 

vanligen fördelar sig är den så kallade Pareto-principen eller 80/20-regeln. Denna säger att 80 

% av omsättningen kommer från 20 % av artiklarna, vilken i sådana fall skulle bestå av A-

gruppens artiklar. (Puente et al., 2002). 

ABC-klassificering är oftast en mycket enkel metod som är lätt att implementera. I och med 

detta har metoden också några begränsningar, och det finns enligt Zhang et al. (2001) framför 

allt två anledningar till varför den inte är nämnvärt effektiv i vissa sammanhang. Först och 

främst baseras många ABC-klassificeringar enbart på försäljningsvärde, vilket tenderar att 

innebära att väldigt mycket kapital placeras i dyra produkter. Den andra anledningen som 

lyfts fram är att kravet om optimering av lagerparametrar inom varje segment inte tas bort. 

9.2 Segmentering med avseende på ett kriterium 
Är målet att minska kapitalbindningen kan produkterna klassificeras utifrån volymvärde som 

är baserat på lagervärdet och A-produkterna (de som har högst lagervärde) kan väljas att 

beställas ofta samtidigt som säkerhetslagret hålls litet. Samtidigt kan C-produkterna (de med 

lägst lagervärde) beställas alltmer sällan, exempelvis med hjälp av ett självgående 

beställningspunktssystem, och skyddas av ett större säkerhetslager. På så vis sparas en hel del 

tid och pengar på att inte detaljstyra dessa produkter. (Oskarsson et al., 2006). 

Är det istället intäktsökning som är målet går det att klassificera artiklarna utifrån 

täckningsbidraget som bas, vilket innebär att A-produkterna är de som bidrar mest till 

bolagets vinst. Därför bör säkerhetslagret av A-produkter vara lite större för att företaget på så 

vis ska kunna upprättahålla en hög servicenivå. C-produkterna bör följaktligen ha det motsatta 

förhållandet. För A-produkterna innebär det en lite extra kostsam investering i säkerhetslagret, 

men detta bör inte ge för stor effekt då det handlar om relativt få artiklar. (Oskarsson et al., 

2006). 

9.3 Segmentering med avseende på flera kriterier 
Det finns flera nackdelar med att segmentera utifrån endast ett kriterium. Det kan exempelvis 

finnas anledningar till att en C-artikel borde styras som en A-artikel, vilket är fallet med 

beroende artiklar. Det vill mena att en C-artikel vanligen säljs tillsammans med en A-artikel. 
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Därför går det att resonera för att dessa två artiklar borde ha samma servicenivå. Det kan 

därmed vara bra att segmentera artiklarna utifrån flera kriterier för att få en bättre balans och i 

och med det en bättre styrning. (Oskarsson et al., 2006). 

Sättet som segmenteringen genomförs på är densamma som för ett kriterium, men med den 

enda skillnaden att indelningen görs efter flera kriterier. Ett exempel på detta redovisas i figur 

9.1 där tio artiklar har delats in efter omsättning samt ‖kritiskhet för verksamheten‖ (där 1 

tecknar för mest kritisk). I detta fall finns nio olika indelningskombinationer, men då det är 

väldigt svårt att praktiskt få till en fungerande styrning av så många små grupper är det vanligt 

att försöka att gruppera dessa för att på så vis få ner antalet olika styrningsgrupperingar. I 

detta exempel skulle det kunna tänkas att segmenten A1, A2 och B1 bildar en grupp. Därefter 

sätts A3, B2 och C1 i en grupp, varmed den tredje och sista gruppen innehåller B3, C2 och 

C3. Det är dock inget tvång på att det ska vara just tre grupper eller att indelningen ska ske 

efter denna indelningen, utan det är något som är upp till varje företag att utefter sina 

förutsättningar och bestämmelser att göra en bedömning kring. (Oskarsson et al., 2006). 

 Kritiskhet 

Omsättning 1 2 3 

A Artikel A Artikel D  

B Artikel B Artikel E Artikel H 

C Artikel C Artikel F&G Artikel I&J 
FIGUR 9.1 SEGMENTERING MED AVSEENDE PÅ FLERA KRITERIER. (FRITT FRÅN OSKARSSON ET AL., 2006). 

Chu et al. (2008) har listat några parametrar som kan vara lämpliga att ta hänsyn till då 

företag beslutar sig för att göra en indelning som beror på fler än en parameter. Hur kritiskt 

det är för verksamheten om lagret tar slut för en viss artikel, nivån av inkurans i lagret, hur 

ovanlig artikeln är (huruvida det finns ersättningsprodukter att få tag i) och leveransledtid är 

samtliga exempel på mått som kan vara värda att ta i beaktning. Beroende på kundföretagens 

verksamhet och deras beroende av produkterna som de köper in kan det i vissa fall bli så att 

volymvärdet blir helt ointressant då vikten av att tillgängligheten på produkterna vida 

överstiger den ökade lagerkostnaden. Oavsett om så är fallet eller inte är det enligt författarna 

viktigt att sätta kostnaden för arbetsinsatsen med att klassificera sitt lager i relation till hur 

mycket företaget verkligen kan spara in genom att ha exakt korrekta lagernivåer. Risken är 

annars stor att onödiga resurser satsas på arbetet.  
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10 Upprätthållande av servicenivå 
Det finns framför allt två anledningar till varför säkerhetslager ska användas och dessa är att 

efterfråga och ledtider varierar. Säkerhetslagret är därmed en gardering mot att brist uppstår 

på grund av dessa variationer. Givetvis finns det även andra anledningar till att brister uppstår, 

men det är framför allt dessa två som det finns systematiska metoder för att motverka. 

(Oskarsson et al., 2006; Olhager, 2000). 

För att kunna göra en god uppskattning av hur säkerhetslagret skall dimensioneras bör ett 

företag ha god insikt i hur deras efterfråga och ledtider varierar. Dessutom är det viktigt att de 

har klart för sig vilken servicenivå som ska upprätthållas och på vilken ekonomisk bekostnad 

detta får ske. När väl detta är klart finns det en del olika tillvägagångssätt för att dimensionera 

säkerhetslagret. Denna text kommer framför allt att baseras på resonemanget om önskad 

leveranssäkerhetsnivå. Ett exempel på annan metod är att jämföra kostnaden för försämrad 

leveransservice (det vill säga bristkostnaden som uppstår då en leverans försenas eller uteblir) 

med kostnaden för lagerhållning. Vanligen är det dock svårare att få korrekta uppgifter om 

vad bristkostnaden uppgår till än vad det är att uppskatta variationerna i efterfråga och ledtid. 

Resonemangen kring önskad leveranssäkerhetsnivå bygger på antagandet om att variationerna 

i efterfråga och ledtid är normalfördelade varmed olika statistiska samband kan härledas. 

Nästa förutsättning för dimensioneringen är att bestämma vilken form av service som ska 

upprätthållas. De systematiska sätt som beskrivs närmare här grundar sig på följande former: 

 SERV1, vilket tar hänsyn till sannolikheten att ingen brist uppstår under en lagercykel. 

 SERV2, vilket utgår från tillgängligheten i lagret (utifrån varje artikel för sig) och 

mäts i den andel order som kan levereras direkt från lagret. 

De variationer som inte kan fångas upp av en normalfördelad process, vilket exempelvis 

skulle kunna liknas vid stadigt ökande efterfråga eller konkurs hos en viktig leverantör täcks 

inte av dessa dimensioneringsmodeller utan i dessa fall handlar det om att ha andra 

handlingsplaner. (Oskarsson et al., 2006). 

Det går att se kostnaden för säkerhetslagret som en sorts försäkringspremie där självrisken 

ökar med sjunkande premie. Det vill säga att de kostnader som uppstår vid lagerbrist 

symboliseras med självrisken samtidigt som det kapital som binds i lagret symboliseras med 

försäkringspremien. Det ska nämnas att de lagerbrister som kan tänkas uppstå är av stokastisk 

art. Ju större risk som ett företag är villigt att ta gällande lagerbrist desto mindre kapital 

behöver de binda upp i form av säkerhetslager. (Edlund et al., 1999). 

Detta resonemang med försäkringspremie går att applicera på ett beställningspunktssystem. 

Låt efterfrågan under leveranstiden betecknas 𝑋 och låt denna ha en känd fördelningsfunktion 

𝐹. Låt vidare anta att ett företag är berett att acceptera att brist uppstår i deras lager (under 

leveranstiden) till en högsta sannolikhet 𝑟, och att lägsta möjliga beställningspunkt då kan 

tecknas 𝑏𝑟 . Då gäller att sannolikheten 𝑃(𝑋 > 𝑏𝑟) för att efterfrågan under leveranstiden ska 

överstiga beställningstillfällets lagernivå inte överstiger företagets risk att drabbas av brist. 

(Edlund et al., 1999). 

𝑃(𝑋 > 𝑏𝑟) ≤ 𝑟      (10.1) 
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Eftersom efterfrågans fördelningsfunktion antogs känd går det att härleda 𝑏𝑟  enligt 

resonemanget där 

𝐹 𝑋 = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥)     (10.2) 

vilket gör att olikheten i (10.1) blir 

1 − 𝐹(𝑏𝑟) ≤ 𝑟     (10.3) 

För att kunna gå vidare från detta led krävs att 𝐹 har en invers i form av 𝐹−1 och då fås 

𝑏𝑟 ≥ 𝐹−1(1 − 𝑟)     (10.4) 

där 𝑏𝑟  för en kontinuerlig fördelning ska väljas som det minsta talet som skapar likhet. 

(Edlund et al., 1999). 

10.1 SERV1-konceptet 
Dimensionering enligt detta mått går ut på att säkerställa att ingen brist uppstår från det att en 

leverans har levererats till att nästa ska levereras, det vill mena en lagercykel. Den tar dock 

inte hänsyn till hur stor bristen kan bli, men tanken är å andra sidan att skydda sig mot att 

lagerbrist ska uppstå, varför detta naturligt är av sekundär betydelse. Systematiken fungerar 

på så vis att en beställning går ut i sådan tid att varor levereras lagom till att de behövs. De 

variationer företag därmed behöver skydda sig mot är de som uppstår under ledtiden. Hur stor 

variationen i efterfrågan är kan variera beroende på osäkerheten i ledtiden men också på 

grund av att efterfrågan per tidsenhet är osäker. Därmed bör säkerhetslagret dimensioneras 

enligt 

𝑆𝑆 = 𝑘 ∙ 𝜎       (10.5) 

där 𝑘 står för den säkerhetsfaktor som betecknar nivån på leveranssäkerheten. I 

Bilaga 1 finns en tabell över vilken säkerhetsfaktor som motsvarar vilken 

servicenivå. 

𝜎 är detsamma som standardavvikelsen av efterfrågan under given ledtid. Detta 

är taget från den statiska del som baserar sig på arten av efterfrågans respektive 

ledtidens avvikelse. Eftersom formen på denna baseras på avvikelsens art måste 

några olika fall studeras närmare. (Oskarsson et al., 2006; Olhager, 2000). 

För att förtydliga sambandet till SERV1 kan Axsäters (1991) beskrivning användas 

𝑘 = 𝛷  
𝑆𝑆

𝜎
 = 𝑆𝐸𝑅𝑉1      (10.6) 

där 𝛷 ∙  betecknar normalfördelningens fördelningsfunktion. 

10.2 Säkerhetslagret vid osäkerhet i efterfråga 
Förutsättningarna för detta är att ett företag har kontinuerlig uppsikt över sitt lagersaldo och 

att ett beställningspunktssystem används. Hur efterfrågan varierar under tiden från att 

beställningen görs till att leveransen sker är det som därmed kommer att vara av intresse. För 

så fort att verklig efterfråga är större än förväntad efterfråga föreligger en risk för att brist 
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uppstår och ju längre ledtid desto större kan skadorna bli om detta inträffar. Är dock ledtiden 

relativt säker är det endast efterfrågans standardavvikelse som är intressant att betrakta och 

denna kan tecknas 

𝜎 = 𝜎𝐷 ∙ 𝐸 𝐿𝑇 𝑐
      (10.7) 

där  𝜎𝐷 är efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet (vilken måste överensstämma 

med tidsenheten för ledtiden), 

𝐸 𝐿𝑇  är förväntad ledtid, och 

0,5 ≤ 𝑐 ≤ 1 är en konstant som visar på den statistiska korrelationen mellan 

prognosfelen av efterfrågan i olika tidsperioder. 𝑐 = 0,5 motsvarar normalfallet 

och innebär att prognosfelen är oberoende medan 𝑐 = 1 innebär att de är 

fullständigt korrelerade. (Axsäter, 1991). 

Enligt (10.5) och (10.7) fås då (Oskarsson et al., 2006). 

𝑆𝑆 = 𝑘 ∙ 𝜎𝐷 ∙ 𝐸 𝐿𝑇 𝑐       (10.8) 

10.3 Säkerhetslagret vid osäkerhet i ledtid 

Även här gäller förutsättningen att ett beställningspunktssystem med kontinuerlig tillsyn 

används. I detta fall råder dock en osäkerhet hos ledtiden istället för hos efterfrågan. Det 

problem som kan uppstå är därmed att ledtiden blir längre än föväntad, vilket föranleder att 

brist uppstår. Då fås istället 

𝜎 = 𝜎𝐿𝑇 ∙ 𝐸 𝐷       (10.9) 

där 𝜎𝐿𝑇 är standardavvikelsen för ledtiden, och 

𝐸 𝐷  är den förväntade efterfrågan per tidsenhet. 

Skrivs (10.5) om med hjälp av (10.9) fås (Oskarsson et al., 2006). 

𝑆𝑆 = 𝑘 ∙ 𝜎𝐿𝑇 ∙ 𝐸 𝐷       (10.10) 

Ofta är det svårt att samla in statistisk data för att beräkna 𝜎𝐿𝑇. Detta eftersom insamlingen 

behöver ske under så pass lång tid att förutsättningarna vanligtvis hinner förändras under 

denna tid, vilket försvårar möjligheten att beräkna ett korrekt värde. Ibland är det därför 

enklare att uppskatta ledtidens medelabsolutfel 𝑀𝐴𝐷𝐿𝑇 . Antas normalfördelning fås (Axsäter, 

1991; Olhager, 2000). 

𝜎𝐿𝑇 =  
𝜋

2
𝑀𝐴𝐷𝐿𝑇       (10.11) 

10.4 Säkerhetslagret vid osäkerhet i både efterfråga och ledtid 
I det här fallet kan det bli relativt svårt beroende på hur efterfrågan är relaterad till ledtiden. Ju 

mer beroende av varandra de är desto högre säkerhetslager kommer att behövas för att gardera 

sig mot risken att brist uppstår. Sannolikheten för att de skulle vara detta och att ett företag 

skulle få problem med båda aspekterna samtidigt är ytterst liten varför det vanligen går att 
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anta att de är oberoende av varandra, varmed den slutliga standardavvikelsen därmed endast 

blir en addering av de respektive standardavvikelserna 

𝜎 =   𝜎𝐷 ∙ 𝐸 𝐿𝑇 𝑐 2 +  𝜎𝐿𝑇 ∙ 𝐸 𝐷  
2

=  𝜎𝐷
2𝐸 𝐿𝑇 2c + 𝜎𝐿𝑇

2 𝐸 𝐷 2  (10.12) 

Följaktligen fås ur (10.5) (Oskarsson et al., 2006). 

𝑆𝑆 = 𝑘 ∙  𝜎𝐷
2 ∙ 𝐸 𝐿𝑇 2𝑐 + 𝜎𝐿𝑇

2 ∙ 𝐸 𝐷 2     (10.13) 

10.5 SERV2-konceptet 

Detta är ett mått på tillgängligheten i lagret och definieras som den del av efterfrågan som kan 

tas direkt från lagret. Risken för bristsituation uppstår varje gång som lagret håller på att ta 

slut och denna risk blir därmed vanligare desto mindre orderkvantiteter som är aktuella. 

(Oskarsson et al., 2006). Mot varje orderkvantitet 𝑄 finns det ett genomsnittligt antal brister. 

En sådan brist kan sägas restnoteras och levereras i samband med inleverans. Om avvikelsen 

från medelvärdet för efterfrågan under ledtiden betecknas 𝑢 och efterfrågan under ledtiden 

kan antas vara normalfördelad, vilket för med sig att efterfrågans avvikelse har 

frekvensfunktionen 
1

𝜎
𝜑  

𝑢

𝜎
 , kan den förväntade bristkvantiteten under en ordercykel beräknas 

enligt 

𝐸 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡 =   𝑢 − 𝑆𝑆 
1

𝜎
𝜑  

𝑢

𝜎
 𝑑𝑢

𝑆𝑆+𝑄

𝑆𝑆
+ 𝑄  

1

𝜎
𝜑  

𝑢

𝜎
 𝑑𝑢

∞

𝑆𝑆+𝑄
=   𝑢 − 𝑆𝑆 

1

𝜎
𝜑  

𝑢

𝜎
 𝑑𝑢

∞

𝑆𝑆
−

−   𝑢 − 𝑆𝑆 − 𝑄 
1

𝜎
𝜑  

𝑢

𝜎
 𝑑𝑢

∞

𝑆𝑆+𝑄
     (10.14) 

där  𝜑 ∙  är normalfördelningens täthetsfunktion. 

Detta uttryck kan förenklas med hjälp av 

𝐺 𝑣 =   𝑥 − 𝑣 𝜑 𝑥 𝑑𝑥
∞

𝑣
= 𝜑 𝑣 − 𝑣 1 − 𝛷 𝑣      (10.15) 

då fås följande utseende 

𝐸 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡 = 𝜎  𝐺  
𝑆𝑆

𝜎
 − 𝐺  

𝑆𝑆+𝑄

𝜎
       (10.16) 

Lagertillgängligheten kan därmed tecknas som 

𝑆𝐸𝑅𝑉2 = 1 −
𝐸 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡  

𝑄
      (10.17) 

Denna formel tillsammans med (10.16) ger (Axsäter, 1991). 

𝑆𝐸𝑅𝑉2 = 1 −
𝜎

𝑄
 𝐺  

𝑆𝑆

𝜎
 − 𝐺  

𝑆𝑆+𝑄

𝜎
       (10.18) 

10.6 Diskuterande jämförelse mellan SERV1 och SERV2 
Det är inte möjligt att dra en exakt slutsats som gäller för samtliga fall angående SERV1 och 

SERV2. Enligt Oskarsson et al. (2006) gäller dock vanligen att det behövs ett mycket mindre 

säkerhetslager om man förhåller sig till SERV2. Anledningen till detta menar Zhang et al. 
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(2001) är att SERV1 normalt sett undervärderar den sanna servicenivån och till följd av detta 

ger en högre säkerhetsnivå än den önskade. Viktigt att poängtera är dock att storleken på 

efterfrågan har viss inverkan på detta. Det ska också nämnas att beräkningarna av SERV2 är 

mer krångliga, men kan vara väl värda att genomföra om det är lagertillgängligheten som är 

huvudfokus. (Oskarsson et al., 2006). 

Vid dimensioneringen har ett antal antaganden gjorts för att förenkla beräkningarna. Det kan 

därför vara bra att ha i åtanke att de värden som kommer ur formlerna inte presenterar en 

ofelbar sanning utan snarare en indikation kring storleken på lagret. Därför måste hänsyn även 

tas till andra eventuella parametrar eller variabler som kan påverka resultatet. För att värja sig 

mot detta är det viktigt att allteftersom anpassa säkerhetslagrets storlek och kontinuerligt bör 

uppföljningar av servicenivån göras för att det ska finnas en möjlighet att göra förändringar i 

tid. Dessutom är det viktigt att ha klart för sig att ju fler mätningar av efterfrågan och ledtider 

som används vid bestämmandet av standardavvikelsen desto bättre blir också slutresultatet. 

Detta ska dock göras med viss tillförsikt och med full hänsyn till hur verkligheten i det 

aktuella fallet ser ut för närvarande. Så länge avvikelser från förväntade värden inte kan anses 

som slumpartade bör variablerna uppdateras därefter för att nå bästa resultat. (Oskarsson et 

al., 2006). 

Både SERV1- och SERV2-beräkningarna grundar sig på att variationerna i ledtid och 

efterfråga kan ses som normalfördelade. Detta är dock antaganden som inte alls behöver 

stämma, men det har visat sig att de i många fall ger bra värden. Det finns dock andra metoder 

som inte utgår från att dessa är normalfördelade. (Oskarsson et al., 2006). 

Vid dimensionering enligt SERV2 beror beräkningarna på orderkvantiteten, vilket innebär att 

vid 𝐸𝑂𝑄-beräkningarna bör hänsyn tas till säkerhetslagret. Detta är dock inte lika enkelt som 

det kan tyckas låta då det ofta är svårt att ställa upp en formel för säkerhetslagret 𝑆𝑆 som 

beror av kvantiteten 𝑄. Som tur är har det visat sig att i de flesta fall blir de ekonomiska 

konsekvenserna relativt små om det ej tas hänsyn till 𝑆𝑆 i beräkningarna. (Oskarsson et al., 

2006). 

Avslutningsvis bör det påpekas att det i vissa fall är mer lämpligt att mäta standardavvikelsen 

för det uppmätta prognosfelet istället för en uppskattad efterfråga. Detta är exempelvis fallet i 

de dynamiska modellerna Silver & Meal och Wagner & Whitin eftersom dessa inte passar in 

på antagandet om att jämföra efterfrågan under en viss period med dess medelefterfråga. 

Dessa modeller bygger istället på att behovet i de kommande perioderna prognostiseras, vilket 

innebär att om företaget klarar av att upprätthålla prognoser som ligger väldigt nära 

efterfrågan leder det till att säkerhetslagret kan hållas betydligt lägre. (Oskarsson et al., 2006). 

Vid dimensionering av säkerhetslager är det de förväntade avvikelserna som är mest viktiga 

att ha koll på när det gäller prognoserna. (Segerstedt, 1999). 

10.7 Dimensionering av flernivålager 
Silver et al. (1998) beskriver en procedur för att beräkna beställningspunkter och 

återfyllnadskvantiter i ett flernivålager (visas i figur 10.1 på nästa sida) som använder sig av 

beställningspunktssystem. Denna procedur bygger på centralstyrning och att information om 

efterfråga är känd för alla nivåer. För enkelhetens skull har följande exempel minimerats till 
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att endast omfatta ett centrallager och en distributör. I exemplet antas att prognosfelen är 

normalfördelade och att det endast är distributören som har en extern efterfråga. Vidare antas 

ledtiderna vara deterministiska. Då fås 

1 − 𝛷 𝑘𝑤 =
𝑄𝑅 𝑝𝑅+ 

𝑄𝑊
𝑄𝑅

−1 𝑝𝑊  𝑟

𝐴𝑝𝑅𝐷
     (10.19) 

där 𝑘𝑊  är centrallagrets säkerhetsfaktor, 

 𝑄𝑊 och 𝑄𝑅 är orderkvantiteten hos centrallagret respektive distributören, 

 𝑝𝑊  och 𝑝𝑅 är produktvärdet hos centrallagret respektive distributören, och 

 𝐴 betecknar den värdesandel som förloras vid missad leverans. 

Beställningspunkterna kan sedan beräknas på sedvanligt vis där hänsyn tas till hela ledtiden 

vid beräkning av centrallagrets beställningspunkt. 

10.8 Differentiering av servicenivåer utifrån SERV2-konceptet 
I kapitel 9 presenterades teori för hur ett företag kan differentiera sin lagerstyrning utifrån 

olika kriterier. Detta resonemang kan överföras till att gälla vid dimensionerandet av 

säkerhetslagret. I detta fall handlar det om att skapa en klassificering som viktar olika artiklar 

utefter olika säkerhetsnivåer. Om en viss viktning betecknas 𝜆𝑖  för artikel 𝑖  och dess 

servicenivå 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  följer att den totala servicenivån för 𝑁 stycken artiklar kan skrivas som 

𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑡𝑜𝑡 =  𝜆𝑖 ∙ 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖
𝑁
𝑖=1      (10.20) 

där 0 ≤ 𝜆𝑖 ≤ 1 och  𝜆𝑖 = 1𝑖 . (Berling, 2008). 

Nästa steg blir att betrakta de totala lagerföringskostnaderna 𝐶𝑡𝑜𝑡  som beräknas genom att 

addera nivån för säkerhetslagret (enligt avsnitt 10.5) med det genomsnittliga antalet 

uteliggande restorder 𝐵𝑖  som sedan multipliceras med lagerföringskostnaderna per enhet och 

tidsenhet ℎ𝑖 . (Berling, 2008). 

𝐶𝑡𝑜𝑡 =  ℎ𝑖 𝑆𝑆𝑖 + 𝐵𝑖 
𝑁
𝑖=1       (10.21) 

Vill man hellre titta på hela lagrets lagerföringskostnad måste hänsyn även tas till medellagret 

och formeln får då följande utseende 

𝐶𝑡𝑜𝑡 =  ℎ𝑖  
𝑄𝑖

2
+ 𝑆𝑆𝑖 + 𝐵𝑖 

𝑁
𝑖=1      (10.22) 

Det genomsnittliga antalet uteliggande restorder kan beräknas genom 

𝐵 =  
 𝑢−𝑆𝑆 2

2𝑄𝜎
𝜑  

𝑢

𝜎
 𝑑𝑢

𝑆𝑆+𝑄

𝑆𝑆
+  

 𝑢−𝑆𝑆−
𝑄

2
 

𝜎
𝜑  

𝑢

𝜎
 𝑑𝑢

∞

𝑆𝑆+𝑄
   (10.23) 

1:a op 

Färdig 

produkt Råmaterial 2:a op Sista op 

FIGUR 10.1 PRODUKTIONSPROCESS I FLERA STEG. (FRITT EFTER SILVER ET AL., 1998). 
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Notera att detta uttryck skiljer sig från (8.9) där det rör sig om en Poissonfördelad efterfråga 

medan det här antas att efterfrågan under ledtiden är normalfördelad. (Axsäter, 1991). 

Uttryck (10.21) ska sedan minimeras under villkor att den uppsatta servicenivån upprätthålls. 

Då gäller att kostnaden för att höja 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑡𝑜𝑡  genom att höja 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  för en enskild artikel är 

densamma för alla artiklar. Skulle inte detta samband gälla betyder det att man skulle kunna 

minska kostnaderna med bibehållen 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑡𝑜𝑡  genom att sänka 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  för den artikel med 

en högre kostnad samtidigt som 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  höjs för artikeln med lägre kostnad. Därför gäller det 

att finna den marginalkostnad eller gränskostnad som utgörs av förstaderivatan av 

totalkostnaden. Under premissen att endast 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  för en specifik artikel tillåts ändras kan 

detta tecknas 

𝜕𝐶𝑡𝑜𝑡

𝜕𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑡𝑜𝑡
=

𝜕𝐶𝑡𝑜𝑡

𝜕𝐶𝑖
∙

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑆𝑆𝑖
∙

𝜕𝑆𝑆𝑖

𝜕𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖
∙

𝜕𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖

𝜕𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑡𝑜𝑡
    (10.24) 

som utvecklat får följande utseende 

𝜕𝐶𝑡𝑜𝑡

𝜕𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑡𝑜𝑡
=

1

𝜆𝑖
 ℎ𝑖 ∙ 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖 ∙

𝑄𝑖

𝛷 
𝑆𝑆 𝑖+𝑄𝑖

𝜎𝑖
 −𝛷 

𝑆𝑆 𝑖
𝜎𝑖

 
= 𝑀𝐶    (10.25) 

där 𝑀𝐶 är en konstant marginalkostnad för alla artiklar. (Berling, 2008). 

(10.25) kan approximeras om det antas att 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  för alla artiklar ligger nära 100 % och 

𝑆𝑆𝑖 + 𝑄𝑖 ≫ 𝜎𝑖  (så att 𝛷  
𝑆𝑆𝑖+𝑄𝑖

𝜎𝑖
 ≈ 1). Då fås 

𝜕𝐶𝑡𝑜𝑡

𝜕𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑡𝑜𝑡
≈

ℎ1𝑄𝑖

𝜆𝑖 1−𝛷 
𝑆𝑆 𝑖
𝜎𝑖

  

      (10.26) 

vilket kan skrivas om till 

𝑆𝑆𝑖

𝜎𝑖
= 𝛷−1  1 −

ℎ1𝑄𝑖

𝜆𝑖 ∙𝑀𝐶
       (10.27) 

Som kan ses i formel (10.18) minskar 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  med ökande 𝜎𝑖 . I formel (10.27) är dock 
𝑆𝑆𝑖

𝜎𝑖
 

oberoende av denna parameter. Därför går det att anta att en bra klassificeringsindelning bör 

bero på standardavvikelsen 𝜎𝑖  i någon form. Vidare går det att från formlerna dra slutsatsen 

att 
1

𝜆𝑖
 och ℎ𝑖  påverkar 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  och 

𝑆𝑆𝑖

𝜎𝑖
 i samma utsträckning. Därmed går att anta att 

klassificeringen även bör innehålla dessa i någon form. Slutligen visar Berling (2008) ett 

resonemang varför 𝑄𝑖  och 𝑀𝐶 inte bör inkluderas i någon klassificering. 

10.9 Optimerande ramverk gällande flerproduktsfall 
Hopp et al. (1997) presenterar ett ramverk som utgår från en Poissonfördelad efterfråga där 

tanken är att minimera lagerföringskostnaderna under bivillkor om orderfrekvens och 

servicenivå (där artiklarnas servicenivåer kan differentieras i enlighet med föregående 

avsnitt). Med hjälp av bland annat (8.7), (8.8) och (8.9) kan målfunktionen tecknas som 

min  ℎ𝑖  
𝑄𝑖+1

2
+ 𝑅𝑖 − 𝐷𝑖 ,𝐿𝑇 + 𝐵 𝑄𝑖 , 𝑅𝑖  

𝑁
𝑖=1     (10.28) 
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eller 

min 
1

 ℎ𝑖
𝑁
𝑗 =1

 ℎ𝑖  
𝑄𝑖+1

2
+ 𝑅𝑖 − 𝐷𝑖 ,𝐿𝑇 + 𝐵 𝑄𝑖 , 𝑅𝑖  

𝑁
𝑖=1     (10.29) 

om det är de genomsnittliga kostnaderna som är intressanta. 

Bivillkoret om orderfrekvensen 𝐹 bygger på det maximala antalet beordringar per tidsenhet 

som företag vill göra och kan tecknas som 

1

𝑁
 

𝐸 𝐷𝑖 

𝑄𝑖

𝑁
𝑖=1 ≤ 𝐹      (10.30) 

Det andra bivillkoret är mer krångligt, men för att få en bättre förståelse kan läsaren ha 

(10.17) i bakhuvudet då det uttrycket är väldigt likt följande 

 
𝐸 𝐷𝑖 

 𝐸 𝐷𝑗  
𝑁
𝑗 =1

 1 − 𝑃 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖  
𝑁
𝑖=1 ≥ 𝑆     (10.31) 

där 𝑆 är vald servicenivå, och 

 𝑃 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖  är sannolikheten för att brist uppstår på artikel 𝑖. Detta beräknas enligt 

𝑃 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖 =
1

𝑄𝑖
 𝛼 𝑅𝑖 − 𝛼 𝑅𝑖 + 𝑄𝑖       (10.32) 

där 

𝛼 𝑣 =  𝑃 𝑢; 𝐷𝐿𝑇 ∞
𝑢=𝑣+1 = 𝐷𝐿𝑇𝑃 𝑣; 𝐷𝐿𝑇 − 𝑣𝑃 𝑣 + 1; 𝐷𝐿𝑇    (10.33) 

Det senare uttrycket har tagits fram av Hadley och Whitin (1963) och har ett samband med 

avsnitt  8.2.3). 

Slutligen finns även kompletterande bivillkor i form av 

𝑅𝑖 ≥ 𝑅𝑖        (10.34) 

𝑄𝑖 ≥ 1       (10.35) 

där 𝑅𝑖  och 𝑄𝑖  är heltal, och 

𝑅𝑖  är en nedre gräns för beordringspunkten (vilken kan vara negativ). (Hopp et 

al., 1997). 

Hopp et al. (1997) lägger fram tre olika heuristiker som bygger på normalfördelade 

variationer och ett antagande om 𝑅 − 𝐷𝐿𝑇 ≥ 0 (det motsatta fallet är väldigt ovanligt och 

påverkar för lite och kan därmed bortses från). Medellagret kan därmed tecknas 

𝐼𝐿 =
𝑄

2
+ 𝑅 − 𝐷𝐿𝑇       (10.36) 

Därefter utförs Lagrangerelaxation med Langrangemultiplikatorerna 𝑣  och 𝜇 . Den första 

heuristiken bygger på utgångspunkten SERV1, den andra på SERV2 medan den sista är en 

kombination av de två första heuristikerna. Slutsatsen av en jämförelse mellan dessa är att 

SERV2 är ett väldigt bra koncept så länge servicenivån inte är för låg. Samtidigt är den 
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väldigt komplicerad och svår att implementera då 𝑄𝑖  och 𝑅𝑖är kopplade till varandra. I den 

kombinerande heuristiken försöker de därför att föra samman SERV1-heuristikens enkla 

implementerbarhet med SERV2-heuristikens precision. Slutresultatet blir som följer 

𝑄𝑖 = max   
2𝑣𝐸 𝐷𝑖  ℎ𝑗

𝑁
𝑗 =1

ℎ𝑖𝑁
, 1      (10.37) 

och 

𝑅𝑖 =

 
 
 

 
 𝐷𝑖 ,𝐿𝑇 + 𝛷−1  1 −

𝑄𝑖ℎ𝑖  𝐸 𝐷𝑗  
𝑁
𝑗 =1

𝜇𝐸  𝐷𝑖  ℎ𝑗
𝑁
𝑗 =1

  𝐷𝑖 ,𝐿𝑇 ,

  om 𝑄𝑖ℎ𝑖  𝐸 𝐷𝑗  
𝑁
𝑗 =1 ≤ 𝜇𝐸 𝐷𝑖  ℎ𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑅𝑖 , annars

    (10.38) 

Med hjälp av numeriska tester visar sedan Hopp et al. (1997) att denna heuristik påvisar bra 

resultat så länge att 𝐹 ≥ 2. För lägre värden finns dock ingen flexibilitet att justera fel i 𝑄𝑖  

med hjälp av 𝑅𝑖 . 

10.9.1 Heuristik för implementering i kalkybladsprogram 
Allt tillsammans utgör föregående avsnitt ett problem som i fall med många iblandade artiklar 

kan bli väldigt svårt att implementera. Även att lösa problemet med hjälp av 

Lagrangerelaxation kan vara väl storskaligt och svårt att lösa med hjälp av 

kalkylbladsprogram. Zhang et al. (2001) presenterar två sätt att minska ned och förenkla detta 

problem. Först och främst bör artiklarnas servicenivåer differentieras för att skapa färre 

segment att behandla istället för att hela tiden hantera alla artiklar. Nästa förbättringsåtgärd är 

att föra över 𝑅𝑖  och 𝑄𝑖  till sluten form. Enligt Zheng (1992) är det möjligt att beräkna dessa 

två separat utan att få alltför felaktiga avvikelser. Då gäller dock att beställningspunkten 

bestäms utefter orderkvantiteten. För orderkvantiteten använder sig Zhang et al. (2001) av 

(8.4) och (10.30) för att nå 

𝐾 ≥
1

2
 

1

𝑁𝐹
  𝐸 𝐷𝑖 ℎ𝑖

𝑁
𝑖=1  

2

     (10.39) 

På samma sätt som i (10.37) kan då orderkvantiteten tecknas 

𝑄𝑖 = max  
1

𝑁𝐹
 

𝐸 𝐷𝑖 

ℎ𝑖
   𝐸 𝐷𝑖 ℎ𝑖

𝑁
𝑖=1  , 1     (10.40) 

där det i de flesta fall går bra att avrunda 𝑄𝑖  till närmaste heltal. 

Vad beställningspunkten anbelangar approximeras efterfrågan till att vara normalfördelad, 

sedan beskrivs ett liknande resonemang som i föregående avsnitt med tre 

approximeringsmodeller baserade på SERV1, SERV2 och en kombination av de båda. 

Resultaten i artikeln visar att alla tre modellerna ger bra värden på beställningspunkten. 

Hybridmodellen visar sig dock vara bättre än SERV2-modellen varför endast denna 

presenteras i denna text. Beställningspunkten blir då 
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𝑅𝑖 =

 
  
 

  
 

𝐷𝑖 ,𝐿𝑇 + 𝜎𝑖min   −2ln  
 2𝜋 1−𝑆𝑖  𝑄𝑖+𝑘𝑆𝑖

𝜎𝑖 

𝜎𝑖
 , 𝑘𝑆𝑖

 ,

om ln  
 2𝜋 1−𝑆𝑖  𝑄𝑖+𝑘𝑆𝑖

𝜎𝑖 

𝜎𝑖
 ≤ 0

𝑅𝑖 , annars

     (10.41) 

där 𝑆𝑖  är den önskade servicenivån för artikel 𝑖, 

 𝛷 𝑘𝑆𝑖
 = 𝑆𝑖 , och 

𝑘𝑆𝑖
= 𝛷−1 𝑆𝑖 = 𝑡 −

𝑐0+𝑐𝑖𝑡+𝑐2𝑡2

1+𝑑1𝑡+𝑑2𝑡2+𝑑3𝑡3
+ 𝜀 𝑆𝑖     (10.42) 

där 𝑡 =  ln
1

𝑆𝑖
2, 

  𝜀 𝑆𝑖  < 4,5 ∙ 10−4, 

 

𝑐0 = 2,515517 𝑑1 = 1,432788
𝑐1 = 0,802853 𝑑2 = 0,189269
𝑐2 = 0,010328 𝑑3 = 0,001308

 

I (10.42) krävs att 0 < 𝑆𝑖 ≤ 0,5. (Abramovitz och Stegun, 1965). 
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DEL III – Analys 

I denna avslutande del analyseras nuläget från första delen med hjälp av teorin från 

föregående del, vilket leder fram till ett lösningsförslag till det beskrivna problemet. 

Avslutningsvis presenteras en diskussion kring det framtagna förslaget, varur slutsatser och 

framtida förbättringsrekommendationer härleds. 

11 Analys av möjliga alternativ 
Arbetets syfte är att skapa en metod för att dimensionera lagren på artikelnivå inom VPTs 

Bearbetning. Målet med metoden är att mindre kapital binds i lagret samtidigt som företagets 

leveransprecision bibehålls och att VPT känner att de har en teoretisk bakgrund att grunda 

sina beslut på. För att nå fram till denna metod måste flera möjliga alternativ utvärderas och 

analyseras. Detta ligger sedan till grund för att verifiera att den slutgiltiga metoden är den 

mest effektiva av de analyserade alternativen. 

I den teoretiska referensramen har det belysts att det gäller att vara försiktig med lagerhållning 

då det är väldigt enkelt att åtdra sig onödig sådan. Dock krävs det viss form av lagerhållning 

för att kunna leverera enligt kundernas önskemål. Lagret får dock inte bli för stort så att det 

täcker eventuella brister inom produktionen. Den teori som belyses i kapitel 6 beskriver hur 

flaskhalsstyrning ska appliceras och användas ute i produktionen. På så vis är det att föredra 

att VPT försöker implementera denna styrning. Vi anser dock inte att flaskhalsstyrningen ska 

implementeras fullt ut inom Bearbetning då de optimala förutsättningarna inte finns. Det 

grundar vi på att inom vevaxelproduktionen är flödet ytterst obalanserat och det råder för 

stora variationer inom de redan väldigt långa ställtiderna inom framför allt Grovdelen. Detta 

kräver att flaskhalsstyrningens trumma-buffert-rep och TOC kombineras med andra former av 

lagerstyrning för att erhålla en lösning som fungerar inom hela Bearbetning. 

Nästa steg blir att klargöra vilken form av kombination med flaskhalsstyrningen som är mest 

effektiv inom VPT. De modeller som rör produktionsplanering avhandlas inom kapitel 8 och 

kan sammanfattas i de tre nedanstående punkterna. 

 Beställningspunktssystem 

 Täcktidsplanering och återfyllnadsnivå 

 Dynamiska modeller i form Silver & Meal eller Wagner & Whitin 

Grundfrågan berör huruvida VPT ska ha en fast eller varierande beställningskvantitet och 

fasta eller varierande beställningsintervall. Teorin framhäver klart och tydligt att det är de 

dynamiska modellerna som är att föredra då de är mest följsamma vid varierande efterfråga 

och kan ge en optimal lösning. Även vid fall där efterfrågan är känd ger de dynamiska 

modellerna bäst resultat. Dock är de otroligt beräkningstunga och även om de implementeras i 

datorprogram krävs stora löpande arbetsinsatser för att de ska fungera bra. Med tanke på att 

VPT önskar en lättimplementerad metod är inte detta ett lämpligt alternativ. VPT bör dock 

inför framtiden diskutera möjligheten att investera i en dynamisk modell. 

Beställningspunktssystem och återfyllnadsnivåsystem är relativt lika varandra och har 

liknande för- och nackdelar. De främsta fördelarna utifrån VPTs perspektiv är att de medför 
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väldigt enkla beräkningar, och därmed är lätta att implementera, som ger bra resultat så länge 

att prognoserna i stor utsträckning överstämmer med den verkliga efterfrågan. Eftersom VPTs 

prognoser ytterst sällan avviker mer än 10 % kan detta sägas vara fallet. Därmed följer av 

figur 7.1 att de kostnader som kan härledas till prognosavvikelser inte kommer att bli allt för 

stora. 

VPT använder sig idag av ett beställningspunktsliknande system och det är även detta system 

som bäst överensstämmer med de teoretiska modeller som finns kring dimensionering av 

säkerhetslager. Därför kommer vi att bygga vårt lösningsförslag på detta system. Det som 

behöver diskuteras närmare är om VPT bör använda sig av ett transaktionsbaserat eller 

periodinspektionsbaserat beställningspunktssystem. Med den första fås en kontinuerlig 

kontroll över lagersaldot, men kräver en större löpande arbetsinsats. Den senare kräver mindre 

arbetsinsatser, men ökar risken för lagerbrister på grund av bristen på kontinuerlig 

övervakning. På VPT finns idag en produktionsplanerare som övervakar lagersaldot varje 

morgon och vårt förslag är därför att företaget fortsätter med denna typ av inspektion (med 

dagsintervaller) eftersom efterfrågan inte hinner variera i så stor utsträckning på bara ett dygn. 

Slutligen ska det bestämmas hur dimensionerandet av säkerhetslagret och orderkvantiteterna 

ska gå till. I kapitel 10 har en hel del teori presenterats inom detta område, från säkerhetstyper 

till optimeringsheuristiker. En metod baserad på bristkostnader anser vi inte vara lämplig då 

det är alldeles för svårt att få tag på bristkostnadernas storlekar. I teorin presenteras inte något 

lämpligt uttryck som kombinerar succesiva inleveranser med restorder. Detta går dock att ta 

fram, men kommer att påverka medellagret i alldeles för liten utsträckning så att det i princip 

går att försumma. Detta då VPT så fort lagret börjar sina sätter in extrainsatser av olika slag 

för att kunna leverera till kund. Bristen blir därmed relativt liten. Eftersom det är mycket 

enklare att få bra värden på olika variationer kommer metoden därför enbart att baseras på 

detta. 

VPTs efterfråga antas vara normalfördelad och de variationer som finns inom ledtider och 

efterfråga antas vara av stokastisk art. Vidare anser vi att SERV2-konceptet är mest rättvist att 

använda i detta fall då SERV2 utgår från lagertillgängligheten för varje artikel. Anledningen 

att SERV1 inte används är att denna metod lätt missbedömmer servicenivån vilket får till 

följd att säkerhetslagret överdimensioneras. Som nämns i teorin finns det dock vissa 

specialfall där det är mer lämpligt att ändå använda sig av SERV1. För att fånga upp dessa 

tillfällen kommer lösningen att bestå av en hybrid mellan de två sätten. 

Det finns maximalt tre lager som är aktuella att dimensionera i varje produktionslina. Detta är 

exempelvis fallet hos vevaxlar där det finns ett lager mellan Grovdelen och Findelen, ett lager 

mellan Findelen och Slutdelen samt ett färdigvarulager efter Slutdelen. Detta kan lätt ge 

upphov till för höga säkerhetsnivåer i de lager som inte har en extern efterfråga. I de allra 

flesta fall spelar det ingen roll om det uppstår brister i en produktionskedja så länge kunden 

inte störs. Det finns teori som löser detta problem så att färdigvarulagret har en högre 

säkerhetsnivå än de tidigare lagerpositionerna. Denna teori bygger dock på att ledtiderna är 

deterministiska och att efterfrågan blir allt mer säker desto närmare kunden lagret ligger. Det 

första är inte aktuellt i VPTs fall då ledtiderna kan ha väldigt stora variationer. Det senare 

antas dock gälla, men då formeln är framtagen för en kedja med relativt långa ledtider jämfört 
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med VPTs ledtider anser vi att det ändå är lämpligast att optimera problemet utifrån varje 

dellager. Det kommer förvisso innebära att säkerhetslagret blir aningen större än vad som är 

nödvändigt. Det kan därför vara en idé att ha olika höga krav på servicenivån utifrån vilket 

lager som beaktas för att kompensera för detta. Det ska noteras att detta inte är något problem 

i de fall där det endast finns ett färdigvarulager. 

I kapitel 10 beskrivs en metod där olika servicenivåer används på olika grupperingar av 

artiklar. Dessa grupperingar bygger på teorin från kapitel 9 och detta resonemang anser vi är 

lämpligt att använda hos de produktsegment hos VPT där det råder skillnader artiklarna 

emellan. Inom vevaxelproduktionen ser vi dock inga sådana skillnader varför detta fallet med 

vevaxlar inte utgör en passande metod. 

Det presenteras även en optimeringmodell med efterföljande lösningsheuristik i kapitel 10. 

Denna bygger på en Poissonfördelad efterfråga, vilket vi antar inte är fallet hos VPT. Därför 

kommer vi endast att utgå från resonemanget bakom denna för att finna den målfunktion med 

tillhörande bivillkor som bäst passar in på VPT. Vid beräkningarna av 𝐸𝑂𝑄 kommer vi inte 

att ta hänsyn till eventuella restorder då dessa som nämnt anses kunna försummas. Vi kommer 

heller inte att betrakta säkerhetslagret i dessa beräkningar då de ekonomiska konsekvenserna 

har visat sig vara för små.  
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12 Lösningsförslag 
I detta kapitel kommer först och främst ett optimeringsproblem som går att applicera på VPTs 

verksamhet, i syfte att dimensionera deras lagernivåer, att beskrivas. Då detta problem visar 

sig vara icke-konvext och har ett bivillkor som är ickelinjärt tas en heuristik fram för att 

komma runt detta. Eftersom heuristiken inte varje gång leder fram till en tillåten lösning till 

optimeringsproblemet väljs heuristiklösningen som startlösning till optimeringsproblemet för 

att finna en tillåten lösning. Det visar sig nämligen att heuristiklösningen i de flesta fall 

befinner sig i närheten av ett lokalt minimum varmed algoritmen för att lösa 

optimeringsproblemet snabbt kan finna en tillåten lösning. 

Problemet bryts ned med hjälpekvationer och approximationer som underlättar 

implementering i ett kalkylbladsprogram. Ur denna nedbrytning kommer de för VPT viktiga 

parametrarna att lyftas fram, vilka sedan ingående kommer att beskrivas för att definiera hur 

dessas storlekar ska mätas. Detta för att skapa en standardisering och därigenom säkerställa 

att alla metodens användare nyttjar samma arbetssätt för att mäta parametrarna och på så sätt 

får samma resultat under identiska förutsättningar. 

I slutet av kapitlet redovisas resultat från några simuleringsförsök som har genomförts för att 

kontrollera metodens robusthet. 

12.1 Metod 

Som nämndes i slutet av föregående kapitel kommer vi i vår lösning att anpassa det 

optimeringsproblem som presenteras i nästa avsnitt för att det skall fungera under de 

förhållanden som råder hos VPT. Eftersom tanken är att minska kapitalbindningen med 

bibehållen säkerhetsnivå väljer vi att skapa ett optimeringsproblem där kostnaderna 

minimeras givet en viss servicenivå. Hänsyn tas även till multipelstorlekar och 

lagerbegränsningar samt att möjlighet ges att differentiera servicenivåerna genom 

segmentering. 

12.1.1 Optimeringsproblem 
I problemet finns tre variabler i form av 

 

𝑄𝑖 = orderkvantitet för artikel 𝑖
𝑆𝑆𝑖 = säkerhetslager för artikel 𝑖

𝑧 = antalet multiplar för artikel 𝑖
 

Orderkvantiteten och säkerhetslagret för respektive artikel bygger sedan upp en ny variabel 

vilken är 

 𝐸 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖 = förväntad brist för artikel 𝑖 

Det kommer senare att visas att det är bivillkoret innehållande den förväntade bristen som gör 

att problemet är icke-konvext och ickelinjärt. 

Slutligen finns ett antal konstanter i form av de parametrar som presenteras i början av nästa 

sida. 
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ℎ𝑖 = lagerföringskostnad för artikel 𝑖

𝐸 𝐷𝑖 = förväntad efterfråga för artikel 𝑖
𝑃𝑖 = produktionstakt för artikel 𝑖
𝑁 = totalt antal artiklar
𝐹 = önskad orderfrekvens
𝜆𝑖 = viktningsfaktor för artikel 𝑖

𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑡𝑜𝑡 = önskad servicenivå
𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 = maximal lagernivå

𝑄𝑖 ,𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 = multipelstorlek för artikel 𝑖

𝑆𝑆𝑖 = minsta nivå på säkerhetslagret för artikel 𝑖

𝑄𝑖 = minsta nivå på orderkvantiteten för artikel 𝑖

𝑄𝑖,𝑚𝑎𝑥 = största nivå på orderkvantiteten för artikel 𝑖

 

Nedan följer optimeringsproblemet i sin helhet. 

min𝑄𝑖 ,𝑆𝑆𝑖
  ℎ𝑖  

𝑄𝑖 1−
𝐸 𝐷𝑖 

𝑃𝑖
 

2
+ 𝑆𝑆𝑖 

𝑁
𝑖=1      (12.1) 

då 
1

𝑁
 

𝐸 𝐷𝑖 

𝑄𝑖

𝑁
𝑖=1 ≤ 𝐹     (12.2) 

  𝜆𝑖  1 −
𝐸 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡 𝑖 

𝑄𝑖
 𝑁

𝑖=1 ≥ 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑡𝑜𝑡     (12.3) 

   𝑄𝑖  1 −
𝐸 𝐷𝑖 

𝑃𝑖
 + 𝑆𝑆𝑖 

𝑁
𝑖=1 ≤ 𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥    (12.4) 

 𝑄𝑖 = 𝑧𝑖𝑄𝑖,𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 , ∀𝑖     (12.5) 

 𝑧𝑖 ∈  0,1,2 …  , ∀𝑖    (12.6) 

 𝑆𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑖 , heltal, ∀𝑖     (12.7) 

 𝑄𝑖 ≤ 𝑄𝑖 ≤ 𝑄𝑖 ,𝑚𝑎𝑥 , heltal, ∀𝑖    (12.8) 

Målfunktionen (12.1) bygger på att totalkostnaden för det genomsnittliga antalet enheter som 

ligger i lagret minimeras. Detta summeras över alla artiklar 𝑁 för att på så vis ta hänsyn till 

det totala lagret. Det går lika bra att omformulera målfunktionen till att behandla de 

genomsnittliga kostnaderna eller endast beröra en specifik artikel, men detta kommer inte att 

behandlas här. 

Det första bivillkoret (12.2) säkerställer att kravet om maximalt antal order 𝐹  under den 

tidsperiod som beaktas uppfylls. Bivillkor (12.3) upprätthåller den totala servicenivån för alla 

artiklar som VPT önskar. Det går att betrakta detta ur två synvinklar, antingen att det totala 

lagret ska upprätthålla en viss total säkerhetsnivå eller också att varje artikel för sig 

upprätthåller sin egen önskade säkerhetsnivå. Det senare perspektivet går även att använda sig 

av i (12.2) gällande orderfrekvensen. 
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De resterande villkoren är kopplade till inmatningsparametrar där (12.4) säkerställer att den 

totala lagernivån aldrig överskrider maximalt lagerutrymme, (12.5) tillsammans med (12.6) 

garanterar att orderkvantiteten består av multiplar av en viss storlek och de sista två 

bivillkoren (12.7)-(12.8) ser till att säkerhetslagret och orderkvantiteten hamnar inom de 

inmatade minsta respektive största nivåerna. 

Som nämndes i början av detta avsnitt försvårar de bakomliggande beräkningarna av den 

förväntade bristen lösningen av optimeringsproblemet. Som beskrevs i avsnitt 10.5 kan 

bristen beräknas enligt 

𝐸 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖 = 𝜎𝑖  𝐺  
𝑆𝑆𝑖

𝜎𝑖
 − 𝐺  

𝑆𝑆𝑖+𝑄𝑖

𝜎𝑖
       (12.9) 

där 

𝐺 𝑣 = 𝜑 𝑣 − 𝑣 1 − 𝛷 𝑣       (12.10) 

𝜎𝑖 =  𝜎𝑖 ,𝐷
2 𝐸 𝐿𝑇𝑖 2𝑐𝑖 + 𝜎𝑖 ,𝐿𝑇

2 𝐸 𝐷𝑖 2     (12.11) 

där 𝜑 𝑣  är normalfördelningens täthetsfunktion, 

𝛷 𝑣  är normalfördelningens fördelningsfunktion, 

𝜎𝑖  betecknar den totala standardavvikelsen för artikel 𝑖, vilken byggs upp av 

𝜎𝑖 ,𝐷 som är den förväntade efterfrågans standardavvikelse för artikel 𝑖, 

𝐸 𝐿𝑇𝑖  är den förväntade ledtiden för artikel 𝑖, 

𝑐𝑖  betecknar korrelationskonstanten för artikel 𝑖 (se sida 45), 

𝜎𝑖 ,𝐿𝑇 är den förväntade ledtidens standardavvikelse för artikel 𝑖, och 

𝐸 𝐷𝑖  står för den förväntade efterfrågan. 

Det kan i detta läge även vara bra att observera att den förväntade ledtiden för artikel 𝑖 är 

beroende av dess orderkvantitet. Bortses omställningstiden, som är densamma oberoende av 

tillverkad kvantitet, är ledtiden direkt proportionell mot batchstorleken eftersom varje extra 

tillverkad enhet förlänger den totala ledtiden med en enhets produktionsledtid. I de fall där 

flera artiklar produceras i samma produktionslina krävs dessutom att beräkningarna beaktar 

den totala förväntade ledtiden och standardavvikelsen för att på så vis säkerställa tillgången av 

enheter under hela planeringscykeln. Dessa två noteringar medför att (12.11) i dessa fall 

skrivs om till 

𝜎𝑖 =  𝜎𝑖 ,𝐷
2   𝑄𝑖𝐸 𝐿𝑇𝑖 

𝑛
𝑖=1  2𝑐𝑖 +    𝜎𝑖 ,𝐿𝑇

2𝑛
𝑖=1  

2

𝐸 𝐷𝑖 2   (12.12) 

där 𝑛 står för det antal artiklar som ingår i linans planeringscykel. 

Eftersom (12.12) endast beaktar den totala ledtiden och dess standardavvikelse och inte 

beaktar planeringscykelns längd kan säkerhetslagret vid extrema avvikelser visa sig ha 

dimensionerats för lågt. För att parera för att brist inte ska uppstå kan det krävas att villkoret 
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om önskad orderfrekvens måste brytas. Detta är dock ett specialfall och så länge 

produktionsplaneraren agerar kommer inte någon bristsituation uppstå med anledning av 

denna begränsning. 

Enligt (12.7) och (12.8) är optimeringsproblemet ett heltalsproblem. I och med den vetskapen 

går det att sluta sig till att det är ett icke-konvext problem. Därför kommer det inte att gå att 

uttala sig om ett funnet lokalt optimum även är globalt optimum vid användning av någon 

sökmetod vid lösningsförfarandet. Det är dock intressant att studera huruvida det är ett linjärt 

eller ickelinjärt heltalsproblem för att kunna göra en lämplig bedömning av hur 

lösningsförfarandet ska genomföras. Generellt anses ickelinjära heltalsproblem vara väldigt 

svåra att lösa och skulle detta optimeringsproblem vara av sådan art är det därför lämpligt att 

försöka approximera de ickelinjära funktionerna med linjära funktioner eller utforma någon 

form av lösningsheuristik. Med detta i åtanke är det endast bivillkor (12.3) som är intressant 

att studera närmare eftersom det direkt går att se att målfunktionen och de andra bivillkoren är 

linjära funktioner. 

Sätter vi in (12.10) och (12.11) i (12.9) och utvecklar normalfördelningens täthets- och 

fördelningsfunktion fås 

𝐸 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖 =

𝜎𝑖

 2𝜋
 𝑒

− 
𝑆𝑆 𝑖
𝜎𝑖

 
2

2 
− 𝑒

− 
𝑆𝑆 𝑖+𝑄𝑖

𝜎𝑖
 

2

2 
 +

𝑆𝑆𝑖

 2𝜋
   𝑒−𝑡2 2 ∞

−∞
𝑑𝑡 

𝑡=
𝑆𝑆 𝑖
𝜎𝑖

−   𝑒−𝑢2 2 ∞

−∞
𝑑𝑢 

𝑢=
𝑆𝑆 𝑖+𝑄𝑖

𝜎𝑖

 +

+𝑄𝑖  1 −
1

 2𝜋
  𝑒−𝑣2 2 ∞

−∞
𝑑𝑣 

𝑣=
𝑆𝑆 𝑖+𝑄𝑖

𝜎𝑖

      (12.13) 

Inte ens utvecklat till denna grad går det att avgöra huruvida (12.3) är en linjär funktion, men 

med tanke på hur komplex (12.13) är blir det rimligt att anta att så inte är fallet. Med 

anledning av detta väljs att utforma en heuristik för att finna en lösning till 

optimeringsproblemet. Notera att detta inte behöver innebära att heuristiken finner ett globalt 

optimum. Det kommer att visa sig att efter utformandet av heuristiken styrks antagandet om 

ickelinjäritet (se formel (12.23) med efterföljande text). 

För att lösa detta problem kommer vi i avsnitt 12.2 att gå igenom vilka parametrar som är 

aktuella för VPT att mäta och dessutom ge instruktioner för hur mätningen ska ske. I detta 

ingår även att ta fram en heuristik som gör det enkelt att implementera optimeringsproblemet i 

ett kalkylbladsprogram. Det ska hållas i åtanke att kvaliteten på ett optimeringsproblems 

lösning är direkt beroende av parametrarnas noggrannhet. I verkligheten kommer vi aldrig att 

kunna säkerställa att parametrarna får exakta värden då dessa kommer att avrundas och 

uppskattas. De totalkostnadsmodeller som är inblandade kommer heller inte att kunna 

presentera ett verkligt fall då det inte går att ta hänsyn till exakt alla kostnader. Därmed blir 

den tjänade nyttan av en optimal lösning väldigt liten och det kan till och med krävas 

justeringar i efterhand för att anpassa lösningen till det verkliga fallet. Med hjälp av en 

heuristik kan vi dock få ett fullgott slutresultat på ett i slutändan mycket enklare vis. 
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12.1.2 Heuristik 
I avsnitt 10.9.1 beskrivs tankegången kring en heuristik som förenklar implementeringen i ett 

kalkylbladsprogram. Denna tankegång går att applicera även på detta fall för att göra det 

möjligt för oss att använda ett kalkylbladsprogram i vår implementering. Vi utgår därför från 

𝐸𝑂𝑄 där lagernivån ökar och minskar med viss bestämd takt. Detta leder fram till 

𝑄𝑖
∗ =  

2𝐾𝐸 𝐷𝑖 

ℎ𝑖 1−
𝐸 𝐷𝑖 

𝑃𝑖
 
     (12.14) 

där ℎ𝑖 = 𝑟𝑝𝑖  är lagerföringskostnaden för artikel 𝑖, och 

 𝐾 är ordersärkostnaden. 

I de fall där produktionen måste tillverka en artikel i en viss multipelstorlek krävs det att 

totalkostnaden minimeras givet att orderkvantiteten endast kan uppgå till multiplar av denna 

storlek. Detta har det tagits hänsyn till i bivillkor (12.5). I de flesta fall kommer dock inte 

detta krav att behöva realiseras och då räcker det med att sätta 𝑄𝑖 ,𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 = 1, vilket alltså 

innebär att det går att köra enstycksproduktion om så skulle önskas. 

(12.14) kan användas i bivillkor (12.2), vilket ger följande 

𝐾 ≥
1

2
 

1

𝑁𝐹
  ℎ𝑖𝐸 𝐷𝑖  1 −

𝐸 𝐷𝑖 

𝑃𝑖
 𝑁

𝑖=1  
2

     (12.15) 

varpå orderkvantiteten då kan bestämmas genom 

𝑄𝑖 = max  
1

𝑁𝐹  
𝐸 𝐷𝑖 

ℎ𝑖 1−
𝐸 𝐷𝑖 

𝑃𝑖
 
   ℎ𝑖𝐸 𝐷𝑖  1 −

𝐸 𝐷𝑖 

𝑃𝑖
 𝑁

𝑖=1  , 𝑄𝑖,𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 , 𝑄𝑖   (12.16) 

Därmed är omsättningslagret definierat och kvantiserat (det förutsätts att de andra bivillkoren 

kopplade till orderkvantiteten är uppfyllda och att kvantiteten avrundas uppåt till närmsta 

multipel av 𝑄𝑖,𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 ). Det värde som presenteras i metoden på 𝑄𝑖  är det antal enheter av 

artikel 𝑖 som produktionsplaneraren bör planera att producera förutsatt att inga kassationer 

inträffar. I annat fall bör planeraren multiplicera 𝑄𝑖  med den andel produkter som kasseras. 

Vid implementeringen i kalkylbladsprogrammet kan detta enkelt läggas till i form av att 

användaren ges möjlighet att fylla i andelen uppskattade kassationer vilket då automatiskt 

läggs på den föreslagna kvantiteten. Notera att denna metod inte tar hänsyn till begränsningar 

i kapacitet utan detta anses vara ett separat problem som planeraren får ta hänsyn till när den 

lägger sin produktionsplan. Detta är dock något som bör kunna läggas till i denna metod i ett 

senare läge om VPT skulle finna att det är av intresse. Dock går det att i 

optimeringsproblemet sätta en maximal nivå på orderkvantiteten som givetvis kan räknas 

fram utifrån den maximala kapaciteten. Detta för att på så vis se till att det inte föreslås en 

högre orderkvantitet än det finns möjlig kapacitet till. 

Omsättningslagret kommer hela tiden att baseras på de prognoser som finns tillgängliga, i 

vilka det med stor sannolikhet kommer att finnas avvikelser från det verkliga utfallet. För att 
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fånga upp dessa svängningar och även de avvikelserna i ledtider, som vi antagit är av 

stokastisk natur, används säkerhetslagret som en buffert. De avvikelser som inte är av 

stokastisk art utan faktiskt kan förutspås ska tas om hand genom prognosarbetet och därmed 

täckas av omsättningslagret. Detta skulle exempelvis kunna vara en nedåt- eller uppåtgående 

efterfrågetrend. När en sådan trend upptäcks måste berörda parametrar uppdateras för att ta 

hänsyn till de förändrade förutsättningarna. 

Det gäller att planeraren förstår vad denna buffert innebär och därigenom kan agera utefter 

om säkerhetslagret minskar alternativt ökar. Det vill mena att det antal enheter som kan sägas 

tillhöra säkerhetslagret och inte omsättningslagret (som ska ha en köpare) förändras från det 

framräknade. Detta måste produktionsplaneraren ta hänsyn till när den betraktar 𝑄𝑖  och ska 

lägga sin produktionsplan. 

Som visades i (12.13) mynnar bivillkor (12.3) ut i ett oerhört komplext uttryck, vilket skapar 

problem för att kunna implementera detta i ett kalkylbladsprogram. Det går helt enkelt inte att 

få ut 𝑆𝑆𝑖  på sluten form, varför vi måste utvidga vår heuristik till att ta hand om även detta. Vi 

fortsätter att använda tankegången i 10.9.1 och gör följande approximationer 

𝐸 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖 ≈ 𝜎𝑖𝐺  
𝑆𝑆𝑖

𝜎𝑖
       (12.17) 

𝛷  
𝑆𝑆𝑖

𝜎𝑖
 ≈ 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖       (12.18) 

𝑆𝑆𝑖 ≈ 𝛷−1 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖 𝜎𝑖 ≈ 𝜎𝑖  𝑡 −
𝑐0+𝑐1𝑡+𝑐2𝑡2

1+𝑑1𝑡+𝑑2𝑡2+𝑑3𝑡3 +  𝜖 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖      (12.19) 

där alla konstanter och samband i det sista uttrycket följer de som presenterades i (10.42). 

(12.17)-(12.19) utgör goda approximationer då vi kommer att ha en relativt hög servicenivå 

för alla artiklar, och sannolikheten för att någon ledtid i detta fall är längre än lagrets täcktid 

är inte signifikant. Därmed hamnar slutresultatet på 

𝑆𝑆𝑖 =

 
  
 

  
 

min   −2𝜎𝑖
2 ln  

 2𝜋

𝜎𝑖
 𝜎𝑖𝛷−1 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖 + 𝑄𝑖  1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  , 𝜎𝑖𝛷

−1 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  ,

om ln  
 2𝜋

𝜎𝑖
 𝜎𝑖𝛷

−1 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖 + 𝑄𝑖  1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  ≤ 0

𝑆𝑆𝑖 , annars

 (12.20) 

För att kunna studera när vilken gräns används kan följande formel granskas 

1

 2𝜋 1−𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖 
𝑒− 𝛷−1 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  

2
2 

− 𝛷−1 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖 ≤
𝑄𝑖

𝜎𝑖
≤

1

 2𝜋 1−𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖 
− 𝛷−1 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  

      (12.21) 

Eftersom det endast är orderkvantiteten som är variabel och standardavvikelsen är beroende 

av denna är det endast 
𝑄𝑖

𝜎𝑖
 som är intressant att undersöka. Är sambandet 

𝑄𝑖

𝜎𝑖
 beläget till vänster i 
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olikheten används SERV1-definitionen, mellan olikheterna SERV2-definitionen och till höger 

𝑆𝑆𝑖 . 

I och med detta har grunden i metoden presenterats och det går därmed att gå vidare till att 

beskriva arbetssättet och implementeringen. Med detta som hjälp kan planeraren då få fram 

beställningspunkten för varje artikel 𝑖, vilken bör ligga till grund inom planeringsarbetet av 

när en viss artikel ska börja produceras. Då parametern 𝜎𝑖  inkluderar avvikelser i ledtiden som 

även innefattar omställningstider får planeraren därigenom en förbindelse mellan 

kapacitetsbegränsningar och behovet samt vilka effekter detta genererar i ett ekonomiskt 

perspektiv. 

Värt att notera är att heuristiken endast kommer att ge förslag på en approximativ optimistisk 

uppskattning av säkerhetslagret. Approximationerna tillsammans med att vi har att göra med 

heltalsoptimering gör att det i vissa fall inte kommer att vara möjligt att exakt nå de uppsatta 

målen för säkerhetsnivåerna, men vi kommer fortfarande att nå tillräckligt bra värden för att 

kunna upprätthålla en hög säkerhet. I teorin nämns att det inte kommer att uppstå några större 

fel då orderkvantiteten och säkerhetslagret beräknas separat. I vårt fall krävs att 

orderkvantiteten bestäms före säkerhetslagret. 

Det uppstår några problem som måste lösas då Excel används som implementeringsverktyg i 

detta specifika fall. Bland annat är bivillkoren utformade på sådant vis att vår 

lösningsheuristik inte helt fullständigt tar hänsyn till alla bivillkor. Detta gäller framför allt 

(12.4) då det är flera artiklar inblandade och det finns begränsade lagermöjligheter, men till 

viss del gäller detta även (12.5). Båda dessa bivillkor är förvisso specialfall som många 

gånger inte ställer till med några direkta problem, men för att generalisera lösningen så gott 

det går känns det nödvändigt att få med dessa i beräkningarna. 

Efter att ha implementerat heuristiken i nuvarande form i Excel studerades ett antal olika fall 

för att kolla heuristiklösningens noggrannhet. (Se Bilaga 8.) Resultaten påvisade att i ett 

flertal fall uppfylldes inte alla bivillkor (framför allt (12.2) och (12.3)). Då Lagrangerelaxation 

inte är ett alternativ vid implementering i Excel (därav heuristikens nuvarande utformning) 

undersöktes effekten av att använda sig av heuristiklösningen som startlösning till en 

sökmetod vid lösning av optimeringsproblemet för att komma runt de beskrivna problemen. 

Det visar sig att detta ger önskad effekt och i de allra flesta fall uppfylls därmed alla bivillkor. 

De få gånger som så inte är fallet beror det på att sökmetoden inte kan finna ett lokalt 

optimum. Med anledning av denna förbättring av lösningen har lösningsförfarandet ändrats 

till att först ta fram heuristiklösningen och sedan använda denna som sökmetodens 

startlösning vid lösandet av optimeringsproblemet. 

I samband med detta omformas även framtagandet av orderkvantiteten så att den baseras på 

respektive artikels orderfrekvens 

𝑄𝑖 = max  
𝐸 𝐷𝑖 

𝐹𝑖
, 𝑄𝑖,𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 , 𝑄𝑖     (12.22) 

I och med detta blir det extra viktigt hur valet av orderfrekvens genomförs. Rekommenderbart 

är att VPT väljer att grunda beslutet på någon form av cyklisk planering. 
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Att använda Excels optimeringsverktyg Solver medför ett antal nya problem vilka hänger 

samman med att målfunktionen och bivillkoren måste ställas upp på ett bestämt sätt. Det 

innebär att de variabler som det optimeras över går att lösa ut på sluten form, vilket inte är 

fallet i (12.3). Detta har delvis gjorts i heuristiken, men uttrycket för säkerhetslagret (se 

(12.20)) måste skrivas om då det har tre fall varav ett inkluderar orderkvantiteten. Det fall 

som inkluderar orderkvantiteten kan skrivas om till 

ln 𝑘𝜎𝑖 + 𝑄𝑖 +
𝑆𝑆𝑖

2

2𝜎𝑖
2 ≥ − ln  

 2𝜋

𝜎𝑖
 1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖      (12.23) 

I och med detta går det nu att säga att (12.3) är ickelinjärt, vilket diskuterades tidigare (se sida 

59). Detta eftersom 𝑆𝑆𝑖  är kvadrerad och det är ett större-än-villkor. 

Logaritmuttrycket innehållandes orderkvantiteten i (12.23) utvecklas med hjälp av 

ln 𝑘𝜎𝑖 + 𝑄𝑖 = ln 𝑘𝜎𝑖 + 2 ∙   
𝑄𝑖

2𝑘𝜎𝑖+𝑄𝑖
 +

1

3
 

𝑄𝑖

2𝑘𝜎𝑖+𝑄𝑖
 

3

+
1

5
 

𝑄𝑖

2𝑘𝜎𝑖+𝑄𝑖
 

5

+ ⋯    (12.24) 

De två andra fallen fås genom att justera koefficienterna samt högerledets värde i bivillkoret. 

För att få en så pass bra säkerhetsnivå som möjligt väljer vi att studera den enskilda 

servicenivån för respektive artikel istället för att utgå från en total servicenivå där artiklarnas 

servicenivåer viktas mot varandra. På så vis frångås också problemet med att säkerställa att 

Excel-modellen måste kontrollera att marginalkostnaden är densamma för varje artikel. Detta 

hade annars kunnat leda till stor frustation hos användaren om denna inte förstått 

viktningsfaktorns och marginalkostnadens innebörd och därigenom inte hade kunnat använda 

metoden. Detta säkerställer att servicenivån för varje artikel upprätthålls. I det tidigare fallet 

finns risken att en artikels servicenivå blir så pass hög att den täcker upp för en annan artikel 

vars servicenivå är för låg, men där kravet på den totala servicenivån är uppfylld. För att väga 

upp för denna förenkling är det därför viktigt att företaget lägger kraft på att klassificera sina 

artiklar för att därigenom nå bra servicenivåer genom hela artikelsortimentet. 

12.1.3 Flaskhals- och sugstyrning 
Metoden som den presenteras ovan är ämnad för att fungera lika bra i produktionslinor där 

mellanlager förekommer som då endast färdigvarulagret skall optimeras i en lina där 

mellanlager saknas. 

För vevaxelproduktionens del består produktionslinan av tre delar där den första delen, 

Grovdelen, är produktionslinans flaskhals (se bland annat 2.7.2). Vidare har produktfloran 

beskrivits där vevaxlar till motortyp MD13 i dagsläget är den produkt som är av högvolymart. 

Produktionslinorna är med dagens behov och produktionstakt inställda för att MD13 skall 

kunna gå rakt igenom flödet utan att några maskinomställningar skall vara nödvändiga. Trots 

detta sker produktionen i dagsläget, tvärtemot vad teorin säger (se avsnitt 6.2), mot 

mellanlager som befinner sig mellan de olika produktionsdelarna. Att lokalerna dessutom inte 

är optimerade efter produktionslinan innebär att mellanlagren rent fysiskt befinner sig på 

samma plats i fabriken vilket orsakar en hel del transporter av vevaxlar fram och tillbaka. 
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Tack vare att dessa lager har funnits har produktionen inte stört sina kunder en enda gång de 

senaste månaderna trots stora produktionsstörningar i framför allt Grovdelen. Då Fin- och 

Slutdelen har kunnat nyttja de vevaxlar som funnits i mellanlagren har inte störningarna 

märkts utåt. Det är givetvis bra att kundernas behov upprätthålls men nackdelen är att 

problemen som finns i vevaxelproduktionen inte kommer upp till ytan. 

Vi anser att produktionen av MD13 vevaxlar skall ändras och styras enligt principen för 

sugstyrning med slopade mellanlager. Detta kommer innebära att de beskrivna problemen blir 

synliga och resurser bör, givetvis utifrån vad det kostar, allokeras för att så snabbt som möjligt 

komma tillrätta med problemen, i syfte att på sikt få processen att bli klart stabilare än vad 

den är i dagsläget. När dessa investeringar är genomförda kommer produktionen att kunna 

leverera med samma leveransprecision som i dagsläget, men med betydligt lägre lagernivåer. 

För planeraren innebär det här arbetssättet att denne alltid skall utgå från kundbehoven och 

endast se till att nivåerna i färdigvarulagret är korrekta. I stegen däremellan skall inga lager 

finnas utan det behov som uppkommer hos Slutdelen för att upprätthålla färdigvarulagret skall 

direkt flöda bakåt i systemet och bli efterfråga hos Findelen. Findelens behov för att serva 

Slutdelen blir till efterfråga hos Grovdelen. 

Ett undantag från den rena flaskhalsstyrningen finns. Den enda gång som ett mellanlager kan 

tillåtas är i ett specifikt fall och då i steget mellan Grov- och Findel. Orsaken är att med 

nuvarande produktionstakt, då fabriken är stängd under helgerna, måste Grovdelens ugn 

tömmas vilket innebär att det tar nästan ett helt skift på måndagen innan några färdiga 

vevaxlar kan levereras från Grov- till Findelen. För att Fin- och Slutdel skall ha något att 

arbeta med måste därmed Grovdelen få möjlighet att bygga upp ett litet lager i slutet av 

produktionsveckan för att täcka följande veckas initialbehov i de efterföljande 

produktionsstegen. 

Detta tankesätt om att arbeta enligt flaskhalsstyrning gäller givetvis inte bara för vevaxlar utan 

kan utan problem implementeras även på andra linor inom Bearbetning där 

produktionslinorna ser ut som de gör för vevaxlar av typ MD13 idag. 

12.2 Kartläggning av parametrar 

Utifrån optimeringsproblemet och lösningsheuristiken kan således problemet lösas under 

förutsättning att varje parameter är fullständigt definierad och korrekt mätt. Ett orsak-verkan-

diagram visas på nästa sida och detta bryter ned alla parametrar i mindre beståndsdelar för att 

det ska vara lättare att se deras orsak och verkan i problemet. 
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Vad det gäller parametrarnas noggrannhet går det att konstatera att ju fler mätningar som 

genomförs och ju längre tid som data insamlas desto bättre värden kommer man att få på sina 

parametrar. Dock måste mätningarna ske under rättfärdiga förhållanden så att mätresultat från 

ej jämförbara mätningar ej påverkar någon parameters storlek. Viktigt är också att 

kontinuerligt uppdatera mätningarna för att säkerställa att rätt data nyttjas. 

12.2.1 Ledtid 

I tidigare formler betecknas detta som den förväntade produktionsledtiden 

𝐸 𝐿𝑇𝑖  för hela orderkvantiteten till artikel 𝑖. Detta är helt enkelt den tid det tar från att första 

produkten påbörjar första operationen till det att sista produkten är klar i sista operationen. 

Det vill säga den tid det tar från ämneslagret till slutlagret för hela batchen. Detta inkluderar 

alla faktorer som stör orderkvantitetens sista produkt från att bli klar i produktionslinans sista 

operation. Med andra ord inkluderas tider för omställningar och produktionsstörningar som 

hindrar den sista produkten från att bli färdigproducerad. 

Omställningstiden stör endast sista produkten av artikel 𝑖 den tid som första produkten måste 

vänta på att omställningen blir färdig, vilket illustreras i figur 12.2 ovan. Det vill säga tiden 

som går från det att föregående artikels sista produkt är klar i sista operationen till det att 
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FIGUR 12.1 ORSAK-VERKAN-DIAGRAM VID KARTLÄGGNINGEN AV NÖDVÄNDIGA PARAMETRAR. 
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första produkten av artikel 𝑖 är klar i sista operationen. Vad det gäller produktionsstörningar 

inräknas den totala tid som på grund av olika störningar förlänger sista produktens tid i flödet. 

Vid beräkningarna av omställningarna gäller det att användaren som fyller i parametrarna tar 

hänsyn till lagd planering där både långa och korta ställ finns representerade (beroende på om 

omställningen sker inom produktfamiljen eller ej). Detta är inget som metoden i sig tar hänsyn 

till och därmed kan olika förslag på säkerhetslagernivåer beräknas utifrån planeringens 

struktur. 

Viktigt att tänka på är att produktionsledtiden måste uttryckas i samma tidsenhet som alla 

andra parametrar som uttrycks med hjälp av en tidsenhet. 

12.2.2 Ledtidens standardavvikelse 
Eftersom VPT har stora variationer i sina ledtider, framför allt när det kommer till 

omställningarna, innebär det att vi måste ta hänsyn till detta i våra beräkningar. Dessa 

variationer tas om hand genom standardavvikelsen 𝜎𝑖 ,𝐿𝑇  för artikel 𝑖. Liksom vid mätningarna 

av produktionsledtiden tas endast hänsyn till de moment som stör sista produkten från att bli 

färdig. Vi antar att de olika variationerna är oberoende av varandra så att det matematiskt går 

att bryta ned ledtidens standardavvikelse till 

𝜎𝑖 ,𝐿𝑇 =  𝜎𝑖 ,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
2 + 𝜎𝑖 ,𝑜𝑚𝑠𝑡 ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

2 + 𝜎𝑖 ,𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝
2     (12.25) 

För att den som använder metoden inte ska behöva vara alltför insatt i beräkningarna av 

standardavvikelsen kommer användaren i den Excel-implementerade modellen att erbjudas att 

fylla i alla uppmätta värden på en inmatningssida. Utifrån denna sida beräknar sedan Excel ut 

den totala standardavvikelsen och för in rätt värde till parametern. Gällande stoppen är det 

dock upp till användaren att bestämma hur långa stopp metoden maximalt ska ta hänsyn till 

vid dimensionerandet av säkerhetslagret. Dessa stopp kan bero på alltifrån ämnesbrist till 

maskiner som går sönder eller inplanerade stopp inom produktionen som gör att sista 

operationen inte kan leverera ut till lagret. 

12.2.3 Efterfråga 

Med efterfråga menas hur många artiklar som behövs i nästa produktionsdel, om det är lagret 

mellan delarna som dimensioneras, eller som kunden behöver, om det är färdigvarulagret som 

dimensioneras, under perioden som planeras. Efterfrågan betecknas 𝐸 𝐷𝑖  för respektive 

artikel 𝑖. 

Eftersom efterfrågan i sig inte går att veta på förhand alla gånger är denna parameter ytterst 

beroende av det prognosarbete som bedrivs. För att få en bättre och mer säker siffra på den 

förväntade efterfrågan är det lämpligt att göra mätningarna eller prognoserna över en längre 

period först. Sedan bör ett genomsnitt beräknas som bryts ned till rätt antal utefter bestämd 

tidsenhet. 

Konstanten 𝑐𝑖  i (12.11) betecknar den korrelation som råder mellan olika perioders prognosfel 

i efterfråga för artikel 𝑖. Eftersom vi antar att efterfrågan kommer att bestämmas utifrån flera 



DEL III – Analys 

 

-67- 

 

mätningar som görs under en längre period, och därigenom kan klassas som relativt stabila 

över tiden, finns det inga direkta skäl till att anta att prognosfelen skulle vara beroende av 

varandra. Denna konstant bör därför i de allra flesta fall kunna sättas till 0,5 vilket innebär att 

ingen korrelation råder. 

12.2.4 Efterfrågans standardavvikelse 
Liksom ledtid kan efterfråga variera. Skillnaden är dock att denna avvikelse inte kommer lika 

oväntat och plötsligt som produktionsledtiden då prognoserna över kommande efterfråga 

sträcker sig lång tid framåt och dessutom uppdateras löpande. För de avvikelser som sker 

finns variabeln 𝜎𝑖 ,𝐷  som för varje artikel 𝑖  tar hand om problemet. Ledtidens 

standardavvikelse och efterfrågans standardavvikelse antas vara helt oberoende av varandra, 

vilket innebär att om det ena inträffar så finns det ingenting som säger att det andra varken 

kommer att inträffa eller ej. 

Liksom för efterfrågan bör standardavvikelsen mätas över en längre tid för att sedan tas fram 

utifrån avvikelserna från efterfrågans genomsnitt. 

12.2.5 Produktionstakt 

För att kunna bestämma den optimala orderkvantiteten måste vi ha en bestämd 

produktionstakt 𝑃𝑖  Detta eftersom hela orderkvantiteten inte levereras in i lagret på en gång 

utan sker successivt. Det viktiga är att 𝑃𝑖 > 𝐸 𝐷𝑖  så att inte fler enheter än de som tillförs tas 

ut ur lagret per tidsenhet. Vid bestämmandet av denna beräknas det hur lång tid det tar från 

det att en produkt av artikel 𝑖 är färdig i sista operation tills dess att nästa produkt av artikel 𝑖 

är klar. Detta illustreras i figur 12.3 nedan. Med det antal tillgängliga timmar som sedan finns 

att tillgå för produktion går det sedan att bestämma hur många produkter som tillverkas 

exempelvis per timme eller vecka. 

12.2.6 Servicenivå 
Eftersom metoden bygger på att användaren ges möjlighet att differentiera sin lagerstyrning 

utifrån olika servicenivåer 𝑆𝐸𝑅𝑉2𝑖  för olika artiklar 𝑖 är det viktigt att den med beslutsrätt 

klart och tydligt redogör för om och i sådana fall hur den anser att styrningen ska 

differentieras. Det är därmed också viktigt att lägga tid på att komma fram till en lämplig 

grund för hur differentieringen ska gå till. Det vill säga utifrån vilka faktorer som artiklarna 

ska segmenteras och därefter besluta vilken servicenivå som ska upprätthållas inom respektive 

segment. 

Med andra ord är servicenivån en parameter som användaren ska vara försiktig med att ändra. 

Åtminstone så länge det inte finns tillräckligt med beslutsstöd bakom förändringen. Detta 

Slut sista operation 

    Processtid 

    Produkt n 

   Produkt n+1 

FIGUR 12.3 BERÄKNING AV PRODUKTIONSTAKTEN. 
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eftersom optimeringsproblemet då kommer att lösas utifrån andra beslutsgrunder, vilket inte 

alls behöver överensstämma med den tidigare lösningen. Exempelvis kan detta få följden att 

säkerhetslagret för en differentieringstyp dimensioneras till 𝑀  stycken medan en annan 

differentieringstyp dimensionerar säkerhetslagret till 5𝑀, vilket kan leda till obefogad misstro 

till optimeringens riktighet. 

12.2.7 Viktningsfaktor 

Denna parameter, viktningsfaktorn 𝜆𝑖  för artikel 𝑖, är starkt kopplad till servicenivåerna och är 

därmed också beroende av vilken typ av klassificering som differentieringen baseras på. Tar 

vi exemplet med vevaxlar är det rimligt att tänka sig att alla artiklar ska styras likadant varför 

viktningsfaktorn då blir 𝜆𝑖 =  1
𝑁
 
𝑁=5

= 0,2 för alla artiklarna. Vid fall med fler artiklar och där 

det finns skäl att vikta dem olika kan man tänka sig att detta exempelvis görs efter artiklarnas 

andel av total efterfråga. En närmare granskning kring vad som kan vara en bra 

klassificeringsgrund för VPT beskrivs i avsnitt 12.3. 

Det finns tre villkor som är viktiga att beakta och som måste vara uppfyllda vid användandet 

av detta förfaringssätt. Dessa är 10.25 och de två tillhörande villkoren till 10.20. 

12.2.8 Produktvärde 
Att hålla produkter i lager kostar pengar. För att veta hur mycket måste modellen ta med hur 

mycket en produkt är värderad till. Variabeln 𝑝𝑖  anger värdet för artikel 𝑖. 

12.2.9 Lagerränta 

Lagerräntan 𝑟 är den av VPT beslutade internräntan som används inom företaget för att sätta 

ett pris på kostnaden att hålla produkter i lager. I modellen används den tillsammans med 

produktkostnaden för att kunna minimera lagret genom att minimera kostnaden för 

lagerföringen. 

12.2.10 Antal artiklar 

Med antal artiklar 𝑁 menas antalet olika artiklar som produktionen planeras för att tillverka 

under planeringsperioden i det specifika flödet. 

12.2.11 Orderfrekvens 

Hur många gånger per tidsenhet som beställningar läggs anges som orderfrekvensen 𝐹. Ju fler 

gånger beställningar läggs desto högre blir säkerhetslagret då ett lägre genomsnittligt lager 

innebär att risken ökar för att lagret tar slut. Med en beställning menas varje gång som 

produktionsplaneraren beslutar att en orderkvantitet ska börja tillverkas. För att förtydliga 

detta går det att betrakta ett exempel där orderkvantiteten för en artikel är 100 stycken och 

produktionsplaneraren beslutar att 100 stycken enheter av denna artikel ska tillverkas varje 

vardag under kommande vecka. Orderfrekvensen blir därmed 5  gånger per vecka. Att 

produktionsplaneraren sedan planerar om sin ursprungliga plan påverkar inte orderfrekvensen. 

12.2.12 Multipelstorlek 

Parametern 𝑄𝑖 ,𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙  används då det finns en begränsning inom produktionen som gör att 

orderkvantiteten måste bestå av ett bestämt antal multiplar av 𝑄𝑖,𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 . I annat fall ska den 
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sättas till 1 så att all form av partiformning görs tillåten. I bivillkor (12.5) finns variabeln 𝑧𝑖  

vilken säkerställer att orderkvantiteten blir i helt antal multiplar av 𝑄𝑖 ,𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 . 

12.2.13 Begränsningsparametrar 

Slutligen ges användaren möjlighet att begränsa säkerhetslagrets minimala nivå 𝑆𝑆𝑖 , 

orderkvantitetens minimala och maximala nivå (𝑄𝑖  respektive 𝑄𝑖 ,𝑚𝑎𝑥 ) samt lagrets maximala 

nivå 𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 . Finns inga begränsningar sätts 𝑆𝑆𝑖 = 0, 𝑄𝑖 = 1, 𝑄𝑖 ,𝑚𝑎𝑥 = 𝑀 och 𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝑀 där 

𝑀 väljs tillräckligt stort för att inte begränsa lösningen. 

12.3 Klassificering 

Vi kommer här att lyfta fram ett förslag på hur VPT kan segmentera sina artiklar, vilket sedan 

ligger till grund för differentierad styrning av olika artiklar. Då lösningsförslaget grundar sig 

på differentiering av servicenivåer är det viktigt att det finns en klar struktur för hur detta ska 

gå till och hur företaget ska använda sig av detta för att bli mer lönsamt. Vi kommer här 

endast att presentera ett förslag och inte analysera huruvida detta är det mest lönsamma sättet 

att genomföra styrningen hos just VPT. Med hjälp av förslaget kommer dock garanteras att 

VPT kommer att få en styrning som är god nog i ett första läge. För att finna den mest 

optimala för VPTs del krävs dock en fullständig genomgång av alla artiklar och deras 

respektive för- och nackdelar. Vi har i denna rapport valt att inrikta oss på 

vevaxelproduktionen där det i dagsläget endast finns fem artiklar med relativt liknande för- 

och nackdelar. Dock står givetvis MD13 ut då det är högvolymsprodukten och därför har en 

mycket högre efterfråga än de andra artiklarna. Här har dock VPT redan en viss form av 

differentierad styrning då extra mycket kapacitet har allokerats till produktion av MD13. Men 

med tanke på att artiklarna annars är förhållandevis lika och det endast handlar om fem 

artiklar finns inga direkta skäl för att ha olika styrning dem emellan. 

Problemet är nedbrutet till sådan nivå att det går att betrakta varje produktionsavdelning för 

sig och det är även detta som har gjort det möjligt att separera vevaxelproduktionen från de 

andra avdelningarna. Detta gör att det går att dels ha en övergripande styrning, dels en 

styrning på avdelningsnivå och där det på båda nivåerna går att nyttja sig av differentierad 

styrning. På den övergripande nivån går det att urskilja beroende mellan olika artiklar. 

Exempelvis är det lika viktigt att ha motorblocket som vevaxeln på plats för att kunna 

montera en motor. Därför är det viktigt att VPT i sin övergripande styrning segmenterar 

utifrån flera kriterier för att kunna fånga upp sådana beroenden och därigenom ha tillräckliga 

lagernivåer för att kunna upprätthålla en hög servicenivå för viktiga produkter. 

Då vi inte har granskat Bearbetning på en övergripande nivå kan vi inte gå in djupare på detta 

område och vårt förslag kommer därför inte att beröra detta vidare. På avdelningsnivå är det 

dock inte lika viktigt med segmentering med avseende på flera kriterier. Detta eftersom 

beroendet mellan olika artiklar inom en avdelning inte är aktuellt i samma bemärkelse. 

Eftersom vi i detta fall föredrar en enkel, lättförståelig och lättimplementerbar lösning väljer 

vi därför att föreslå att VPT på avdelningsnivå använder sig av en vanlig enkel ABC-

klassificering som segmenterar utifrån ett kriterium. Detta minskar handlingsfriheten i 
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segmenteringen, men skapar ett förståeligt underliggande argument till styrningen som alla 

kan ta till sig. 

Målet med många lagerstyrningsmetoder är att minska kapitalbindningen och det är även 

detta som ska vara fokus i VPTs fall. I teoriavsnittet presenterades en metod som 

klassificerade artiklarna utifrån respektive artikels produktvärde i lagret. Detta anser vi vara 

en fullt tillräcklig bas för behovet på avdelningsnivå. Detta så att artiklarna med högst 

lagervärde (A-produkterna) beställs oftare för att minimera säkerhetslagret medan C-

produkterna har ett större säkerhetslager och beställs mer sällan. Det finns i dagsläget ingen 

anledning för VPT att på avdelningsnivå använda sig av en mer komplex klassificeringsbas 

som ökar arbetsbördan och som löpande kräver resurser för att underhållas, men som 

samtidigt inte per automatik genererar ökad lönsamhet. 

Vid vidare studier inom detta område vore det dock intressant att närmare utforska den teori 

som lyftes fram i avsnitt 10.8 om artikelsegmentering utifrån 
𝜆𝑖

ℎ𝑖𝜎𝑖
 och vad detta skulle 

innebära för VPTs del. Det vore framför allt intressant att se vilka effekter en sådan 

segmentering skulle innebära kapitalmässigt på dels övergripande nivå, dels på 

avdelningsnivå. 

12.4 Implementering 

Som redan har nämnts genomförs implementeringen i Excel 2007. Detta eftersom det är ett 

bra verktyg att hantera stora mängder data i och som med vissa knep kan manövreras för att 

genomföra de beräkningar som vårt lösningsförslag kräver. Dessutom är Excel ett 

datorprogram som de användare på VPT som kommer att använda Excel-modellen känner till 

och redan jobbar med dagligen. Detta gör att det blir enklare att få dessa att snabbt sätta sig in 

i hur Excel-modellen fungerar och kan användas. På så vis får exempelvis den 

produktionsplanerare som använder modellen snabbt en uppfattning om vad för data som ska 

stoppas in var och vad för data som kommer ut var. 

När väl all indata är inmatad sker beräkningarna med hjälp av makron och presenteras på ett 

överskådligt sätt i ett separat resultatblad. Ändras förutsättningarna kan nya beräkningar göras 

när som helst. Det gäller dock att ha i åtanke att nya förutsättningar även medför nya 

beräkningar vilket kan få till följd att dimensioneringen av säkerhetslagret blir annorlunda. 

Som nämndes i avsnittet om heuristiken medför användandet av Excel en del problem, vilka 

det kompenserats för genom modifiering av lösningsgången. Bland annat tas det fram en 

startlösning med hjälp av heuristiken som sedan sökmetoden använder vid sökandet efter ett 

lokalt optimum. Startvärdena på orderkvantitet, säkerhetslager, servicenivå och 

kapitalbindning publiceras sedan i resultatfilen tillsammans med de av sökmetodens hittade 

slutvärden. På så vis får användaren möjlighet att jämföra de två olika metodernas resultat. 

Dessutom presenteras förslag på den teoretiskt framräknade beställningsnivån utifrån 

slutvärdet och en alternativ orderkvantitet som tar hänsyn till kassationsprocenten. Vid 

bestämmandet av beställningsnivån används formel (8.5) med den skillnaden att hänsyn tas 

till successiva inleveranser varför beställningspunkten inte behöver täcka upp för hela 
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batchstorlekens produktionsledtid utan endast tiden fram till att första enheten (eller 

delpartiet) är inlevererad i lagret samt tiden för eventuella planerade produktionsstopp. 

Vid övergången till sluten form i (12.3) uppstår som nämnt hopp mellan tre olika fall. 

Eftersom Excel använder sig av en sökmetod uppstår problem då detta bivillkor hoppar från 

ett fall till ett annat. Söker metoden i ett område där gränsen för ett sådant hopp är beläget och 

där variablerna ej är heltal, men där en avrundning nedåt medför att bivillkoret ej är uppfyllt 

och en avrundning uppåt medför ett hopp i bivillkoret, avslutas sökningen (efter en 

förutbestämd tid) i en icke-heltalslösning. Eftersom heuristiken redan ger ett relativt bra svar 

kommer Excel-modellen i ett sådant läge att föreslå dess värden även som slutlösning. Det 

blir då upp till planeraren att besluta om den själv ska försöka finna en bättre lösning eller 

använda heuristiken. 

Vid flera numeriska försök visar det sig att då ett större antal artiklar är inblandade får Excel 

problem med att finna rätt heltalslösning. Istället för att söka vidare med högre värden på 

målfunktionsvariablerna (vilket i efterhand visar sig ge en godkänd heltalslösning) itererar 

Excel vidare med den icke-heltalslösning som den funnit. Exakt vad detta beror på är något 

som VPT bör analysera närmare för att om möjligt finna ett sätt att motverka orsaken till eller 

på annat vis komma runt problemet. 

12.5 Känslighetsanalys 
För att få veta hur väl den framtagna lösningen möter kraven på leveransservice med de 

lagernivåer som anses optimala genomfördes några simuleringskörningar i 

produktionssimuleringsprogrammet Quest. Då problemställningen har innefattat att 

dimensionera lagernivåerna mellan produktionsflödena samt färdigvarulagret valdes att göra 

en väldigt förenklad maskinuppsättning i Quest. Istället för att modellera varje maskin 

ingående i respektive produktionsflöde valdes det att slå samman dessa till att fungera som en 

enda maskin, då det är avvikelser i leveranser från sista operationen som innebär påverkan på 

de studerade lagernivåerna. 

En avgränsning som fick göras, på grund av bristande kunskap i Quest och stora svårigheter 

att få nödvändig hjälp, var att istället för att ha kontinuerliga inleveranser till lagret, vilket är 

fallet i verkligheten, levererades hela den beställda batchen in till lagret på samma gång när 

nivån för säkerhetslagret nåddes. Med den vetskapen valdes en annan beställningsnivå (än den 

för successiva inleveranser) för att kompensera för denna brist i simuleringsmodellen. En 

annan avgränsning som fick göras, beroende av samma anledning, var att endast testa den 

framtagna lösningen i normal produktion med normala avvikelser. Det är alltså inte testat vad 

som händer i de fall en oväntad och omfattande produktionsstörning sker. 

De värden som användes var i så stor utsträckning som möjligt de värden som gäller för 

vevaxelproduktionens Grovdel, avseende ledtider, ställtider och deras avvikelser. För 

efterfrågan användes prognosvärden för kommande år. 

I simuleringarna prövades tre olika scenarion där varje scenario testades med femtio 

körningar vardera. Varje körning motsvarade en tid om 2 000 timmar, vilket med dagens 
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tillgängliga produktionstid motsvarar ungefär 123 dagar eller ett halvårs tid givet produktion 

fem dagar per vecka. 

I Bilaga 2-Bilaga 4 redovisas vilka värden som användes på de inmatade parametrarna vid de 

olika körningarna. I tabellerna nedan kan resultatet av de genomsnittliga värdena på efterfråga 

och eventuella brister samt de minimala respektive maximala noterade bristerna ses. För 

detaljerad redogörelse av data för varje enskild simulering hänvisas till Bilaga 5-Bilaga 7. 

Artikel D9 MD13 MD16 

Medelefterfråga [st] 2 445,54 12 935,62 3 286,46 

Minimal brist [st] 0 0 0 

Maximal brist [st] 19 596 24 

Genomsnittlig brist [st] 3,58 23,86 0,76 

Genomsnittlig brist [%] 0,15 0,18 0,02 

Lagertillgänglighet [%] 99,85 99,82 99,98 
TABELL 12.1 RESULTAT AV DE 50 SIMULERINGARNA I OMGÅNG 1. 

Den första simuleringsomgången innefattade beställningar var tionde dag och där endast 

ställtiderna för omställningar mellan D9 och MD16 innefattade avvikelser. Önskad 

servicenivå var satt till 95 %. Som kan noteras i tabellen ovan levererades samtliga 

produkttyper nära nog konstant enligt önskade nivåer. 

Artikel D9 MD13 MD16 

Medelefterfråga [st] 2 443,86 12 932,3 3 287,28 

Minimal brist [st] 0 0 0 

Maximal brist [st] 20 16 0 

Genomsnittlig brist [st] 4,4 0,32 0 

Genomsnittlig brist [%] 0,18 0,002 0 

Lagertillgänglighet [%] 99,82 100,00 100,00 
TABELL 12.2 RESULTAT AV DE 50 SIMULERINGARNA I OMGÅNG 2. 

Till den andra simuleringsomgången ändrades värdena för orderfrekvensen till var femte dag. 

Dessutom lades avvikelser till för produktionsledtiden samt ett värde för omställningstiden för 

MD13 trots att MD13 inte ställs om. Anledningen till detta var att det konstaterades att MD13 

drabbats av brister i föregående simuleringsomgång då hänsyn ej togs till att maskinen tömdes 

helt på vevaxlar mellan produktionsbatcherna. För att lösa detta adderades en omställningstid 

motsvarande tiden för att få igenom nya vevaxlar till sista operationen. Resultatet blev att 

knappt några märkbara brister kunde noteras förutom några tillfällen då D9 missade sin 

efterfråga med som mest 20 stycken vevaxlar för hela halvårsperioden. 

Artikel D9 MD13 MD16 

Medelefterfråga [st] 3 166,34 16 809,92 4 272,22 

Minimal brist [st] 0 0 0 

Maximal brist [st] 136 460 0 

Genomsnittlig brist [st] 90,86 365,14 0 

Genomsnittlig brist [%] 2,87 2,17 0 

Lagertillgänglighet [%] 97,13 97,83 100,00 
TABELL 12.3 RESULTAT AV DE 50 SIMULERINGARNA I OMGÅNG 3. 

I den sista simuleringsomgången höjdes värdet på efterfrågan för samtliga artiklar samtidigt 

som avvikelserna på produktionsledtid och efterfrågan tilläts vara högre. När dessa värden 

simulerades ökade bristerna på D9 och MD13. Vad gäller MD13 kan det ses i Bilaga 4 att 
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dess produktionsledtid kan överstiga tiden mellan beställningarna vilket av naturliga skäl 

innebär att det uppstår brister då dess planerade batcher inte hinner tillverkas färdigt inom 

avsedd tid. Således blir dessa värden aningen missvisande då efterfrågan är högre än vad 

tillgänglig kapacitet kan möta. 

Värt att notera som en skillnad mellan den verkliga produktionen och de simulerade fallen är 

att i verkligheten kan produktionen anpassas ifall en brist eller avvikelse inträffar vid 

tillverkningen av en batch och säkerhetslagret kan därigenom snabbt återställas. Detta är 

något som simuleringarna inte har tagit hänsyn till och säkerhetslagret har därför inte 

återställts, då lika stora batcher har producerats varje gång, oavsett om en avvikelse skett. 

Detta har fått till följd att större avvikelser än vad som hade varit troligt i verkligheten 

uppstått då ett mindre och mindre säkerhetslager har funnits att ta av vid behov vilket också 

kan förklara att bristerna för D9 ökade i den tredje simuleringsomgången. 

Som nämndes i början av avsnittet finns en nackdel med den använda simuleringsmodellen. 

Eftersom successiva inleveranser inte används för det med sig att när väl en brist uppstår blir 

den till antalet större än i det verkliga fallet där produkter levereras in i lagret i mindre partier. 

Detta visade sig extra tydligt vara ett problem vid den sista omgångens produktion av MD13 

där lagret nästan alltid var slut vid simuleringstidens slut medan det fanns ett större antal 

färdiga enheter väntandes i maskinen. Detta skapade väldigt stora brister vilka till stor del 

hade kunnat undvikas med successiva inleveranser. Detta resonemang styrks av det faktum att 

i de fåtal fall då den sista batchen hann levereras in till lagret uppstod inga brister alls.  
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13 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras den framtagna lösningens svagheter och förbättringsmöjligheter. I 

detta ingår hur gjorda avgränsningar påverkar resultatet av implementeringen och hur viktigt 

det är att få personalen att arbeta efter ett nytt tankesätt. 

13.1 Avgränsningarnas påverkan 
Tanken med metoden är att den ska vara av generell art och därigenom ska kunna användas 

av alla avdelningar och produktionslinor inom Bearbetning. Inom examensarbetets 

tidsomfång har det dock inte varit möjligt att detaljstudera alla dessa produktionslinor för att 

kunna säkerställa att metoden generaliseras till att kunna hantera och ta i beaktning alla 

specialfall. Därför avgränsades arbetets studie till att endast utforska vevaxelproduktionen i 

detalj medan övriga avdelningar berördes mycket ytligt. Därmed har det i första hand 

säkerställts att metoden kan användas inom vevaxelproduktionen genom att ta i beaktning 

dess egenskaper. Sättet att hantera dessa egenskaper har generaliserats för att kunna överföras 

till ett bredare perspektiv. Dock finns det fortfarande en potentiell möjlighet att någon 

avdelning besitter sådana specialegenskaper som ej kan fångas upp av metoden i nuvarande 

utformning. 

Då denna avgränsning endast begränsar metoden till att eventuellt inte gälla alla specialfall är 

det fortfarande möjligt för VPT att implementera metoden över hela Bearbetning och ändå få 

ut relativt bra resultat. Det finns sedan två möjliga vägar för VPT för att ta hänsyn till de 

gånger där specialfall dyker upp. Det ena är att göra justeringar i efterhand som kompenserar 

för specialfallet. Det andra är att formulera ett bivillkor som omhändertar specialfallet och 

sedan implementera detta i optimeringsproblemet. 

Arbetet har avgränsats till att implementera metoden i kalkylbladsprogrammet Excel vilket i 

numeriska försök visade sig ha problem med att använda sin sökmetod vid hantering av ett 

större antal artiklar. Detta skulle vara ett motiv till att blicka vidare mot att använda sig av 

någon annan lösning för att lösa optimeringsproblemet. I metoden pareras dock detta till 

största del av att användaren ändå får heuristiklösningen, vilken ändå kan anses tillräcklig då 

den i de numeriska försöken ofta hamnade i närheten av sökmetodens hittade lokala optimum. 

13.2 Förståelse för metoden 

För att metoden ska göra så stor nytta som möjligt är det viktigt att den förstås och används på 

rätt sätt. Vid missförstånd riskerar den annars att anses för svår och krånglig, vilket skulle 

kunna leda till att den inte används eller används på ett felaktigt sätt. 

Metoden bygger på begreppet säkerhetslager som ska finnas som en form av buffert mot 

svängningar i ledtider och efterfråga och dimensionerar därför säkerhetslagret utefter beställd 

kvantitet och de lagerkostnader som uppstår därigenom. De gånger avvikelser inträffar 

riskerar det fysiska säkerhetslagret att minska varför produktionsplanerarna måste agera för 

att bygga upp det igen. Genom detta verktyg framgår säkerhetslagrets storlek och därigenom 

får produktionsplaneraren god koll på vilka kvantiteter som ska beordras. Samtidigt gäller 

dock att produktionsplaneraren förstår hur den bakomliggande matematiken till metoden 

fungerar generellt. Det vill säga att ändras förutsättningarna får detta en direkt påverkan på 
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metodens resultat eftersom metoden därmed behöver lösa optimeringsproblemet med andra 

indata. 

Vad det gäller flaskhals- och sugstyrningen som föreslås för MD13-flödet blir det en stor 

skillnad mot hur styrningen sker i dagsläget och därför är det viktigt att detta resonemang och 

den bakomliggande teorin genomsyrar verksamheten för att det inte ska uppstå onödig rädsla 

och misstro till metodens resultat. Som nämndes i avsnitt 12.1.3 är detta den lämpligaste och 

mest kapitaleffektiva metoden för ett flöde av denna art och att metoden fungerar påvisas av 

simuleringsresultaten som överlag visar på väldigt hög lagertillgänglighet. Detta eftersom 

simuleringsmodellen modellerades efter Grovdelen som är hela produktionsflödets flaskhals. 

13.3 Effekter av förändrat PIA-lager 
Utanför examensarbetets gränser ligger dimensionering av PIA inom varje planeringspunkt. 

Det är lämpligt att VPT i ett nästa steg ser över sina PIA-nivåer för att på så vis säkerställa att 

kapitalbindningen även där är på rätt nivå. Sätts ett sådant arbete igång kommer det att få 

påverkan på detta arbetes framtagna metod. Detta eftersom en reducerad PIA-nivå kommer att 

slå hårt åt avvikelser vid störningar inom produktionslinan. Vid höga PIA-nivåer går det att 

förhindra att en sådan störning påverkar produktionslinan från att leverera produkter till 

lagret. Vid låga PIA-lager blir detta mer känsligt eftersom ett stopp mitt i produktionslinan 

riskerar att förhindra hela produktionslinan från att leverera nya produkter till lagret. Därför är 

det mycket viktigt att VPT uppdaterar de inmatade värdena på avvikelserna för att 

säkerhetslagret ska kunna dimensioneras till rätt nivå så att det kan skydda mot när 

produktionslinan blir stillastående på grund av störningar någonstans. 

13.4 Förbättringsmöjligheter 
I kapitel 11 förkastades ett antal alternativa vägar till att lösa problemet. Bland annat 

behandlar metoden ej bristkostnader, restorder eller möjligheten att köpa extra lagerutrymme 

eller extraleveranser. Dessa behandlades inte eftersom de skulle göra optimeringsproblemet 

onödigt krångligt och framför allt väldigt svårlöst för Excel med hänsyn till den lilla andel 

förbättring som det skulle föra med sig. Skulle metoden implementeras i ett annat 

optimeringsverktyg skulle det eventuellt finnas anledning att titta närmare på att utvidga 

optimeringsproblemet till att även beröra det fåtal tillfällen som brister verkligen uppstår och 

vad detta kostar kapitalmässigt. 

Vid användning av ett annat datorprogram än Excel kan även motiven till att använda sig av 

dynamiska modeller i form av Silver & Meal eller Wagner & Whitin styrkas. Dock skulle 

detta i allra högsta grad riskera att öka arbetsbelastningen för den personal som ska underhålla 

programmet. Detta eftersom förutsättningarna hela tiden förändras, vilket i sin tur skapar en 

ny optimal lösning varje gång programmet uppdateras. Fördelen med den i arbetet 

presenterade metoden är att så länge förutsättningarna är desamma sker ingen förändring av 

resultatet och eftersom inmatad indata förändras relativt sällan belastas inte personalen i 

samma utsträckning. Dessutom finns med metoden en vetskap om att den inte kommer att 

vara optimal fullt ut, men att dess lösningsförslag är tillräckligt bra för att upprätthålla en god 

servicenivå. 
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En stor nackdel med metoden är att den inte tar hänsyn till den flernivåstruktur som finns från 

Grovdel via Findel till Slutdel och färdigvarulager. Detta gör att metoden riskerar att 

överdimensionera lager som inte levererar ut mot kund. Detta är en nackdel på så vis att mer 

kapital än nödvändigt riskerar att bindas i lagret, men samtidigt står det klart att detta inte 

äventyrar lagret ut säkerhetssynpunkt. Den teori som har studerats i ämnet har inte kunnat 

råda bot på detta problem utifrån de förutsättningar som råder hos VPT varför den enda 

föreslagna lösningen att komma runt detta problem är att differentiera sina servicenivåer olika 

beroende av vilket mellanlager eller färdigvarulager som beaktas. 

Den Quest-modell som togs fram för simuleringarna anpassades som nämnts tidigare inte fullt 

ut till det beskrivna problemet utan det återstår en del arbete med att anpassa 

simuleringsmodellen till verkligheten. Även detta är något som är lämpligt för VPT att arbeta 

vidare med, dels för att ytterligare säkerställa metodens tillförlitlighet men också i syfte att 

fungera bättre vid eventuell utvärdering av framtida införande av cyklisk planering (se sida 62 

samt avsnitt 14.4).  
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14 Slutsatser och rekommendationer 
I detta avslutande kapitel presenteras arbetets slutsatser. Dessutom tillkommer 

rekommendationer till VPT kring hur de ska använda sig av metoden och hur de framöver ska 

gå vidare i arbetet med dimensionerandet av lämpliga lagernivåer. 

14.1 Teoretisk beslutsgrund till lagerdimensionering 
Vid införande av den presenterade metoden att dimensionera lagernivåerna kommer VPT, 

utöver att på flera håll kunna sänka sina lagernivåer med sänkt kapitalbindning som följd, 

också att med en teoretisk säkerhet veta att kundernas efterfråga kommer att kunna mötas. 

Detta kommer att innebära en stor skillnad mot nuläget då lagernivåerna är satta på magkänsla 

och är tänkta att täcka några dagars kommande behov. Med metoden kommer VPT få ett bra 

verktyg att grunda sina beslut på med lagernivåer som är anpassade efter flertalet olika 

scenarion med både varierande led- och omställningstider såväl som varierande 

efterfrågekvantiteter. I de simuleringar som genomfördes kunde det konstateras att metoden 

innebär en mycket hög leveranssäkerhet. 

Det som saknas för att kunna införa arbetssättet är en hel del statistik över hur stabil 

produktionsprocessen är. De parametrar som har beskrivits måste få korrekta värden utifrån 

hur respektive produktionsflöde fungerar. Det som finns i dagsläget är endast de teoretiska 

värdena för respektive maskin vilka väldigt sällan motsvarar de faktiska värdena och skulle 

man välja att mata in de värdena kommer med största sannolikhet inte lagernivåerna räcka till 

då de faktiska avvikelserna är betydligt större än vad de teoretiska värdena säger. Detta arbete 

kommer att kräva en insats från berörda personer men är oerhört viktigt att fokusera på för att 

metoden ska kunna fungera som avsett och är också det första steget i en implementering. 

14.2 Sänkta lagernivåer med ny lagerstyrning 
Inom vevaxelproduktionen kommer framför allt lagren för MD13 att minska drastiskt då det 

rekommenderas att knappt ha några lager överhuvudtaget mellan produktionsflödena. Ett 

införande av detta sätt att arbeta kommer att innebära en stor omställning för personalen som 

är van vid ett helt annat tankesätt där det viktigaste är att varje produktionsflöde har material 

att arbeta med. Att slutkunden alltid kommer att drabbas till sist vid en produktionsstörning är 

viktigt att få personalen att förstå. Det hjälper inte att Fin- eller Slutdelen har material att 

arbeta med ifall Grovdelen står still då de produktionsflödena alltid kommer att kunna 

processera allt som levereras ut från Grovdelen då deras operationstider är klart kortare än 

Grovdelens. En förlorad timme i Grovdelen är en förlorad timme för hela 

vevaxelproduktionen och lagrena mellan Grovdel och färdigvarulagret blir därför onödiga. 

Huruvida lagren kommer att minska för D9 eller MD16 eller på eventuella andra avdelningar 

som inför arbetsstättet vet vi inte i nuläget även om det är det troligaste scenariot. Det vi dock 

vet är att alla avdelningar som ändrar sitt arbetssätt kommer att få lagernivåer som är 

grundade på fakta och statistisk säkerhet istället för magkänsla. 

14.3 Synliggörande av dolda problem 
När lagernivåerna sänks ökar risken att inte kunna leverera till kund vid 

produktionsstörningar. Dock tar metoden hänsyn till de avvikelser som finns så länge som de 
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är korrekt angivna, men det till priset av ett betydligt högre lager. Med metoden blir det enkelt 

att se hur mycket exempelvis stora avvikelser i omställningstider innebär för lagernivåerna 

och därmed företagets kapitalbindning och på så sätt fås tydligare incitament att ta tag i de 

verkliga problemen som produktionen har. Teorin om den japanska sjön som säger att lager 

gömmer problem blir särskilt tydlig här och ifall VPT väljer att ta tag i de dolda problemen 

kommer processerna att bli stabilare vilket i förlängningen leder till ytterligare sänkta 

lagernivåer. 

14.4 Ny metod för produktionsplanering 
Värt att titta vidare på är ett nytt sätt att lägga upp planeringsarbetet på. Detta har legat utanför 

detta examensarbetes omfattning men vi har under arbetets gång insett behovet av att skapa 

ett verktyg för att systematisera planeringen, dels för att förenkla för produktionsplanerarna 

men också för att den framtagna metoden ska fungera bättre. Detta arbetssätt skulle då 

systematiseras till att bli identiskt för alla avdelningar, så att produktionsplanerare rent 

teoretiskt skulle kunna hoppa mellan olika avdelningar om det skulle behövas. Vid ett riktigt 

bra utformat system skulle även en planerare kunna sköta flera avdelningar samtidigt. 

Vi skulle rekommendera VPT att titta vidare på någon form av cyklisk planering som kan 

underlätta arbetet med metoden. Att avgöra huruvida cyklisk planering verkligen är mest 

lämpat att använda i VPTs fall väljer vi att lämna till den eller de som undersöker frågan 

närmare. Eventuellt är detta ett lämpligt uppslag för ett kommande examensarbete inom 

Bearbetning. 

14.5 Sänkt säkerhetslager genom reducerade ställtider 
En stor anledning till att det är svårt att dimensionera lagret av vevaxlar är det faktum att 

processen är så pass osäker, framför allt med avseende på omställningarna. Utöver att det är 

ett stort tidsspann mellan den snabbaste och den långsammaste omställningen så är ställtiden 

även i medelfallet mycket längre än vad den enligt produktionsteknikerna ska behöva vara. 

Detta leder till att metoden ger ett onödigt högt säkerhetslager, vilken till stor del skulle kunna 

sänkas vid stabilare och snabbare omställningar. 

Främsta anledningen till att omställningarna avviker så mycket från de teoretiska värdena och 

därmed blir så pass långa är på grund av det mätrum som måste kontrollera första biten. Det 

finns två rekommenderade lösningar för att effektivisera denna process och därigenom nå 

kortare omställningstider. Den första är att mättillfällena planeras mellan de olika 

avdelningarna och att dessa genomförs utanför ordinarie skifttid så att operatörerna kan 

utnyttjas till fullo under sina ordinarie arbetstider. Den andra är att samla statistik över alla 

mätningar för att på så vis kunna statistiskt säkerställa vilka omställningar som är bra på att 

leverera godkända första bitar och vilka som inte är det. Med sådan statistik som grund går det 

att motivera vilka produktionslinor som kan fortsätta produktionen utan att första biten har 

hunnit bli godkänd utan att verksamheten ska förlora omotiverat mycket pengar på detta. Ett 

sådant förfaringssätt skulle minska de totala ledtiderna avsevärt och därigenom skulle också 

lagernivåerna kunna sänkas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Normalfördelningstabell
1
 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 0,50000 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,52790 0,53188 0,53586 

0,1 0,53983 0,54380 0,54776 0,55172 0,55567 0,55962 0,56356 0,56749 0,57142 0,57535 

0,2 0,57926 0,58317 0,58706 0,59095 0,59483 0,59871 0,60257 0,60642 0,61026 0,61409 

0,3 0,61791 0,62172 0,62552 0,62930 0,63307 0,63683 0,64058 0,64431 0,64803 0,65173 

0,4 0,65542 0,65910 0,66276 0,66640 0,67003 0,67364 0,67724 0,68082 0,68439 0,68793 

0,5 0,69146 0,69497 0,69847 0,70194 0,70540 0,70884 0,71226 0,71566 0,71904 0,72240 

0,6 0,72575 0,72907 0,73237 0,73565 0,73891 0,74215 0,74537 0,74857 0,75175 0,75490 

0,7 0,75804 0,76115 0,76424 0,76730 0,77035 0,77337 0,77637 0,77935 0,78230 0,78524 

0,8 0,78814 0,79103 0,79389 0,79673 0,79955 0,80234 0,80511 0,80785 0,81057 0,81327 

0,9 0,81594 0,81859 0,82121 0,82381 0,82639 0,82894 0,83147 0,83398 0,83646 0,83891 

1,0 0,84134 0,84375 0,84614 0,84849 0,85083 0,85314 0,85543 0,85769 0,85993 0,86214 

1,1 0,86433 0,86650 0,86864 0,87076 0,87286 0,87493 0,87698 0,87900 0,88100 0,88298 

1,2 0,88493 0,88686 0,88877 0,89065 0,89251 0,89435 0,89617 0,89796 0,89973 0,90147 

1,3 0,90320 0,90490 0,90658 0,90824 0,90988 0,91149 0,91309 0,91466 0,91621 0,91774 

1,4 0,91924 0,92073 0,92220 0,92364 0,92507 0,92647 0,92785 0,92922 0,93056 0,93189 

1,5 0,93319 0,93448 0,93574 0,93699 0,93822 0,93943 0,94062 0,94179 0,94295 0,94408 

1,6 0,94520 0,94630 0,94738 0,94845 0,94950 0,95053 0,95154 0,95254 0,95352 0,95449 

1,7 0,95543 0,95637 0,95728 0,95818 0,95907 0,95994 0,96080 0,96164 0,96246 0,96327 

1,8 0,96407 0,96485 0,96562 0,96638 0,96712 0,96784 0,96856 0,96926 0,96995 0,97062 

1,9 0,97128 0,97193 0,97257 0,97320 0,97381 0,97441 0,97500 0,97558 0,97615 0,97670 

2,0 0,97725 0,97778 0,97831 0,97882 0,97932 0,97982 0,98030 0,98077 0,98124 0,98169 

2,1 0,98214 0,98257 0,98300 0,98341 0,98382 0,98422 0,98461 0,98500 0,98537 0,98574 

2,2 0,98610 0,98645 0,98679 0,98713 0,98745 0,98778 0,98809 0,98840 0,98870 0,98899 

2,3 0,98928 0,98956 0,98983 0,99010 0,99036 0,99061 0,99086 0,99111 0,99134 0,99158 

2,4 0,99180 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 0,99286 0,99305 0,99324 0,99343 0,99361 

2,5 0,99379 0,99396 0,99413 0,99430 0,99446 0,99461 0,99477 0,99492 0,99506 0,99520 

2,6 0,99534 0,99547 0,99560 0,99573 0,99585 0,99598 0,99609 0,99621 0,99632 0,99643 

2,7 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,99702 0,99711 0,99720 0,99728 0,99736 

2,8 0,99744 0,99752 0,99760 0,99767 0,99774 0,99781 0,99788 0,99795 0,99801 0,99807 

2,9 0,99813 0,99819 0,99825 0,99831 0,99836 0,99841 0,99846 0,99851 0,99856 0,99861 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

                                                 
1
 Tabell över den kumulativa normalfördelningsfunktionen, [www] 

<http://sv.wikipedia.org/wiki/Tabell_över_den_kumulativa_normalfördelningsfunktionen>. Hämtat 2009-10-01. 
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Bilaga 2 – Inmatade värden i simuleringsomgång 1 

  

 

D9 MD13 MD16 

Produktionsledtid [dag] 1,371742112 6,481481481 1,851851852 

Omställningstid [dag] 0,987654321 0,488683128 0,987654321 

Stopptid [dag] 0 0 0 

Σ Ledtid [dag] 5,198902606 6,970164609 5,198902606 

Produktionsledtidens standardavvikelse [dag] 0 0 0 

Omställningstidens standardavvikelse [dag] 0,49382716 0 0,49382716 

Stopptidens standardavvikelse [dag] 0 0 0 

Σ Ledtidens standardavvikelse [dag] 0,69838 0,00000 0,69838 

Efterfråga [st/dag] 19,73 104,73 26,63 

Efterfrågans standardavvikelse [st/dag] 4,73 24,53 6,01 

Produktionstakt [st/dag] 145,8 162 145,8 

Servicenivå [%] 95,00% 95,00% 95,00% 

Produktvärde [kr/st] 4314,76 4909,71 5973,84 

Lagerränta [%] 7,00% 7,00% 7,00% 

Orderfrekvens [antal ggr/dag] 0,1 0,1 0,1 

Multipelstorlek [st] 5 5 5 

Min.nivå säkerhetslager [st] 1 1 1 

Minsta batchstorlek [st] 5 5 5 

Största batchstorlek [st] 100 000 100 000 100 000 

Korrelation [-] 0,5 0,5 0,5 

Kassationer [%] 3,40% 3,40% 3,40% 

SEKRETESS 
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Bilaga 3 – Inmatade värden i simuleringsomgång 2  

  

 

D9 MD13 MD16 

Produktionsledtid [dag] 0,685871056 3,240740741 0,925925926 

Omställningstid [dag] 0,987654321 0,468106994 0,987654321 

Stopptid [dag] 0 0 0 

Σ Ledtid [dag] 3,587105624 3,708847735 3,587105624 

Produktionsledtidens standardavvikelse [dag] 0,076207895 0,360082305 0,102880658 

Omställningstidens standardavvikelse [dag] 0,49382716 0,046810699 0,49382716 

Stopptidens standardavvikelse [dag] 0 0 0 

Σ Ledtidens standardavvikelse [dag] 0,71002 0,36311 0,71002 

Efterfråga [st/dag] 19,73 104,73 26,63 

Efterfrågans standardavvikelse [st/dag] 4,73 24,53 6,01 

Produktionstakt [st/dag] 145,8 162 145,8 

Servicenivå [%] 95,00% 95,00% 95,00% 

Produktvärde [kr/st] 4314,76 4909,71 5973,84 

Lagerränta [%] 7,00% 7,00% 7,00% 

Orderfrekvens [antal ggr/dag] 0,2 0,2 0,2 

Multipelstorlek [st] 5 5 5 

Min.nivå säkerhetslager [st] 5 5 5 

Minsta batchstorlek [st] 5 5 5 

Största batchstorlek [st] 100 000 100 000 100 000 

Korrelation [-] 0,5 0,5 0,5 

Kassationer [%] 3,40% 3,40% 3,40% 

SEKRETESS 
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Bilaga 4 – Inmatade värden i simuleringsomgång 3  

  

 

D9 MD13 MD16 

Produktionsledtid [dag] 0,891632373 4,228395062 1,200274348 

Omställningstid [dag] 0,987654321 0,468106994 0,987654321 

Stopptid [dag] 0 0 0 

Σ Ledtid [dag] 4,067215364 4,696502056 4,067215364 

Produktionsledtidens standardavvikelse [dag] 0,099070264 0,469821674 0,133363816 

Omställningstidens standardavvikelse [dag] 0,49382716 0,046810699 0,49382716 

Stopptidens standardavvikelse [dag] 0 0 0 

Σ Ledtidens standardavvikelse [dag] 0,71787 0,47215 0,71787 

Efterfråga [st/dag] 25,649 136,149 34,619 

Efterfrågans standardavvikelse [st/dag] 6,207058 32,948058 8,377798 

Produktionstakt [st/dag] 145,8 162 145,8 

Servicenivå [%] 95,00% 95,00% 95,00% 

Produktvärde [kr/st] 4314,76 4909,71 5973,84 

Lagerränta [%] 7,00% 7,00% 7,00% 

Orderfrekvens [antal ggr/dag] 0,2 0,2 0,2 

Multipelstorlek [st] 5 5 5 

Min.nivå säkerhetslager [st] 5 5 5 

Minsta batchstorlek [st] 5 5 5 

Största batchstorlek [st] 100 000 100 000 100 000 

Korrelation [-] 0,5 0,5 0,5 

Kassationer [%] 3,40% 3,40% 3,40% 

SEKRETESS 
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Bilaga 5 – Resultat från simuleringsomgång 1  

Körning 
D9 

beordrat 
D9 

levererat 
D9 

brist 
MD13 

beordrat 
MD13 

levererat 
MD13 
brist 

MD16 
beordrat 

MD16 
levererat 

MD16 
brist 

1 2421 2421 0 12958 12958 0 3293 3293 0 
2 2441 2441 0 12956 12956 0 3280 3280 0 
3 2450 2448 2 12921 12921 0 3276 3276 0 
4 2432 2432 0 12900 12900 0 3276 3276 0 
5 2459 2448 11 12947 12947 0 3294 3294 0 
6 2446 2446 0 12957 12957 0 3290 3290 0 
7 2445 2445 0 12976 12976 0 3282 3282 0 
8 2460 2448 12 12937 12937 0 3274 3274 0 
9 2446 2446 0 12974 12974 0 3303 3303 0 

10 2427 2427 0 12934 12934 0 3286 3286 0 
11 2449 2448 1 12914 12914 0 3266 3242 24 
12 2436 2436 0 12924 12924 0 3298 3298 0 
13 2447 2447 0 12972 12972 0 3302 3302 0 
14 2447 2447 0 12876 12281 595 3282 3282 0 
15 2456 2448 8 12946 12946 0 3301 3301 0 
16 2461 2448 13 12920 12920 0 3282 3282 0 
17 2451 2448 3 12967 12967 0 3278 3278 0 
18 2432 2432 0 12994 12994 0 3256 3242 14 
19 2466 2448 18 12979 12979 0 3318 3318 0 
20 2444 2444 0 12952 12952 0 3294 3294 0 
21 2449 2448 1 12918 12918 0 3288 3288 0 
22 2454 2448 6 12950 12950 0 3296 3296 0 
23 2421 2421 0 12958 12958 0 3293 3293 0 
24 2441 2441 0 12956 12956 0 3280 3280 0 
25 2450 2448 2 12921 12921 0 3276 3276 0 
26 2432 2432 0 12900 12900 0 3276 3276 0 
27 2459 2448 11 12947 12947 0 3294 3294 0 
28 2446 2446 0 12957 12957 0 3290 3290 0 
29 2445 2445 0 12976 12976 0 3282 3282 0 
30 2460 2448 12 12937 12937 0 3274 3274 0 
31 2446 2446 0 12974 12974 0 3303 3303 0 
32 2427 2427 0 12934 12934 0 3286 3286 0 
33 2439 2439 0 12950 12950 0 3281 3281 0 
34 2454 2448 6 12853 12851 2 3283 3283 0 
35 2441 2441 0 12958 12958 0 3287 3287 0 
36 2446 2446 0 12923 12923 0 3303 3303 0 
37 2450 2448 2 12941 12941 0 3281 3281 0 
38 2467 2448 19 12886 12886 0 3294 3294 0 
39 2464 2448 16 12941 12941 0 3287 3287 0 
40 2440 2440 0 12925 12925 0 3290 3290 0 
41 2463 2448 15 12919 12919 0 3263 3263 0 
42 2451 2448 3 12877 12281 596 3270 3270 0 
43 2439 2439 0 12905 12905 0 3276 3276 0 
44 2442 2442 0 12915 12915 0 3296 3296 0 
45 2424 2424 0 12921 12921 0 3302 3302 0 
46 2435 2435 0 12940 12940 0 3298 3298 0 
47 2422 2422 0 12946 12946 0 3264 3264 0 
48 2443 2443 0 12914 12914 0 3278 3278 0 
49 2445 2445 0 12923 12923 0 3294 3294 0 
50 2466 2448 18 12912 12912 0 3307 3307 0 

Medel 2445,54 2441,96 
 

12935,62 12911,76 
 

3286,46 3285,7 
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Bilaga 6 – Resultat från simuleringsomgång 2  

Körning 
D9 

beordrat 
D9 

levererat 
D9 

brist 
MD13 

beordrat 
MD13 

levererat 
MD13 
brist 

MD16 
beordrat 

MD16 
levererat 

MD16 
brist 

1 2443 2443 0 12936 12936 0 3295 3295 0 
2 2421 2421 0 12928 12928 0 3298 3298 0 
3 2446 2446 0 12959 12959 0 3264 3264 0 
4 2429 2429 0 12968 12968 0 3305 3305 0 
5 2425 2425 0 12890 12890 0 3290 3290 0 
6 2445 2445 0 12918 12918 0 3293 3293 0 
7 2441 2441 0 12987 12987 0 3283 3283 0 
8 2458 2446 12 12946 12946 0 3296 3296 0 
9 2435 2435 0 12926 12926 0 3283 3283 0 

10 2455 2446 9 12973 12973 0 3271 3271 0 
11 2463 2446 17 12941 12941 0 3307 3307 0 
12 2451 2446 5 12911 12911 0 3287 3287 0 
13 2447 2446 1 12963 12963 0 3286 3286 0 
14 2425 2425 0 12874 12874 0 3292 3292 0 
15 2446 2446 0 12903 12903 0 3310 3310 0 
16 2461 2446 15 12926 12926 0 3275 3275 0 
17 2447 2446 1 12889 12889 0 3302 3302 0 
18 2437 2437 0 12963 12963 0 3285 3285 0 
19 2427 2427 0 12902 12902 0 3295 3295 0 
20 2454 2446 8 12910 12910 0 3263 3263 0 
21 2435 2435 0 12901 12901 0 3303 3303 0 
22 2429 2429 0 12945 12945 0 3306 3306 0 
23 2428 2428 0 12901 12901 0 3279 3279 0 
24 2419 2419 0 12975 12975 0 3287 3287 0 
25 2442 2442 0 12917 12917 0 3289 3289 0 
26 2466 2446 20 12924 12924 0 3280 3280 0 
27 2439 2439 0 12946 12946 0 3257 3257 0 
28 2456 2446 10 12952 12952 0 3293 3293 0 
29 2436 2436 0 13009 12993 16 3266 3266 0 
30 2451 2446 5 12899 12899 0 3303 3303 0 
31 2464 2446 18 12965 12965 0 3270 3270 0 
32 2444 2444 0 12905 12905 0 3298 3298 0 
33 2423 2423 0 12913 12913 0 3268 3268 0 
34 2452 2446 6 12928 12928 0 3309 3309 0 
35 2431 2431 0 12940 12940 0 3295 3295 0 
36 2465 2446 19 12904 12904 0 3280 3280 0 
37 2458 2446 12 12965 12965 0 3294 3294 0 
38 2451 2446 5 12922 12922 0 3286 3286 0 
39 2428 2428 0 12946 12946 0 3276 3276 0 
40 2438 2438 0 12920 12920 0 3289 3289 0 
41 2457 2446 11 12938 12938 0 3300 3300 0 
42 2458 2446 12 12935 12935 0 3273 3273 0 
43 2457 2446 11 12972 12972 0 3288 3288 0 
44 2445 2445 0 12925 12925 0 3276 3276 0 
45 2448 2446 2 12967 12967 0 3297 3297 0 
46 2436 2436 0 12923 12923 0 3278 3278 0 
47 2457 2446 11 12898 12898 0 3282 3282 0 
48 2436 2436 0 12896 12896 0 3285 3285 0 
49 2456 2446 10 12981 12981 0 3290 3290 0 
50 2432 2432 0 12890 12890 0 3287 3287 0 

Medel 2443,86 2439,46 
 

12932,3 12931,98 
 

3287,28 3287,28 
   



 

-VII- 

 

Bilaga 7 – Resultat från simuleringsomgång 3 

 
 

Körning 
D9 

beordrat 
D9 

levererat 
D9 

brist 
MD13 

beordrat 
MD13 

levererat 
MD13 
brist 

MD16 
beordrat 

MD16 
levererat 

MD16 
brist 

1 3173 3056 117 16872 16872 0 4267 4267 0 
2 3173 3056 117 16872 16872 0 4267 4267 0 
3 3170 3056 114 16773 16399 374 4268 4268 0 
4 3159 3056 103 16823 16399 424 4278 4278 0 
5 3182 3182 0 16783 16399 384 4302 4302 0 
6 3191 3056 135 16845 16399 446 4259 4259 0 
7 3154 3056 98 16832 16399 433 4259 4259 0 
8 3157 3056 101 16814 16399 415 4267 4267 0 
9 3179 3056 123 16837 16837 0 4273 4273 0 

10 3175 3056 119 16771 16399 372 4279 4279 0 
11 3169 3056 113 16859 16399 460 4257 4257 0 
12 3180 3056 124 16797 16399 398 4301 4301 0 
13 3179 3179 0 16811 16399 412 4281 4281 0 
14 3171 3056 115 16819 16399 420 4293 4293 0 
15 3183 3183 0 16750 16399 351 4281 4281 0 
16 3146 3056 90 16828 16399 429 4282 4282 0 
17 3154 3056 98 16813 16399 414 4248 4248 0 
18 3146 3056 90 16790 16399 391 4285 4285 0 
19 3159 3056 103 16809 16399 410 4263 4263 0 
20 3145 3056 89 16788 16399 389 4282 4282 0 
21 3158 3056 102 16868 16868 0 4280 4280 0 
22 3176 3056 120 16816 16399 417 4274 4274 0 
23 3156 3056 100 16831 16399 432 4269 4269 0 
24 3171 3171 0 16814 16399 415 4254 4254 0 
25 3174 3056 118 16793 16399 394 4273 4273 0 
26 3173 3056 117 16853 16399 454 4281 4281 0 
27 3166 3056 110 16796 16399 397 4271 4271 0 
28 3169 3056 113 16823 16399 424 4272 4272 0 
29 3162 3056 106 16795 16399 396 4275 4275 0 
30 3155 3056 99 16795 16399 396 4260 4260 0 
31 3169 3056 113 16777 16399 378 4286 4286 0 
32 3167 3056 111 16832 16399 433 4265 4265 0 
33 3160 3056 104 16814 16399 415 4280 4280 0 
34 3166 3056 110 16791 16399 392 4265 4265 0 
35 3144 3056 88 16821 16399 422 4273 4273 0 
36 3170 3170 0 16730 16399 331 4254 4254 0 
37 3154 3056 98 16838 16399 439 4289 4289 0 
38 3164 3056 108 16756 16399 357 4238 4238 0 
39 3179 3179 0 16789 16399 390 4243 4243 0 
40 3192 3056 136 16774 16399 375 4243 4243 0 
41 3179 3179 0 16791 16399 392 4270 4270 0 
42 3159 3056 103 16772 16399 373 4285 4285 0 
43 3175 3056 119 16818 16399 419 4248 4248 0 
44 3160 3056 104 16835 16835 0 4287 4287 0 
45 3164 3056 108 16836 16399 437 4257 4257 0 
46 3150 3056 94 16822 16399 423 4289 4289 0 
47 3167 3056 111 16835 16399 436 4274 4274 0 
48 3161 3056 105 16799 16399 400 4301 4301 0 
49 3153 3056 97 16816 16399 417 4291 4291 0 
50 3179 3179 0 16780 16399 381 4272 4272 0 

Medel 3166,34 3075,48 
 

16809,92 16444,78 
 

4272,22 4272,22 
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Bilaga 8 – Resultat från numeriska försök 

För att styrka resonemanget kring varför en heuristik används för att få fram en startlösning 

till sökmetoden (för att lösa optimeringsproblemet i Excel) illustreras nedan en tabell där 50 

olika fall har studerats. 

Lösningsmetod Heuristik Sökmetod Ingen lösning 

Stopp vid funnen lösning [st] 16 31 3 

Procentuell andel [%] 32,00 62,00 6,00 

Parametrarnas värden har inte haft något som helst samband med Volvo Powertrains dito i 

dagsläget utan har varierats kraftigt för att försöka täcka in så många olika fall som möjligt. 

Med rubriken Heuristik menas då det räckt med heuristiken för att finna en tillåten lösning. 

Finner inte heuristiken någon tillåten lösning har detta använts som startlösning till en 

sökmetod. Finner detta en lösning har detta noterats under Sökmetod. De gånger som ingen 

tillåten lösning erhålls har noterats under Ingen lösning. Det senare innebär dock inte att det 

med säkerhet inte finns någon tillåten lösning, utan enbart att någon sådan inte har påträffats. 

Den procentuella andelen har beräknats som antalet stopp dividerat på antalet studerade fall. 

Resultaten visar att i 32 % av fallen räcker det med heuristiken för att finna en tillåten lösning. 

Med tillägget att använda heuristiklösningen som startlösning till en sökmetod så nås en 

tillåten lösning i 94 % av fallen. Observera att dessa resultat inte går att generalisera till att 

gälla alltid, men ger ändå en fingervisning om att detta är ett väl försvarbart tillvägagångssätt 

för att finna en tillåten lösning till optimeringsproblemet. 


