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Abstract 

Abstract 

The work with this report has been focused on developing a methodology model 
for control at purchase. The methodology model covers parts classification, 
dispatching systems, batch shaping and more. The aim with the methodology 
model is that it will be used as an aid for a cost effective material planning to 
increase the value for customer.  

The work covers also a description of the present situation and the purchase 
process at Company X. Six parts have been applied, two from each class (A, B and 
C), in the methodology/model. The parts that have been applied are included in 
the flow between Company X and their supplier Company Y.  

Data have been collected trough literature studies, interviews and the company’s 
business system. The methodology model has been developed with a broad 
literature study in the concerned areas.  

The application of the six parts shows that the methodology model works well and 
shows that there is a possibility to reduce the costs. The methodology model can 
also help finding news ways in the material planning.   

The conclusion can be drawn that the methodology model is a good help for 
material planning and that the correct control and batch shaping gives a 
significant cost reduction. Company X has today an effective purchase activity, but 
there are potentials for improvements, especially concerning the batch shaping and 
an increased use of kanban. Moreover there is potential to gain more with a better 
use of the company’s business system.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Arbetet med denna rapport har fokuserats på att ta fram en metodikmodell för 
styrning vid inköp som omfattar bl.a. artikelklassificering, beordringssystem och 
partiformning. Syftet med metodikmodellen är att den ska användas som 
hjälpmedel vid en kostnadseffektiv materialplanering för att öka värdet för kund.  

Arbetet omfattar också en beskrivning av nuläget och inköpsprocessen på Företag 
X. En applicering av sex artiklar, två från varje klass (A, B och C), har gjorts i 
metodikmodellen. Artiklarna som appliceras ingår i flödet mellan Företag X och 
deras leverantör Företag Y.  

Litteraturstudier, intervjuer och data från företagets affärssystem ligger till grund 
för arbetets genomförande och där metodikmodellen har tagits fram med hjälp av 
en bred litteraturstudie i de berörda områdena.  

Appliceringen av de sex artiklar visar att metodikmodellen fungerar väl och att en 
möjlighet till att minska kostnaderna finns. Metodikmodellen kan även öppna 
ögonen för andra tillvägagångssätt för materialplaneringen.   

Slutsatsen kan dras att den framtagna metodikmodellen är en god hjälp vid 
materialplanering och att rätt styrning och partiformning ger en betydande 
kostnadsreducering. Företag X har idag en effektiv inköpsverksamhet, men det 
finns förbättringspotential och framförallt i partiformningen och en ökad 
användning av kanban. Dessutom kan företagets affärssystem utnyttjas bättre.  

Nyckelord 

• Artikelklassificering 

• Beordringssystem 

• Inköp 

• Lean produktion 

• Materialplanering 

• Metodik 

• Modell 

• Partiformning 
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1 Inledning 
Rapporten beskriver det första ledet i material- och produktionsflödet för Företag 
X. Inköpen mellan Företag X och en av deras leverantörer, Företag Y, beskrivs och 
analyseras för framtagning av metodikmodellen som kan tillämpas nu och vid 
framtida styrningar vid inköp från Företag Y och andra leverantörer.  

Företag X är ett svensk företag som utvecklar och producerar ett stort urval av 
ergonomiska stöd för hemmet och kontor. De höj- och sänkbara borden är deras 
kärnverksamhet. Leverantören är företagets systerbolag och står för en stor del av 
tillverkningen av deras artiklar.  

Analysen har stöd av en teoridel där relevanta ämnen som artikelklassificering, 
partiformning, säkerhetslager, processkartläggning, lean produktion och 
lagerstyrning tas upp. Teorin och analysen ligger till grund för metodikmodellen 
för framtida styrningar. Några artiklar väljs ut för utförligare analys och som sedan 
appliceras i metodikmodellen som ett exempel på hur den används. 

Arbetet är en del av en treårig ingenjörsutbildning på Högskolan i Jönköping och 
har genomförts under våren 2008 efter ett uppdrag från Företag X. 

1.1 Bakgrund 
Konkurrensen bland företagen blir allt hårdare och en viktig del i att hävda sig 
bland konkurrensen är att minska kostnaderna och effektivisera verksamheten, 
samtidigt som värdet för kunden ska öka.  

I många företaget står inköpskostnaderna för en väldigt stor del av de totala 
kostnaderna. En effektiv inköpsverksamhet ger stora potentialer till en ökad 
lönsamhet. Ett ökat samarbete avseende materialflödet och informationsflödet är 
några sätt för en effektivare verksamhet. Eftersom leverantören i detta fall är ett 
systerbolag finns goda möjligheter till ett bra och nära samarbete och det kan 
finnas många sätt att effektivisera och förbättra flödet dem i mellan.  

I arbetet har det fokuseras på att ta fram en metodikmodellen för en mer 
kostnadseffektiv inköpsverksamhet, där en beskrivning och analys över företagets 
situation och arbete idag inkluderas.  

1.2  Företagspresentation 
Till en början var företaget ett litet företag i Jönköping som sålde butiksinredning. 
1985 köptes företaget som då hade 11 anställda och en omsättning på knappt 20 
miljoner kr. Efter det utvecklades företaget till vad det är idag – en ledande 
totalleverantör av kompletta och komplexa lösningar till butiksindustrin – 
integrerande design-, tillverknings-, försäljnings och installationsfunktioner för att 
möta kraven från de största kunderna inom branschen.  
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Idag sysselsätter koncernen ca 500 anställda runt om i världen och omsätter ca 850 
miljoner kronor. Gruppen har åtta tillverkande enheter i Europa, Asien och 
Sydamerika. Dessutom finns det 13 säljbolag i Europa, Nordamerika, Sydamerika, 
Mellanöstern och Asien.  

Koncernen består av Företag Y och Företag X. Dessa systerbolag har än idag stor 
del av sin verksamhet kvar i Jönköping. 

1.2.1 Företag X 

Företag X specialiserar sig på att utveckla och tillverka ett stort urval av 
ergonomiska stöd för hemmet och kontor. Produkterna görs av olika metaller som 
rostfritt stål och aluminium samt med olika ytbehandlingar med syftet att tillåta 
skrivbord, sängar, soffor, köksbänkar och industriella arbetsbänkar att höjas, 
sänkas och lutas. Kärnverksamheten är de höj- och sänkbara borden.  

Företaget är marknadsledande i Skandinavien och arbetar nära sina kunder. Deras 
drivkraft är hög kvalitet och innovativa skräddarsydda lösningar.  

Stor del av produktionen sker hos systerbolaget Företag Y eller hos andra 
leverantörer. Utveckling och montering av produkterna sker hos Företag X.  

Företaget är beläget i Jönköping och omsätter ca 250 miljoner kronor och har runt 
50 anställda.  

1.3  Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att analysera flödet mellan Företag X och deras leverantör 
och tillika systerbolag Företag Y. Detta för att förbättra och effektivisera flödet och 
på så vis minska kostnader och öka kundvärdet i systemet. 

Målet är att ta fram en metodik och/eller modell för en kundorienterad och 
ekonomisk materialstyrning som kan appliceras nu och vid senare styrningar. 

1.4  Avgränsningar 
En ABC-analys ligger till grund för avgränsning och ger information om vilka 
artiklar som ligger i de olika klasserna. Ur dessa klasser har det valts ett par artiklar 
från varje klass som analyseras utförligare.   

Artiklarna som analyseras omfattar bara flödet mellan Företag X och Företag Y. 

1.5  Sekretess 
Efter ett önskemål från företaget, som är uppdragsgivare för examensarbetet, har 
deras, leverantörers och kunders namn uteslutits i rapporten. Företaget och 
uppdragsgivaren benämns Företag X och deras leverantör benämns Företaget Y.  

Artiklarnas värde har även utesutits i rapporten. 
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1.6  Disposition 
Rapportens första del har beskrivit bakgrund, företaget, syfte och mål samt 
avgränsningar. Nästa del tar upp relevant teori för analys av flödet och som 
underlag för metodikmodellen. De ämnen som bl.a. berörs är inköp, 
artikelklassificering, processkartläggning, partiformning, lagerstyrning och lean 
produktion. 

Efter teoridelen beskrivs metoderna som används och genomförandet beskriver 
hur arbetet har skett. I genomförandet finns också en nulägesanalys som beskriver 
företagets arbete med inköp, partiformning och materialstyrning.  

Resultatet visar en ABC-analys och en analys av inköpsprocessen. ABC-analysen 
ligger till grund för vilka artiklar som analyseras utförligare. Resultatet presenterar 
också den framtagna metodikmodellen där också sex artiklar appliceras i. 

Delen efter resultatet följs av slutsats och diskussion. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1  Inköp och dess betydelser 
Inköp handlar om aktiviteterna mellan företaget och dess leverantörer. Det är det 
första ledet i material- och produktionsflödet. I och med att det är det första i det 
fortsatta flödet genom företaget innebär det att dåliga och inte igenomtänka 
inköpsbeslut får negativa konsekvenser för hela företaget (Storhagen, 2003). 

”Inköpet definieras som att köpa rätt kvalitet av material vid rätt tidpunkt i rätt 
kvantitet från rätt källa till rätt pris.” (Storhagen, 2003, s. 74) 

Enligt definitionen ska fokus ligga på pris, kvalitet, försörjning och kvantitet/tid 
(Storhagen, 2003). 

I de flesta företaget står inköpskostnaderna för en stor del av de totala kostnaderna 
och är ofta den största kostnadsposten. En effektiv inköpsverksamhet och ett 
medvetet arbete med det ger lägre kostnader och en ökad lönsamhet. Det är inte 
bara inköpspriset som är avgörande utan andra aspekter som 
hemtagningskostnader, effektivare utnyttjande och lämpligare val av kvalitet är 
också viktig att beakta (Storhagen, 2003). 

Ett djupare och mer långsiktigt samarbete med en leverantör blir allt viktigare. 
Materialflödet (just in time-leveranser), informationsflödet (datorbaserad 
kommunikation) eller samarbete i tekniska utvecklingsfrågor är exempel på 
samarbeten (Gadde & Håkansson, 1993). 

Det är inte alltid lämpligast att köpa från den leverantör som ger lägsta pris. Är 
företaget känsligt för brister i leveranstid, kvalitet och komponenter kan det vara 
nödvändigt att betala ett högre pris om kan få rätt vara vid rätt tid. Det är även 
viktigt att ta hänsyn till antalet leverantörer. Beställs samma vara från flera olika 
leverantörer förlorar man kvantitetsrabatter och får höga hemtagningskostnader på 
grund av mindre orderstorlekar. Geografisk placering och leveransförmåga är 
avgörande faktorer för vilka leverantörer man ska välja då det är normalt lägre 
ledtid för en leverantör som ligger närmre företaget, vilket minskar risken för 
störningar (Storhagen, 2003). 

2.2  Artikelklassificering 
Artikelklassificering är ett enkelt sätt att dela in artiklar i olika grupper eller klasser. 
Artikelklassificering kallas ofta för ABC-analys. Det vanligaste sättet indelningen 
baseras på är artiklarnas volymvärde, men det finns även andra kriterier att utgå 
ifrån vid klassificeringen (Rudberg, 2007). Förutom volymvärdet är täcktid, 
behovsfrekvens, anskaffningsledtid, fysisk volym och ”kritiskhet” vanliga sätt att 
utgå ifrån (Olhager, 2000).  
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Syftet med artikelklassificering måste alltid klargöras. Syftet kan vara 
prognostisering, lagerstyrning, inventering och sortimentanalys (Olhager, 2000). 
Andra syften kan vara att höja intäkterna, anpassa servicegrader/nivåer, ordning 
och reda m.m. Vid lagerstyrning kan ABC-analysen användas för att ställa in 
lagerstyrningsparametrar som säkerhetslager, orderkvantiteter, 
beställningspunktsystem (Rudberg, 2007). 

”Klassificeringen handlar om att särskilja och gruppera artiklar genom att 
identifiera likheter av olika slag som gör det möjligt att behandla artikeln effektivt 
i olika avseenden.” (Rudberg, 2007, s. 4) 

Det traditionella är att man gör en klassificering utifrån ett kriterium, men det går 
också att göra det med flera kriterier som grund. Har men flera kriterium benämns 
det ofta som dubbel ABC-analys (Rudberg, 2007). 

Vid användning av ABC-analys måste man vara medveten om dess begränsningar. 
En brist som kan uppstå hos metoden är att de inte tar hänsyn till 
täckningsbidraget hos produkten. En produkt med stor förtjänst kan alltså hamna 
som C-produkt och blir därmed mindre prioriterad. Men produkten har samtidigt 
en låg omsättning och bidrar därför lite till resultatet (Storhagen, 1995) 

2.2.1 Kriterier 

2.2.1.1 Volymvärde 

Volymvärdet är som tidigare nämndes det vanligaste sättet att göra ABC-analys på. 

Volymvärdet är artikelns årliga förbrukning multiplicerad med dess artikelvärde 
(Olhager, 2000). Artikelvärdet är ofta ett upparbetat värde eller försäljningsvärde 
(Rudberg, 2007).  

Man får vara försiktig med att basera volymvärdet på försäljningsvärdet då flera 
undersökningar har visat hur artiklar med hög omsättning eller försäljning är rena 
förlustartiklar. Vidare kan volymvärdet t.ex. baseras på det totala inköpsvärdet eller 
kapitalbindning i lager (Aronsson, 2003). 

2.2.1.2 Fysisk volym 

Skrymmande och billiga artiklar är dyra att hantera och lagerhålla fysiskt relativt 
sitt värde, medan små och dyra artiklar leder till lägre relativa 
lagerhållningskostnader (Olhager, 2000). 

2.2.1.3 Kritiskhet 

Kritiskhet handlar om artiklar som ingår i viktiga delsystem som kan vara 
avgörande för att upprätthålla leveransservice mot kund (Olhager, 2000). 
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2.2.1.4 Behovsfrekvens 

Ibland räcker det inte att dela in artiklarna enbart efter volymvärde. Till exempel 
kan två artiklar med samma volymvärde ha olika förbruknings- eller 
leveransfrekvenser. Ena artikeln kan ha små och jämna uttagsintervaller och 
kvantiteter, medan den andra kan ha stor efterfrågevariation i tid och kvantitet. 
Det vill säga att behovsfrekvensen kan skilja sig åt, vilket är ett annat kriterium vid 
ABC-analys. Det kan då vara lämpligt att ta hänsyn till både dessa kriterier i en 
dubbel ABC-analys (Olhager, 2000). 

2.2.2 ABC-analys med ett kriterium 

Vid analys av volymvärdena visar det sig oftast att en liten andel av artiklarna står 
för en stor del av omsättningen, medan en stor del av artiklarna står för en liten del 
av omsättningen. Detta förhållande benämns som 80/20-regeln (Rudberg, 2007). 
80/20-regeln ger därmed att ca 20 % av artiklarna svarar för ca 80 % av 
volymvärdet. Efter den analysen delas artiklarna in i ett antal klasser. Vid ABC-
analys är det oftast tre klasser; A, B och C. A-artiklarna har högt volymvärde, 
medan C-artiklarna har lågt volymvärde och B-artiklarna är en mellangrupp. Figur 
1 visar hur en fördelning av klasserna kan se ut. 

 
Figur 1. Exempel på ABC-analys enligt volymvärdekriteriet (fritt efter Rudberg, 2007). 
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Stegen i ABC-analys (Aronsson m.fl., 2003): 

1. Välj klassificeringskriterium, dvs. vilket volymvärde som ska användas för 
artiklarna, och beräkna volymvärdet för respektive artikel. 

2. Rangordna artiklarna efter fallande volymvärde enligt valt kriterium.  

3. Beräkna artiklarna procentuell andel av volymvärdet. 

4. Beräkna det ackumulerade procentuella volymvärdet. 

5. Beräkna varje artikels procentuella andel av totala antalet artiklar. 

6. Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel. 

7. Bestäm lämpliga klassindelningar av artiklarna. 

Artiklarna i A-klassen har störst volymvärde och är därmed viktigast. Därför är det 
reduktion av ledtider, ökning av frekvenser, reduktion av orderkostnader och 
reduktion av osäkerhet av dessa artiklar som det i första hand ska läggas resurser 
på. Avsikten är att öka lageromsättningshastigheten. C-klassen kan hanteras med 
enklare beställningsprinciper och styrtekniker för att till en låg kostnad ha en 
acceptabel leveransservice (Lumsden, 2006).  

Utöver 80/20-regeln kan klasserna väljas så att A-klassen står för 60 % av 
volymvärdet vilket ofta ger ca 10 % av artiklarna. För B-klassen blir siffrorna att 
30 % av artiklarna står för 30 % av volymvärdet och för C-klassen att 10 % av 
artiklarna står för 60 % av volymvärdet (Lumsden, 2006).  

2.2.3 ABC-analys med fler kriterium 

Vid en ABC-analys med fler än en ett kriterium kallas det för dubbel ABC-analys.  

Till exempel kan man med fördel ta hänsyn till både volymvärde och 
behovsfrekvens vid klassificeringen (Olhager, 2000). Med hänsyn till dessa två 
kriterier får man nio klasser istället för tre. De nio klasserna visas i figur 2. 

 

Figur 2. Dubbel ABC-analys med kriterierna volymvärde och uttagsfrekvens (fritt efter Rudberg, 2007). 
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AA-klassen står för högt volymvärde med hög uttagsfrekvens. CC-klassen har ett 
lågt volymvärde med lågt uttagsfrekvens.  

En effektiv styrning av de med högt volymvärde kan betyda mycket hur en 
kapitalbindningssynpunkt. Artiklar med lågt volymvärde kan styras med enkla 
styrsystem, särskilt de i klassen med högt uttagsfrekvens (CA). Artiklar med låga 
uttagsfrekvenser kan vara svåra att prognostisera och med en kombination av det 
och ett högt volymvärde bildar de en viktig klass (AC). Vidare är det viktigt med 
förståelsen varför artiklarna har ett visst volymvärde och uttagsfrekvens (Olhager, 
2000). 

En anledning till att man använder dubbel ABC-analys är t.ex. vid beroende behov 
där en C-artikel kanske alltid säljs tillsammans med en A-artikel. Då borde C-
artikeln styras som en A-artikel. En dubbel ABC-analys ger en bättre styrning av 
artiklarna (Aronsson m.fl., 2003). 

2.3  Nulägesbeskrivning 
Vid en nulägesbeskrivning, även kallad flödeskartläggning, väljer man ut en eller 
flera delar av verksamheten för kartläggning. Målet är att se verksamheten ur ett 
nytt perspektiv och därefter ta fram eventuella åtgärdsförslag och implementera 
förbättringar (Nulägesanalys, n.d.). 

De områden som kan vara intressanta att kartlägga är materialhantering, 
lagerhållning, inköpsrutiner, användning av interna buffertlager och distribution. 
Listan kan göras lång då det går applicera en flödesbeskrivning på alla delar av ett 
företagets verksamhet (Nulägesanalys, n.d.). 

”Grunden till lyckade förändringar av verksamheten är att man vet var man står 
idag.” (Aronsson m.fl., 2003, s. 173)  

Kunskap om de nuvarande processerna är en förutsättning för hur de alternativa 
förslagen leder till förbättring. I en nulägesbeskrivning ingår det till en början att 
kartlägga material- och informationsflöden för att se flödets aktiviteter, 
lagerpunkter m.m. Vidare innehåller den alternativa flödesvägar, samt personer 
och avdelningar som är iblandade i flödet (Aronsson m.fl., 2003). 

2.4  Processer 
Process kommer från latinets processus och betyder framåtskridande. I en process 
behandlas, bearbetas eller omvandlas något och på så sätt att det ökar i värde för 
ett företag, organisation eller person (Persson, 2005).  

En definition av en process är: 
”en process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att 
skapa värde åt någon extern eller intern kund.” (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 470) 
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Det som tillförs kallas för insats eller inflöde och påverkas av en eller flera 
aktiviteter. Utflöde eller utfall är det som aktiviteterna åstadkommer (Persson, 
2005). 

En process karaktäriseras av (Bergman & Klefsjö, 2007): 

• Att den har en början och ett slut. 

• Att den har en kund (uppdragsgivare) och en leverantör (uppdragstagare). 

• Att den består av ett nätverk ingående aktiviteter. 

• Att den producerar ett värdeskapande resultat. 

• Att den upprepas gång efter gång. 

En aktivitet kan beskrivas som något som görs eller sker (Persson, 2005). 

Det kan inom ett företag finnas processer som inte är värdeskapande, t.ex. 
förslitningsprocesser som alltid påverkar utrustning men också människor 
(Persson, 2005).  

Processerna ska ha ett syfte, ett mål, och måste styras för att nå dit. För att 
genomföra processerna behövs det resurser av olika slag (Persson, 2005). 

Ofta är processens mål ett annat en processens utfall. Det är målet som påverkar 
styrningen av processen. Det krävs att man vet var man befinner sig vid styrningen 
vilket kan göras med övervakning eller mätning. Styrparametrar för administrativa 
processer, t.ex. inköp, kan vara lite svåra att välja (Persson, 2005).  

Resurser kan vara sådana som förbrukas eller som enbart används. Förbrukbara 
resurser är bl.a. energi, förbrukningsmaterial (papper, verktygsdelar som slits etc.), 
penningmedel, naturresurser och tid. Resurser som används, dvs. resurser av 
beständigt slag är bl.a. utbildad personal, processbeskrivningar, ritningar, 
specifikationer, lokaler, kommunikations- och transportutrustning, maskiner och 
annan apparatur, verktyg och andra hjälpmedel. Att resurserna som behövs finns 
tillgängliga och att de underhålls är ledningens uppgift (Persson, 2005). 

Att tillfredställa sina kunder med en så liten resursåtgång som möjligt är syftet med 
varje process (Bergman & Klefsjö, 2007). 
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Indelning av processer 

Processer kan delas in på flera sätt. Ett sätt är att dela in det kopplat till antalet 
personer som är inbladade (Bergman & Klefsjö, 2007): 

• Individuella processer som utförs av enskilda individer. 

• Funktionella processer som är kopplade till verksamheter som är knutna till 
en avdelning, funktion eller enhet.  

• Kärnprocesser som skärs igenom organisationen över flera funktioner eller 
avdelningar.  

En processägare, vilket varje process bör ha, ansvarar för utveckling och förbättring 
av processen (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Ett annat sätt att dela in processer på är vad de har för uppgift (Bergman & 
Klefsjö, 2007): 

• Huvudprocesser som har uppgiften att uppfylla externa kunders behov. 

• Stödprocesser har interna kunder och har uppgiften att tillhandahålla 
resurser till huvudprocesserna. 

• Ledningsprocesser har interna kunder och ska besluta om organisationens 
mål och strategier. De ska också stödja förbättringar av övriga processer i 
organisationen. 

2.4.1 Processförbättring 

Processförbättring kan ha två olika betydelser. Den första är förbättringen av 
utfallet av processen och den andra är förbättringen av själva processen (Persson, 
2005).  

Skälen till förbättring av processer kan vara många, bl.a. noterade brister i 
processer och produkter, ändrade kundbehov, ökande konkurrens, 
rationaliseringsbehov, reklamationer från kunder m.m. Förbättringarna kan också 
komma från idéer av personal, kunder och andra intressenter, från externa och 
interna jämförelser, konsulter etc. (Persson, 2005). 

2.4.1.1 Processledning 

Arbetssättet processledning har skapats av vikten av processorientering och att 
ständigt förbättra samtliga processer. Inom områden som marknadsföring, inköp, 
produktlansering och produktutveckling har arbetssättet använts med mycket goda 
resultat (Bergman & Klefsjö, 2007). 
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Processledning kan sammanfattas med stegen (Bergman & Klefsjö, 2007): 

• Organisera för förbättringar. 

• Förstå processen. 

• Observera processen. 

• Förbättra processen kontinuerligt. 

Att organisera för förbättringar innebär att man utser processägare och 
processförbättringsgrupp. Processägare är den som ansvara för strategiska beslut i 
processen och ansvarar att processen förbättras och utvecklas. Vid förståelsen av 
processen handlar det om att definiera gränssnitt, undersöka vilka som är kunder 
och leverantörer samt att kartlägga processen. Vid observation av processen 
bestäms mätpunkter och mätningar sker regelbundet. Mätningarna avser t.ex. 
kvalitet, resursförbrukning och tidhållning. Vid den kontinuerliga förbättringen är 
processernas kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga centrala (Bergman & 
Klefsjö, 2005). 

2.4.2 Processkartläggning 

Med en processkartläggning beskrivs aktiviteter och beslut på ett visuellt sätt. Det 
kan göras översiktligt eller i detalj. Processen beskrivs med de grundläggande 
symbolerna som används vid flödesschema (Lean Forum, 2001). I figur 3 visas 
symbolerna och vad de innebär. 

 
Figur 3: Symboler vid processkartläggning (fritt efter Lean Forum, 2001). 

För att minska risken att förändringarna inte leder till förbättring är det viktigt att 
fokusera på syftet (Lean Forum, 2001). 

Processkartan skall (Lean Forum, 2001): 

• Vara tillräckligt omfattande. Omfattningen ska vara tillräcklig för att täcka 
det som behövs för utlovad leverans. 

• Vara tillräckligt begränsad. Begränsningen görs för att processen ska kunna 
kartläggas. 

• Sluta i en output. Outputen ska ha som mål att motsvara kundkrav.   

15 
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Stegen i en processkartläggning är (Lean Forum, 2001): 

1. Identifiera nyckelprocesser. 

2. Sätt samman ett processlag. 

3. Fastställ processens gränser. 

4. Bestäm en lämplig detaljeringsnivå. 

5. Identifiera alla aktiviteter som ingår i processen. 

6. Ordna processens aktiviteter i ordningsföljd (sekvens). 

7. Visa beslutspunkter och förbindelser mellan aktiviteter. 

8. Genomför en TÄPIK analys. 

9. Kontrollera att kartan är komplett. 

10. Analysera processen. 

11. Handlingsplan för förbättring av processen. 

En TÄPIK analys innebär tillägg i processkartan med avseende på (Lean Forum, 
2001): 

• Tid, t.ex. hur lång tid aktiviteten tar eller hur lång tid det är mellan 
aktiviteterna. 

• Ägarskap, dvs. vem är ansvarig eller har inflytande över delarna i processen. 

• Personal, dvs. vem utför aktiviteterna. 

• Information, innebar vilken information som behövs och vilken 
information som blir ett resultat och om det är för mycket eller för lite 
information. 

• Kostnader, t.ex. vad kostar varje aktivitet. 
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Analysen av processen innebär frågor som (Lean Forum, 2001): 

• Fungerar processen bra? 

• Kan processen förenklas? 

• Vad uppstår fel och slöseri och hur kan det undvikas? 

• Varför utförs aktiviteterna på detta vis? 

• Behövs det mer fakta för att göra analysen komplett? 

Kartläggningen ger förståelse hur nuvarande processen fungerar och hjälper att 
hantera den. Den ger också möjligheten att identifiera och planera förbättringar 
(Lean Forum, 2001). 

2.5  Partiformning 
Varje gång då behov uppstår i lagret ska lagerstyrningen ge information om hur 
stora kvantiteter som ska inköpas. Vid inköp benämns kvantiteten vanligen som 
orderkvantitet. Problemet för att bestämma denna kvantitet benämns 
partiformning. Syftet är att göra en avvägning mellan ordersärkostnad och 
lagerhållningskostnad (Olhager, 2000). 

Ordersärkostnader 
Ordersärkostnad är en engångskostnad för varje order och antas vara konstant och 
oberoende av orderns storlek (Lumsden, 2006). Vid inköp uppkommer det 
administrativa kostnader samt eventuella transportkostnader (Axsäter, 1976). Även 
dokumenthanteringen är en kostnad som ska beaktas (Olhager, 2000). 
Orderkostnaden blir lägre per enhet då partiet är större eftersom partiet har 
gemensamma kostnader (Axsäter, 1976).  

Lagerhållningskostnader 
Kostnader för kapitalbindning är en stor del i lagerhållningskostnaden, men den 
omfattar även kostnader för lagerbyggnader, försäkringar, kassationer, 
materialhantering och inkurans m.m. (Axsäter, 1976 och Olhager, 2000). Det 
finns ett linjär beroende av artiklarna i lager och lagerhållningskostnaden. Den 
bestäms som artikelvärdet multiplicerat med en lagerhållningsränta. Räntan kan 
anpassas till olika artiklar beroende på hur skrymmande och svårthanterliga dessa 
är (Olhager, 2000). 

Vid inköp av en stor volym innebär det att man får en låg ordersärkostnad, medan 
lagerhållningskostnaden blir hög, och vice versa. Därför är det viktigt att vid en 
inköpssituation veta hur mycket man ska köpa vid varje tillfälle (Storhagen, 1995). 

Det finns flera olika sätt att bestämma orderkvantiteten, bl.a. ekonomisk 
orderkvantitet (EOQ), Silver & Meal-algoritmen, Wagner-Whitin-algoritmen, 
Periodisk orderkvantitet (POQ) och Lot for lot (LFL). 
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2.5.1 Fast orderkvantitet (FOQ) 

En fast orderkvantitet (FOQ) är en partiformningsmetod som innebär att 
kvantitet bestäms till en given fast kvantitet. Kvantiteten kan t.ex. bestämmas 
genom manuella bedömningar eller att genom att pallar och lådor rymmer ett visst 
antal. Ett annat sätt är att bestämma den genom kostnadsminimering, t.ex. genom 
att använda sig av den ekonomiska orderkvantiteten (EOQ) som är ett exempel på 
en fast orderkvantitet (United Logistics Group, n.d.) 

2.5.2 Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) 

Det klassiska verktyget EOQ-formeln, som även kallas ”Wilson-formeln”, är ett 
teoretiskt hjälpmedel för att fastställa en ekonomisk orderstorlek (EOQ). EOQ 
fastställer den optimala inköpskvantiteten med fokus på lagerhållningskostnad, 
ordersärkostnad och efterfrågan (Storhagen, 1995). 

Förutsättning för formeln är att (Olhager, 2000): 

• Efterfrågan är känd och konstant 

• Ordersärkostnaden är känd och oberoende av orderkvantitet 

• Lagerhållningskostnaden är konstant och känd 

• Inleverans till lager sker av hela orderkvantiteter på en gång.  

Begränsningar, som i lagrings-, produktions- och transportkapacitet, tar Wilson-
formeln inte hänsyn till. Dessa begränsningar finns nästan alltid, men formeln ger 
oftast rimliga resultat ändå (Aronsson m.fl., 2003).  

EOQ tar inte hänsyn till transportlager, eventuella samband mellan olika enheter, 
planeringshorisont, tillgång till kapital eller bristkostnader (en kostnad som 
uppstår då en artikel inte kan levereras eller finns tillgänglig). EOQ tar inte hänsyn 
till kvantitetsrabatter och inte lägre transportkostnad per enhet vid stora 
kvantiteter (Storhagen, 1995). 

Formeln ser ut enligt följande (Storhagen, 1995): 

wv
dKEOQ

⋅
⋅⋅

=
2

 (Ekv. 1) 

K = Ordersärkostnad/order 
d  = Periodbehov i antal mängdenheter  
v  = Produktens värde/mängdenhet 
w = Lagringskostnad i %/100 
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Figur 4 visar att den optimala orderkvantiteten, EOQ, som uppstår där 
Ordersärkostnadens och lagringskostnadens lutning är lika stora. Då är 
totalkostnaden som minst (Olhager, 2000 och Storhagen, 1995). 

 
Figur 4. Sambandet mellan den lägsta totalkostnaden och EOQ (översatt till svenska från 
http://student.dei.uc.pt/~elson/trabalhos/ge/jit/eoq.jpg, acc. 2008-03-28) 

Den totala relevanta kostnaden, C, kan uttryckas som (Olhager, 2000 och 
Storhagen 1995): 

 
2

)( EOQwv
EOQ

dKC ⋅⋅+⋅=  (Ekv. 2) 

EOQ kan också beräknas med hänsyn tagen till successiva inleverans, bristkostnad, 
kvantitetsrabatt och restriktioner. Formlerna skiljer sig då från den ursprungliga 
EOQ-formeln och beräkningarna blir mer komplexa. Dessa specialfall tas inte upp 
i denna rapport då de inte är relevanta för ändamålet (Olhager, 2000).  

2.5.2.1 EOQ med varierande efterfrågan 

EOQ förutsätter en konstant efterfrågan men används även vid varierande 
efterfrågan på grund av sin enkla uppbyggnad och nyckeltalskaraktär. När inte alla 
förutsättningar uppfylls kan användningen leda till tveksamma och felaktiga 
resultat (Lumsden, 2006). 

Är efterfrågan varierande och formeln används får man en fast orderstorlek som 
inte är anpassad till att efterfrågan representerar ett härlett behov. Därmed 
kommer den teoretiska totalkostnaden inte vara lika med den verkliga 
totalkostnaden. Den verkliga totalkostnaden kan beräknas genom att 
lagerhållningen preciseras exakt för varje period. Att den verkliga totalkostnaden 
avviker från den teoretiska är viktigt att beakta vid användningen av EOQ med 
varierande efterfrågan (Lumsden, 2006). 
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2.5.3 Silver & Meal-algoritmen (S&M) 

Silver & Meal-metoden tar fram den lägsta genomsittliga kostnaden per period 
genom att jämför de kostnader för att beställa för olika lång tid framåt. De 
kostnader som beaktas är ordersärkostnad och lagerhållningskostnad (Aronsson 
m.fl., 2003). 

Algoritmen benämns som (Olhager, 2000): 

T
behovperiodersTförerngskostnadlagerhålliKTC +

=)(  (Ekv. 3) 

C  = totalkostnad 
K  = ordersärkostnad 
T  = antalet perioder 

Det uppstår ett stoppkriterium då totalkostnaden per period ökar. Beräkningen 
för perioden innan ger därmed den lägsta totalkostnaden. 

Oftast får man med Silver & Meal ett beställningsmönster som ger en låg 
totalkostnad. Detta är dock inte alltid den mest optimala lösningen (Aronsson 
m.fl., 2003). 

2.5.4 Wagner-Whitin-algoritmen (W&W)  

Wagner-Whitin-algoritmen är i princip samma metod som Silver & Meal, men 
mer avancerad. Metoden används då efterfrågan är känd och varierar i perioder 
och ger en optimal bestämning av orderkvantiteten (Olhager, 2000). 

Med Wagner & Whitin får man en lägre totalkostnad än med Silver & Meal, men 
är istället betydligt mer krävande att räkna fram (Aronsson m.fl., 2003) 

2.5.5 Periodisk orderkvantitet (POQ) 

Periodisk orderkvantitet (POQ) beräknas utifrån den optimala orderkvantitet, dvs. 
EOQ, som om efterfrågetakten vore konstant. Orderkvantiteten bestäms som det 
antal, N, periods behov som EOQ-modellen i genomsnitt täcker. POQ ger oftast 
en lägre lagerhållningskostnader än EOQ. Ordersärkostnaden däremot ger oftast 
ingen större skillnad (Olhager, 2000). 

Periodantalet, N, beräknas enligt följande (Olhager, 2000): 

heltaltillavrundat
D

EOQN ,=  (Ekv. 4) 

fråganmedelefterD =  
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Är t.ex. N = 2,06 så avrundas det till två perioder vilket gör att orderkvantiteten 
blir behovet för de två närmaste perioderna. 

2.5.6 Lot for Lot (LFL) 

Lot for Lot (LFL) är en av de enklaste partiformingsmetoderna. Den innebär att 
när behov uppstår beställs den kvantitet som behövs, dvs. orderkvantiteten blir 
periodens behov. Metoden innebär fler order och ger därmed en hög 
ordersärkostnad jämfört med övriga metoder. Fördelen med metoden är att det i 
princip inte blir någon lagerhållningskostnad (Olhager, 2000). 

Vid kundorderstyrda materialflöden, för dyra produkter och i planeringsmiljöer 
med små omställningstider används metoden mest. Vid planering av halvfabrikat 
och köpkomponenter är metoden mer användbar på de strukturnivåerna nära 
slutprodukten (Mattsson & Jonsson, 2003). 

2.5.7 Jämförelse och sammanfattning av de olika metoderna 

Samtliga metoder förutsätter att efterfrågan är känd. Däremot är det bara EOQ 
där efterfrågan förutsätts vara konstant per tidsenhet. EOQ har en fast tid mellan 
order om den konstanta efterfrågan är optimal, vilket den i realiteten sällan är, 
vilket betyder att tiden mellan order varierar. Vid Silver & Meal och Wagner-
Whitin varierar tiden mellan order då den lägsta kostnaden per period söks. Med 
metoderna LFL och POQ täcks alltid samma period eller perioders behov vilket 
innebär att tiden mellan order är fast. Alla metoder har en variabel orderkvantitet 
på grund av att efterfrågan inte är konstant, med undantag av EOQ som 
förutsätter en konstant efterfrågan. EOQ är också den enda av dem som inte är en 
dynamisk metod (Olhager, 2000). 

Dynamisk partiformning innebär att varje orderkvantitet räknas om för varje ny 
order (Mattsson, 2004). Vid dynamisk efterfråga söker man lösningar som täcker 
ett visst antal perioders behov (Olhager, 2000). 

Tabell 1 sammanställer de olika metoderna. Tabellen visar ingen skillnad, med 
avseende på de kriterier som nämns, för POQ och LFL. Skillnaden är dock att 
POQ kan täcka flera perioder och beräknas fram genom EOQ. I metoden LFL är 
orderkvantiteten periodens behovs. Därmed har LFL i princip ingen 
lagerhållningskostnad men däremot behövs det fler beställningar, vilket ger en hög 
ordersärkostnad. För POQ blir beställningarna i regel färre men ger en större 
lagerhållning jämfört med LFL. Detta säger dock inte vilka metoder som lämpar 
sig bäst, utan det beror på lagerhållningskostnaden och ordersärkostnaden. Silver 
& Meal och Wagner-Whitin är liknande metoder och ger enligt tabellen heller 
ingen skillnad. EOQ ger den mest ekonomiska orderkvantiteten men är inte alltid 
den bäst lämpade. 
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 EOQ S&M W&W POQ LFL 
Känd efterfråga? Ja Ja Ja Ja Ja 
Konstant 
efterfråga? Ja Nej Nej Nej Nej 
Tid mellan 
order? 
Fast/variabel? Fast/variabel Variabel Variabel Fast Fast 
Orderkvantitet?  
Fast/variabel? Fast Variabel Variabel Variabel Variabel 
Dynamisk 
metod? Nej Ja Ja Ja Ja 

Tabell 1. Sammanställning av de olika partiformningsmetoderna. 

Silver & Meal och Wagner-Whitin är följsamma vid varierande efterfråga men 
kräver mycket löpande arbete. Att ha en fast orderkvantitet är enkel att 
administrera men avviker verkligheten från prognoserna kommer kostnaderna att 
hamn längre ifrån det optimala. En mer komplicerad och noggrann metod är väl 
motiverad att använda då efterfrågan är svår att förutsäga. Är efterfrågan 
förutsägbar kommer de mer komplicerade och noggrann metoderna kräva en 
större arbetsinsats än vad det går att tjäna på den bättra lagerstyrningen (Aronsson 
m.fl., 2003).  

2.6  Säkerhetslager 
Säkerhetslager används för att kompensera för osäkerhet i prognoser. Det vill säga 
att gardera för osäkerhet i att följande sker (Olhager, 2000): 

• Efterfrågan, ökar/minska 

• Inleveranser, brister/försening 

• Fel i egenproduktion 

Typen av osäkerhet kan både vara tid och kvantitet.  

Säkerhetslagret förbrukas inte vid normal produktion, men vid störningar som 
ovan används säkerhetslagret och säkerhetsställer att verksamheten kan fortgå 
(Aronsson m.fl., 2003). 

Säkerhetslagret bestäms på antingen en önskad servicenivå eller 
bristkostnadsmodell (Olhager, 2000).  

Två definitioner av servicenivå finns (Axsäter, 1991): 
SERV1  = sannolikheten att inte få brist under en ordercykel. 
SERV2  = andel av efterfrågan som kan hämtas direkt ur lager. 
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SERV1 visar sannolikheten att leverans till kund kommer fram i tid. Den är relativt 
enkel att använda, men har en del nackdelar, som t.ex. att den inte tar hänsyn till 
orderkvantiteten (Aronsson m.fl., 2003). 

Säkerhetslagret med SERV1 bestäms som (Olhager, 2000): 

γσσ LkkSS L ==   (Ekv. 5) 

SS  = säkerhetslager 
σ  = standardavvikelsen för efterfrågans prognosfel per period 
σL  = standardavvikelsen för efterfrågans prognosfel under ledtiden 
k  = säkerhetsfaktor (erhålls ur statistiktabell) 
L  = Ledtiden i antal prognosperioder 
γ  = konstant 

Konstanten γ beror på korrelationen mellan prognosfelen i olika perioder. 
Föreligger ingen korrelation är γ lika med 0,5. Värdet på γ växer med ökad 
korrelation (Olhager, 2000).  

Säkerhetsfaktorn, k, beräknas utifrån sannolikheten att inte få brist. Ett värde på 
säkerhetsfaktorn motsvarar ett värde på SERV1 och vice versa. Ur en tabell för 
prognosfelets sannolikhetsfördelning kan det faktiska värdet på säkerhetsfaktorn 
tas fram med hänsyn till den önskade servicenivån (Olhager, 2000). 

Vid en normalfördelning är relationen nedan (Olhager, 2000): 

Servicenivå  Säkerhetsfaktor, k 
50 %  0 
95 %  1,65 
97.5 %  1,96 
99 %  2,33 

SERV2 är besvärligare att använda men tar också hänsyn till orderkvantiteten. Den 
ger ofta ett bra mått på den verkliga kundservicen (Aronsson m.fl., 2003). SERV2 
tas inte upp utförligare i rapporten.  

Alternativet till servicenivå är bristkostnadsmodellen. Nackdelen med den 
modellen är att det är svårt att fastställa bristkostnader. Fördelen är att man med 
vetskap om bristkostnaderna kan optimera kundservicen (Aronsson m.fl., 2003). 
Bristkostnadsmodellen tas inte upp utförligare i rapporten.   
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2.6.1 Säkerhetslager uttryckt som tid 

Säkerhetslager kan även uttryckas i form av täcktid. Beräkningen är enkel genom 
att säkerhetslagerkvantiteten divideras med medelefterfrågan per period. Detta ger 
tiden i perioder, t.ex. dagar och veckor. Att uttrycka säkerhetslagret på detta sätt 
ger fördelen att storleken på säkerhetslagret automatiskt anpassar sig till 
förändringen i efterfrågans storlek, t.ex. vid säsongsvariationer. Vid förändringar av 
efterfrågevariationer anpassar sig dock inte säkerhetslagret. Viktigt att poängtera är 
att den beräknade tiden inte är det samma som säkerhetstid (Mattsson & Jonsson, 
2003).  

2.7  Lager- och materialstyrning 
Lagerstyrning är en väldigt central del vid produktion mot lager, men även vid 
produktion mot kundorder och då framförallt för lager av råmaterial. Låga 
lagernivåer kan leda till brist, medan höga lagernivåer leder till onödig 
kapitalbildning och höga lagerhållningskostnader. Därför det är viktigt att 
lagernivåerna är på ”rätt” nivå (Olhager, 2000). 

Utöver kostnaden för lagerhållningen tar man hänsyn till servicenivån och öviga 
kostnader för inköp, produktion och transporter vid lagerstyrningen (Axsäter, 
1991). 

Förråd, produkter i arbete (PIA) och färdigvarulager är de tre grundläggande 
formerna för lagerhållning. Skälen till lagerhållning är många, bl.a. (Olhager, 
2000): 

• Omloppslager (eller omsättningslager) 

• Säkerhetslager 

• Utjämningslager eller säsongslager 

• Processlager 

• Koordinationslager 

• Spekulationslager 

• Marknadslager 

Omloppslagret bestäms av partiformningen och erhålls som en avvägning mellan 
lagerhållningskostnad och ordersärkostnad. Säkerhetslagret kompenserar för 
osäkerhet (Olhager, 2000).  
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Har artiklarna stora skillnader i karakteristik bör de planeras i olika 
planeringsmetoder. En enkel indelning är då artiklar med oberoende eller 
beroende behov. Är artiklarna beroende kan behoven härledas från andra artiklar. 
Slutprodukter och reservdelar anses ofta vara oberoende då deras behov inte kan 
härledas från annans artikels efterfrågan. Råmaterial, komponenter och 
halvfabrikat påverkas av slutprodukternas behov och företagets planering och 
agerande och har därmed ett beroende behov. Artiklar på lägre produktionsnivåer 
kan ha både ha beroende och oberoende behov (Olhager, 2000). 

Artiklar med oberoende behov kan planeras med beställningspunktsystem, 
periodbeställningssystem och kanbansystem. Av dem tar endast kanbansystemet 
hänsyn till produktstrukturen. Systemen tar inte heller hänsyn till kapaciteten, 
förutom kanban som anpassas till kapaciteten på huvudplaneringsnivå genom 
taktstyrning och kapacitetskontroll. Artiklar med beroende behov planeras med 
fördel med materialbehovsplanering (MRP) (Olhager, 2000).   

Indelning av lager kan göras av enkla lager och lagersystem med flera nivåer. De 
enkla lagren karakteriseras av två egenskaper (Axsäter, 1991): 

• olika artiklar kan styras oberoende av varandra, 

• artiklarna lagerhålls endast i ett lager, dvs. inte i ett system av kopplade 
lager. 

Bland beordringssystem för de enkla lagren tillhör beställningspunktsystemet och 
periodbeställningssystemet. De lagersystemen med flera nivåer är svårare att 
analysera och bland beordringssystem där hör kanbansystemet och 
nettobehovsplanering (materialbehovsplanering) till (Axsäter, 1991). 

En stor fördel att använda nettobehovsplanering är vid mycket ojämna behov. Vid 
mycket jämna behov är metoden tveksam att utnyttja. Tekniken håller reda på 
artiklarnas beroende behov och gör sig bäst på artiklar med enstaka stora behov 
(Axsäter, 1991). 

Enkla lager förekommer främst hos handelsföretag. Inom produktion finns oftast 
en koppling mellan flera lager. När denna koppling är svag kan metoder för enkla 
lager användas med fördel (Axsäter, 1991). 

Vid distribution och produktion är kopplade lager vanligt förekommande och kan 
fysiskt sett verka ganska olika, men ur lagerstyrningspunkt ekvivalenta. 
Kopplingen vid distribution kan t.ex. vara att kunderna efterfrågar varor i lager B, 
som fylls på från lager A. En extern leverantör kan i sin tur fylla på lager A. Lager 
B kan exempelvis vara ett lager i ett försäljningskontor medan lager A kan vara ett 
centrallager. Vid beställning av B från A är ledtiden lika med transporttiden. Vid 
produktion kan exemplet vara ett annat fall, men med samma koppling. Lager B 
kan exempelvis då vara ett färdigvarulager, medan lager A kan vara ett lager av 
halvfabrikat. Ledtiden i detta fall blir produktionstiden vid förädling av A. Detta 
ger ett system med två kopplade lager, se figur 5 (Axsäter, 1991). 
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Figur 5. Ett system med två kopplade lager (Axsäter, 1991). 

Ett distributionssystem grenar oftast ut sig mer och mer senare i materialflödet och 
kan ha fler nivåer en två. Att varje lager bara har en föregångare är utmärkande för 
ett distributionssystem (Axsäter, 1991). 

Även i produktionssystem kan systemet grena ut sig mer och mer. I 
produktionssammanhang är det dock vanligt med många lager tidigt i 
materialflödet för att därefter successivt minskas. Ett renodlat monteringssystem 
kallas de system där lagren har högst ett efterföljande lager. Har systemet också 
högst en föregångare, som i figur 5, kallas det seriesystem. System med flera 
föregångare och eftergångare är svåra att hantera men är vanliga i produktionen. 
Seriesystemen är lättast att utforma ett lagerstyrningssystem för (Axsäter, 1991). 

En kategorisering och jämförelse mellan beställningspunktsystem, 
periodbeställningssystem och kanbansystem kan sammanfattas enligt Olhager, 
2000: 

Karakteriska  BP PB Kanban 
Orderkvantitet: 
fast/variabel 

Fast Variabel Fast 

Tid mellan order: 
fast/variabel 

Variabel Fast Variabel 

Hänsyn till 
produktstruktur 

- - Ja 

Hänsyn till 
kapacitet? 

- - Kanban anpassas till kapacitet 
genom taktstyrning och 
kapacitetskontroll på 
huvudplaneringstablå 

2.7.1 Beställningspunktsystem 

Av artiklar med oberoende och jämna behov är den vanligaste metoden för 
materialplanering beställningspunksystemet. Då lagernivån når 
beställningspunkten sker en beställning i form av en inköpsorder (Olhager, 2000). 
Därmed varierar tiden mellan beställningarna (Axsäter, 1976). 
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Beställningspunkten bestäms som summan av säkerhetslager och den förväntade 
efterfrågan under ledtiden (Olhager, 2000). Detta enligt formeln: 

BP  = SS + DL  (Ekv. 6) 

BP  = Beställningspunkt 
SS  = säkerhetslager 
D  = efterfrågan per period 
L = ledtid i antal perioder 

Tiden från beställningspunkten till dess att inleverans av material sker benämns 
ledtid.   

Vid beställning används någon slags fast orderkvantitet, som t.ex. bestäms med 
hjälp EOQ-formlen. Säkerhetslagret har som funktion i beställningspunktsystemet 
att användas då efterfrågan är större än förväntat eller då ledtiden för inleverans är 
längre än beräknat. Det används även då det verkliga antalet i lagret är lägre än det 
registrerade antalet i planeringssystemet (Olhager, 2000). 

Beställningspunktsystemet är lättadministrerat eftersom när beställningspunkten är 
bestämd behövs bara lagernivån kontrolleras. Nackdelen med systemet är dock att 
om man förbrukar mindre än förväntat under ledtiden kommer lagret ändå att 
fyllas på, vilket leder till att ökad kapitalbindning och att materialet riskerar att bli 
omodernt (Aronsson, 2003). I ett beställningspunktsystem skall lagernivån 
kontrolleras kontinuerligt (Olhager, 2000).  

Lagernivån inspekteras även vanligtvis periodiskt, t.ex. genom kontroll varje vecka. 
Understiger lagret beställningspunkten vid inspektion görs beställningen med den 
fasta orderkvantitet och eventuellt även differensen upp till beställningspunkten.  
Beställningspunkten utrycks normalt i antal enheter men kan även utryckas i tid. I 
så fall uttrycks lagernivån istället som täcktid på Y-axeln (Olhager, 2000). 

”Med täcktid avses den tid som aktuell lagernivå förväntas räcka för att täcka 
extern efterfrågan eller intern förbrukning.” (Olhager, 2000, s. 232)  

periodperefterfåganFörväntad
lagersaldotDisponibelTäcktid =   (Ekv. 7) 

Säkerhetslagret kan även det tolkas i tid och görs den det blir täcktiden lika med 
ledtiden plus säkerhetstiden. Beställningspunkten utryckt i tidsperspektiv ger 
många gånger en enklare tolkning än ett givet lagervärde (Olhager, 2000). 

Styrning av produkter i färdigvarulager är ett viktigt tillämpningsområde med 
metoden. Artiklar med lågt volymvärde, t.ex. skruvar och muttrar, med en 
tämligen jämn och förutsägbar förbrukning och en kort återanskaffningsledtid är 
metoden också ett bra användningsområde. Även där artiklarna är svåra att 
planera, t.ex. via strukturnedbrytning, är metoden en lämplig metod (Mattsson & 
Jonsson, 2003). 
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Metodens svagheter med planering av beroende artiklar blir mindre vid stora 
inslag av oberoende efterfrågan och med frekventa och kontinuerliga 
materialbehov. Eftersom hänsyn inte tas till kapacitet lämpar sig metoden sig bäst 
där kapacitet inte utgör ett avgörande problem (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Även vid härledda behov, speciellt de fall där artiklarna ingår i många olika 
produktstrukturer där efterfrågan på så vis tenderar att utjämnas, är 
beställningspunktsystemet möjligt att använda. För artiklar som ingår i andra 
artiklar är metodens förutsättningar sällan uppfyllda och eftersom 
beställningspunkten är en prognos över förväntad förbrukning under 
återanskaffningsledtiden måste i princip hela artikelsortimentet prognostiseras. Vid 
ett MRP-system behövs endast slutprodukternas prognos (Mattsson & Jonsson, 
2003). 

Figur 6 visar hur ett beställningspunktsystem fungerar där beställning sker vid 
beställningspunkten (BP) och ett säkerhetslager (SS) används med en viss ledtid.  

 
Figur 6. Beställningspunktsystemet (Olhager, 2000). 

2.7.2 Dubbel beställningspunktsystem 

Dubbelbeställningspunkt är en variant på beställningspunktsystemet. Syftet med 
den dubbla beställningspunkten är att skapa en framförhållning till leverantör om 
kommande order. Framförhållningen som ges är den förväntade 
produktionsledtiden. Fördelen är att leverantören kan minska sitt säkerhetslager på 
grund av att osäkerheten i efterfrågan minskar (Olhager 2000).  
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Figur 7 visar det dubbla beställningspunktsystemet. 

BP1  = D · LL + SS  (Ekv. 8) 
BP2  = BP1 + D · Lp  (Ekv. 9) 

BP1  = beställningspunkt 1(”vanlig” BP) 
BP2  = beställningspunkt 2 (inklusive produktionsledtid)  
D  = efterfrågetakt (st per tidsenhet) 
SS  = säkerhetslager 
LP  = produktionsledtid 
LL  = leveransledtid (för transport) 

 
Figur 7. Dubbelbeställningspunktsystem (Olhager, 2000). 

2.7.3 Periodbeställningssystem 

För större lager är det vanligare att man använder periodbeställningssystemet. Det 
innebär att man inspektera lagret i perioder (Axsäter, 1976). Systemet lämpar sig 
även då man beställer en stor mängd artiklar från en och samma leverantör för att 
effektivisera transporterna (Aronson m.fl., 2003).  

Vid inspektion av lagret, som görs vid bestämda tidpunkter, t.ex. varannan dag 
eller varannan vecka, görs en beställning. Orderkvantiteten bestäms beroende på 
hur mycket som förbrukats sedan förra beställningen. Detta betyder att 
orderkvantiteten är olika stor från gång till gång (Aronsson m.fl., 2003). I 
praktiken innebär detta att lagret fylls upp till en och samma nivå vid varje 
inspektion, till en så kallad återfyllnadsnivå (Olhager, 2000). 
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Periodbeställningspunktsystemet visas i figur 8 där Q motsvarar kvantiteten. 

 
Figur 8. Periodbeställningssystemet (Olhager, 2000). 

Återfyllnadsnivån beräknas som summan av säkerhetslager, efterfrågan under 
ledtid samt efterfrågan under ett inspektionsintervall. 

Inspektionsintervallets längd kan bestämmas på olika sätt (Olhager, 2000): 

• Lämplig periodicitet för beställningen från leverantören 

• Anpassad efter egen tillverkning 

• Genom att ekonomisk orderkvantitet översätts till tid mellan order. 

Det sistnämnda görs enligt formen: 

D
EOQI =   (Ekv. 10) 

I  = inspektions- och beställningsintervall 
D  = medelefterfrågan 

Periodbeställningssystemet liknar beställningspunktsystemet, men skiljer sig när 
det gäller tid och kvantitet. Beställningspunktsystemet använder sig av en fast 
orderkvantitet medan periodbeställningssystemet har en fast tid mellan order. 
Dessutom tillåts orderkvantiteten variera om efterfrågan inte är konstant i ett 
periodbeställningssystem (Olhager, 2000). 

Metoden är i första hand avsedd för artiklar med oberoende behov med dess 
svagheter med planering av beroende artiklar blir mindre vid stora inslag av 
oberoende efterfrågan och med frekventa och kontinuerliga materialbehov. 
Eftersom hänsyn inte tas till kapacitet lämpar sig metoden sig bäst där kapacitet 
inte utgör ett avgörande problem (Mattsson & Jonsson, 2003). 
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2.7.4 Kanbansystemet 

”Ett Kanbansystem är ett system för material- och produktionsstyrning.” (Lean 
Forum, 2001, s. 111)  

Systemet bygger på att processerna nedströms avropar mer material. På så vis 
tillverkas inte nytt material förrän det tidigare tagit slut. Dess syfte är att, utan 
planering och prognoser, fylla på lagret automatiskt. Kanbansystemet kan bestå vid 
en enkel utformning av en transportlåda av standardiserad storlek (Bergman & 
Klefsjö, 2007). 

Systemet säkerhetsställer att leverans sker av rätt produkt, i rätt antal i rätt tid. 
Kanban maximerar omsättningshastigheten för lagrade produkter och minimerar 
alla lager på ett effektivt sätt (Lean Forum, 2001). 

I traditionella information och beordringssystem ges tillverkningsorder till 
samtliga enheter samtidigt, och genererar ett så kallat tryckande system (push 
system). Kanbansystemet ger bara tillverkningsordern till det sista steget i 
förädlingsprocessen. Därifrån bildas det ett sugande system (pull system), där 
detaljer hämtas från föregående steg, som i sin tur hämtar från föregående osv. 
Beordringen sker med hjälp av antingen lastbärare, ljussignaler eller kanbankort 
(Storhagen, 1995). 

a
DLy )1( α+

=  (Ekv. 11) 

y  = antal kanban 
D  = efterfrågan per tidsenhet 
L  = Ledtid, inklusive inspektionstid för kanban 
α  = säkerhetsfaktor 
a  = antal enheter av artikel i lastbärare 

För att Kanban ska fungera bör bl.a. dessa förutsättningar finnas (Olhager, 2000 
och Storhagen, 1995):  

• Jämn och hög efterfrågan 

• Korta ställtider 

• Kvalitetssäkring 

• Flödeslayout  

Efterfrågan ska vara hög och jämn eftersom antalet kanbankort är beräknat utifrån 
efterfrågan vilket medför att om efterfrågan varierar kollapsar systemet (Olhager, 
2000). 
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Anledningen till att ställtiderna ska hållas korta är för att öka flexibiliteten. En 
ökad flexibilitet innebär kortare serier, och förutsättningar ökar för att kunna 
tillverka exakt den produkt kunden vill ha. Även lager minskar i form av buffertar 
och produkter i arbete (Storhagen, 1995). 

Vid kvalitetssäkringen är det viktigt att snabbt kunna åtgärda och eventuellt stanna 
tillverkningen (Storhagen, 1995). Inga defekta enheter får skickas vidare till 
efterföljande station (Olhager, 2000). För att lyckas med detta behövs bra 
automatiska system för kontroll, ansvar och beslut (Storhagen, 1995). 

I fabriken är layouten en förutsättning för att skapa korta och säkra interna 
ledtider, layouten man strävar efter är flödesorienterad (Olhager, 2000). 

Kanban är den visuella styrningen i ett Just in time-system, den säkerställer även 
ett kontinuerligt enstycksflöde med minimalt antal produkter i arbete (Lean 
Forum, 2001). 

2.7.5 Täcktidsplanering 

Täcktidsplanering liknar beställningspunktsystemet med den stora skillnaden att 
uttrycka behovstäckningen som en tid istället för en kvantitet. Täcktid innebär 
tiden som tillgängligt lager, dvs. innevarande lager plus planerade inleveranser 
beräknas räcka. Beräkningen görs genom att dividera tillgängligt lager med 
förväntad efterfråga per tidsenhet (Mattsson & Jonsson, 2003). 

En säkerhetstid används för att gardera sig mot osäkerhet och variationer i 
efterfrågan under återanskaffningstiden. Är täcktiden minus säkerhetstiden lägre 
än återanskaffningstiden är det tid för planering av ny order. För- och nackdelar 
med metoden är samma som för beställningspunktsystemet (Mattsson & Jonsson, 
2003). 

Täcktidsplanering är lätt att tillämpa och ger en bra förståelse när beordringsbehov 
föreligger. Metoden lämpar sig bäst för artiklar med oberoende behov, men utgör 
ett alternativ till materialbehovsplanering (MRP) för artiklar med härledda behov. 
Metoden kräver också mindre grunddatakvalitet jämfört med MRP (Mattsson & 
Jonsson, 2003). 

Metodens svagheter med planering av beroende artiklar blir mindre vid stora 
inslag av oberoende efterfrågan och med frekventa och kontinuerliga 
materialbehov. Eftersom hänsyn inte tas till kapacitet lämpar sig metoden sig bäst 
där kapacitet inte utgör ett avgörande problem (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Täcktidsplanering kan ses som en idé till förenkling av MRP och liknar 
Kanbansystemet (Segerstedt, 1999). 
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2.7.6 Materialbehovsplanering (MRP) 

Vid produktionsplanering av detaljer med flera komponenter är 
materialbehovsplanering (MRP) en utbredd metod. Framför allt då artiklarna har 
ett beroende behov kan MRP vara ett attraktivt val. Planeringen ger ett sugande 
behov vilket medför att råmaterial och andra komponenter knutna till 
slutprodukten kan härledas genom systemet. Målsättningen är att producera rätt 
produkt i rätt tid. MRP utgör själva kärnan i många datorbaserade system för 
material och produktionsstyrning (Olhager, 2000). 

Principiellt bygger metoden på att planera nya inleveranser när i tiden ytterligare 
behov av material uppstår. Att vid första nettobehovet planera in en ny order är 
dess grundprincip. Tidpunkten för frisläpp av order bestäms som leveranstidpunkt 
minus artikelns ledtid (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Vid utformning av systemet måste flera parametrar väljas och fastställas, t.ex. 
använda tidsperioder, planeringshorisontens längd, planeringsfrekvensen, olika 
typer av order, hantering av omplanering, behovsadressring, planeringstidsgränser 
(Mattsson & Jonsson, 2003) 

Används metoden för artiklar med härledda behov, dvs. beroende behov, görs en 
behovsnedbrytning med hjälp av produktstrukturen. Utgångspunkten i MRP är 
produktionsplanen som anger när slutprodukterna skall tillverkas och levereras och 
i vilka kvantiteter till lager eller kund. Till de underliggande strukturnivåerna bryts 
materialbehov ned från produktionsplanen. Nedbrytningen sker vidare nedåt i 
produktstrukturen till de lägsta t.ex. råmaterial och köpkomponenter. Oavsett om 
artikeln är beroende eller oberoende beräknas nettobehov och nya order planeras 
(Mattsson & Jonsson, 2003). 

Produktionsplaner, produktstrukturer, lagersaldon, partiformningsmetoder och 
ledtider är information som krävs för MRP (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Några förutsättningar för MRP (Storhagen, 1995): 

• Hög tillförlitlighet i produktionsplanen genom stabila och säkra 
försäljningsprognoser. 

• God och regelbunden kommunikation mellan alla berörda parter inom 
företaget. 

• Hög leveransprecision från leverantörerna 

• För att MRP ska fungera bra krävs att tillförlitligheten hos indata är 98-
99%. 
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MRP lämpar sig bäst vi miljöer med härledda materialbehov (t.ex. råmaterial, 
halvfabrikat, köpkomponenter m.m. som ingår i slutprodukten) och har störst 
användbarhet i miljöer med hög förädlingsgrad vid orderingång. Fördelarna ökar 
med ökande produktkomplexitet. Vid användning av metoden med oberoende 
behov är den också användbar som ett alternativ till beställningspunktsystemet, 
periodbeställningssystemet och täcktidsplanering. Ska metodens fördelar 
tillgodogöras förutsätts att produktstrukturer finns och att grunddatakvaliteten är 
hög. Är det ett stort inslag av oplanerad efterfrågan och specialtillverkning bleknar 
metodens fördelar jämfört med de övriga. Metoden gör att nya order planeras så 
att inleverans sker så sent som möjligt, jämfört med de övriga nämnda (Mattsson 
& Jonsson, 2003).  

Säkerhetslager och säkerhetsledtid är två säkerhetsmekanismer som används i 
MRP. Med en säkerhetsledtid planeras de artiklar på underliggande nivåer att bli 
färdiga en viss tid innan det faktiska behovet föreligger. Det innebär att ledtiden 
för en slutprodukt förlängs, men är mycket användbar då det råder osäkerhet i 
artiklarnas ledtider (Olhager, 2000).  

MRP är komplexare och svårare att förstå än övriga metoder (Mattsson & 
Jonsson, 2003). 

2.8  Lean produktion 
Lean produktion innebär resurssnål produktion (Lumsden, 2006). 

Grundläggande idéer när det gäller lean produktion är att fokusera på värdet för 
kunden, allt som inte skapar värde för kunden är slöseri. Det viktiga ligger därför i 
att hitta det flöde av aktiviteter som skapar kundvärde. Företag som arbetar med 
kapitalrationalisering måste också arbeta med sin interna och sina leverantörers 
kvalitet. Kopplingen mellan Just in time och kvalitet innefattas i begreppet lean 
produktion (Berman och Klefsjö, 2006).  

Fem steg på vägen mot Lean produktion (Lumsden, 2006):   

1. Specificera alltid värde utifrån kundens synpunkt 
Precisera värdet på produkt, service och leverans ur kundens synvinkel. 

2. Identifiera processerna som skapar värde i företaget 
Identifiera värdekedjan från inleverans till utleverans för att kunna 
eliminera onödiga händelser. 

3. Skapa flöden, helst idealiserade en-styck-flöden 
Samla information om flödet, analysera och förbättra problem för att 
kunna effektivisera processen och värdeflödet. 

4. Skapa sug genom tillverkning 
Undvik onödiga lager och transportkostnader genom att använda pull 
metoden.  
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5. Sträva efter perfektion gällande kvalitet, typ av produkt och kvantitet 
Sträva mot perfektion genom att analysera verksamheten och marknadens 
förändringar, för att hitta förbättringspotential och därmed effektivisera 
företaget. 

”Kostnader som orsakas av långsamma processer är ett av de problem som lean-
metoden försöker eliminera. Långsamma produkter är kostsamma eftersom de 
måste förvaras, flyttas om, räknas, och kan bli värdelösa under lagerhållning.” 
(Lumsden, 2006, s. 278) 

Begrepp eller hjälpmedel som ingår i Lean produktion är bl.a. (Lean Forum, 
2001): 

• Kanban 

• Just in time 

• Slöseri 

• Kaizen 

2.8.1 Just in time (JIT) 

”Just in time innebär att rätt antal av rätt artikel är färdiga just när de behövs 
varken för tidigt eller för sent.” (Olhager, 2000, s.50) 

Detta gör det möjligt att hålla produkter i arbete på en så låg nivå som möjligt. 
Fördelar som medförs med reduktion av produkter i arbete är att olika problem i 
produktionssystemet kommer upp till ytan (Olhager, 2000).  

Förutsättningar för att Just in time (JIT) ska fungera är (Olhager, 2000): 

• Korta ställtider 

• Små partistorlekar 

• Flexibel personal 

• Flödesorienterad layout 

• Korta ledtider 

• Varje arbetsplats har hand om kvalitetsarbetet 

JIT pekar på att man ska jobba med ständiga förbättringar. Det innebär att 
punkterna ovan ska stå i fokus vad gäller förbättringsarbetet. Stegvis skapas 
förbättrade förutsättningar för en enkel och effektiv produktion (Olhager 2000).  
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Intern kvalitet är en förutsättning för att man ska kunna använda JIT-tekniken 
(Bergman och Klefsjö, 2007). 

Enkelheten i JIT kan personifieras genom användandet av Kanbansystemet, ett 
system med kort som cirkulera i produktionskedjan (Olhager, 2000). 

2.8.2 Slöseri 

Det som inte adderar värde till de varor eller tjänster är slöseri, det vill säga de 
aktiviteter som inte kunden är beredd att betala för. Det gäller både interna och 
externa kunder. Syftet med att eliminera slöseri är att istället sätta fokus på de 
värdehöjande aktiviteterna och på så vis bli mer kostnadseffektiv (Lean Forum, 
2001). 

Taiichi Ohno beskrev följande sju former av slöseri (Lean Forum, 2001): 

• Överproduktion – t.ex. att tillverka mer eller tidigare än vad och när det 
behövs. 

• Väntan – t.ex. onödigt stillstånd p.g.a. väntan på material som ska komma, 
utrustning som ska lagas m.m. 

• Onödiga transporter – t.ex. att produkter transporteras onödigt långt m.m. 

• Felaktiga processer – t.ex. dubbelarbete, onödiga kontrollarbeten m.m. 

• Mellanlager – omfattar bl.a. lager (råmaterial, produkter i arbete eller 
färdiga produkter) som är större än vad som behövs, men också tillverkning 
av för stora partier och acceptering av för stora orderstockar.   

• Onödiga rörelser – t.ex. onödiga lyft och promenader.  

• Tillverkning av produkter med fel – t.ex. defekter som leder till omarbeta, 
kassationer och förseningar.  

Det finns idag även sju nya typer av slöseri (Lean Forum, n.d.): 

• Inte motsvara kundkrav 

• Outnyttjade mänskliga resurser 

• Felkonstruerade system 

• Slöseri med energi och vatten 

• Slöseri med material 
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• Slöseri med kundens tid 

• Förlorade kunder 

Att sätta fokus på att ta bort alla former av slöseri är det mest effektiva sättet till 
nöjda kunder och en resurssnål verksamhet. Slöseriet måste identifieras och tas 
bort och sedan kontrolleras att de inte uppstår på nytt (Lean Forum, 2001). 

Arbetsmetoden 5S är ett stöd för att skapa ordning och redan, vilket är en 
förutsättning för en produktion utan slöseri. 5S består av fem japanska ord som 
börjar på S (Bergman & Klefsjö, 2007. 

På svenska kan de 5S:en beskrivas som (Lean Forum, n.d.)  

• Städa systematiskt, vilket innebär att regelbundna städprogram genomförs. 

• Sortera nödvändiga verktyg, material, etc., vilket innebär att det som är 
nödvändigt och inte nödvändigt skiljs åt. 

• Strukturerar allt som är nödvändigt, vilket innebär att det som behövs går 
lätt att få tag på och det som inte behövs tas bort. 

• Standardisera arbetets dagliga rutiner för att allt ska kunna hållas i gott 
skick. 

• Skapa en vana för att upprätthålla en hög standard. Vanan ska dessutom 
förbättras regelbundet. 

En enkel och effektiv metod för att ta bort slöseri är att ställa frågan ”varför?” fem 
gånger för att ta fram grundorsakerna till problemen (Bergman & Klefsjö, 2007). 

2.8.3 Kaizen 

Kaizen är ett japanskt ord och kan till svenska översättas till ständiga förbättringar. 
Det innebär att förbättringsarbetets utgångspunkt ligger i existerande processer 
och aktiviteter med fokus på att förbättra dessa (Ax m.fl., 2005). 
 
”Strävan är att göra förbättringsarbete till en del av vardagen och att förbättringar 
ska genomsyra hela företaget.” (Ax m.fl., 2005, s. 650) 
 
Tanken är att många små och vardagliga förbättringar sammantaget ska ge stora 
förbättringar över tiden. För att kunna bedriva ett arbete med förbättringar behövs 
information. Två olika källor av information finns, en extern och en intern. Extern 
information innehåller information om hur andra företag arbetar i liknande 
situationer, s.k. benchmarking. Den interna informationen om förbättringar av 
aktiviteter och processer kan fås genom t.ex. intervjuer, brainstorming, 
förslagslådor och intern benchmarking (Ax m.fl., 2005). 
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2.8.4 Lean applicerat i inköpsfunktionen 

När Lean produktion införs är det oftast leverantören som påverkas. Arbetet med 
Lean produktion innebär bl.a. att man minskar antalet leverantörer och det 
innebär att totalvolymerna på de kvarvarande leverantörerna ökar. En minskning 
av antalet leverantörerna medför att en djupare relation kan byggas (Westling, 
2004).   

En leverantörssamverkan är en förutsättning för Lean produktion. Risken för 
onödiga lager, sena leveranser och kostnader som flyttas till andra led uppströms i 
tillverkningskedjan utan att kundvärdet ökar är risker som ökar utan den effektiv 
samverkan med leverantören (Lean Forum, n.d.). 

I en leverantörkedja med Lean produktion är förtroende mellan kund och 
leverantör viktigt. Finns inget förtroende ökar säkerhetsåtgärderna, t.ex. i form av 
ökade buffertar, vilket medför ett ökat slöseri. Vidare är även öppenheten viktig 
mellan företaget och leverantörerna, t.ex. i form av teknisk information, 
utvecklingsplaner, tillverkningskostnader m.m. (Westling, 2004).   

Kommunikationen till leverantören är vikigt vilket bl.a. kan omfatta 
långtidsprognoser, korttidsprognoser, order och avrop. Informationen måste ske 
lätt och kan realiseras med internettekniken (Westling, 2004).   

Kanban är ett mycket användbart system vid inköp eftersom dragande system bör 
införas så långt som möjligt (Westling, 2004).   

Det börs också strävas efter att minska administrationen kring prognoser, avrop, 
fakturering och betalning. Automatisk förbrukningsstyrd fakturering från 
leverantör är en möjlighet till det, vilket utlöses av faktisk förbrukning hos kunden 
(Westling, 2004).  

Förbättringsverktyg för tillverkningen i lean produktion kan användas i 
administrativt arbete, som t.ex. inköp. Att kartlägga och förbättra administrativa 
värdeflöden är relevanta för att på så vis identifiera och minimera slöserier (IVF 
Industriforskning och utveckling, n.d.) 

En risk med effektivisering av leverantörskedjan är suboptimering, dvs. 
leverantörkedjan effektiviseras i en länk medan helheten av kedjan inte gör det 
(Westling, 2004).   
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3 Metod 
Arbetet har gjorts genom litteraturstudier, intervjuer och datainsamling. Med hjälp 
av det har en analys gjorts och ett förslag på en metodikmodell för styrning av 
artiklar från nuvarande och framtida leverantörer. 

3.1  Litteraturstudier 
För en att få en bra litteraturstudie inom de relevanta områdena gjordes en 
litteratursökning via Högskolebibliotekets katalog Julia. Arbetet har förankrats i 
litteraturen för att göra en korrekt analys och för att få fram ett bra resultat. Flera 
former av källor som böcker, artiklar och internet har används för en god 
källkritik. 

3.2  Intervjuer 
Intervjuer med kontaktpersonen på företaget har använts för att skapa en korrekt 
bild av företaget och dess arbete. Kontaktpersonen har också används för att ta 
fram relevant data för att kunna fullgöra arbetet. En snäv helhetsbild av företagets 
arbete och problem kan ha skapat då få personer på företaget har kontaktats.  

3.3  Datainsamling 
Den data som har erfordrats för en nulägesanalys, ABC-analys och validering av 
metodikmodellen har tagits fram med hjälp av kontaktpersonen på företaget och 
deras affärssystem. Datan har varit en central del i arbetet och den har förutsatts 
vara korrekt då den har i princip varit omöjlig att kontrollera. Eftersom datan var 
omfattande kan fel vid analysen ha gjorts, men borde inte ha påverkat resultatet i 
någon större utsträckning. 
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4 Genomförande     

4.1 Nulägesanalys 
Studiebesök och intervjuer på företaget ligger till grund för nulägesbeskrivningen. 
Besöken på företaget har skett under flera tillfällen där sedan kompletterande 
uppgifter och frågor har skett via e-post.   

En befintlig processbeskrivning av inköpsprocessen har grundligt undersökts och 
utvecklats med hjälp av kontaktpersonen på företaget. En TÄPIK-analys har 
inspirerat utvecklingen av schemat där involverade avdelningar och viss tidsåtgång 
har tillförts.  

Tidsåtgången av aktiviteterna var svåra att bestämma och därmed har det bara 
angetts tider där det varit möjligt. Dessutom valdes det att ange tiderna i den 
löpande texten och inte i schemat för att göra schemat enklare att följa. Kostnader, 
som ingår i en TÄPIK-analys, bortsågs då det krävs mycket tid och resurser för att 
ta fram korrekta kostnader för aktiviteterna.  

Schemat har försökts göra tillräckligt omfattande, men samtidigt begränsats, för 
att en förståelse och en analys av den kunnat möjliggöras. Processchemat gjordes i 
Microsoft Visio och visas i ”bilaga 1: Inköpsprocessen”.  

4.1.1 Nulägesbeskrivning 

Företag X partiformar idag med Lot for Lot (LFL) och med ordertäckningstid mot 
sina leverantörer. Användningen av LFL används inte av några särskilda skäl och 
det finns inget direkt stöd av användningen i form av beräkningar eller 
jämförelser. Ett skäl varför inga beräkningar eller jämförelse gjorts kan vara den att 
det tar tid och krävs en del resurser för det. Det har inte heller funnits några 
direkta skäl att byta metoder då LFL har fungerat bra. Ordertäckningstid används 
främst på artiklar på lägre strukturnivåer och innebär att ett visst antal dagars 
efterfråga summeras och blir orderkvantiteten. De antal dagarna kan vara ledtiden 
eller antalet operationer. 

Företaget har ett affärssystem där ett MRP-system är integrerat och detta används 
flitigt i materialplaneringen, men affärssystemet används ännu inte i sin fulla 
potential. Den största anledningen till att systemets inte utnyttjas fullt ut beror på 
att personlen saknar full kunskap i systemets användning. I dagsläget sker 
utbildning för personalen.   
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På vissa artiklar har det införts Kanbansystem som visats sig fungera väl då 
systemet flutit på bra de senaste månaderna. Kanbansystemet infördes när några i 
personalen presenterade lite nya tankar om materialstyrningen. Kanbansystemet är 
”taktad” efter en viss efterfråga och då en viss lagernivå nås detaljplanerar 
operatören för beställning. Beställningen sker lätt och enkelt med datorn. Leverans 
av nytt material ska ske inom 24 timmar, men kan också ske inom några timmar. 
En modul för Kanban har implementerats i affärssystemet.   

I övrigt upplever företaget inga märkbara problem. De har en god 
leveransprecision och har inga problem med lagerutrymme då de nyligen har 
skaffat sig en ny lagerlokal. Det används för skrymmande artiklar och då 
leverantörerna inte kan lagerhålla själva. Lagret används också vid globala inköp 
som kräver stora volymer. Mot kunder som har krav på en servicenivå på 99,1 % 
används lagerlokalen även som ett färdigvarulager. För att balansera flödet och 
klara av de största avvikelserna finns även ett mindre färdigvarulager av andra 
produkter. Ett mycket bra avtal för lagerlokalen ger låga lagerhållningskostnader. 

Företag X har ett lokalt leverantörsnätverk med mycket nära samarbeten vilket har 
varit en framgångsfaktor i deras verksamhet. Företag X och Företag Y:s relation 
beskrivs som mycket bra och en anledning bakom det kan vara deras nära 
samarbete. Mellan företagen utnyttjas en slingbil som kommer flera gånger per 
dag. Slingbilen är ingen stor kostnadsbärare och det finns inga begräsningar hur 
ofta den kan leverera.  

4.1.2 Inköpsprocessen 

En order från kund är inköpsprocessens startpunkt. Är det ny detalj sker en 
beredning på max 48 timmar för att därefter registrera kundordern, vilket följs av 
ett frisläpp av ordern. Kunden erhåller en orderbekräftelse efter frisläppet. Är det 
inte en ny detalj som ska beredas registreras ordern direkt, följt av aktiviteterna 
som nyss nämnts. Dessa aktiviteter görs av personalen på försäljningsavdelning. 

MPR-systemet föreslår inköp när behov uppstår och gör ett inköpsförslag. 
Inköpsförslagen planeras därefter och om möjligt slås order ihop. Därefter skapas 
inköpsorder som skickas via EDI (Electronic Data Interchange), vilket är en 
standard för affärsdokument i elektronisk form. En orderbekräftelse från 
leverantören skickas via EDI inom tre dagar. Inköpen görs av personalen på 
inköpsavdelningen. 

Vid inleverans lossar lagerpersonalen pallarna som registreras, tas emot och 
etiketteras. Artiklarna lagerförs sedan på respektive lagerplats som registreras i 
datasystemet. Lagerhantering tar ca en timma vid en fullastad transport. En pall 
tar uppskattningsvis 5-10 minuter att hantera.  

Mot en viss kund sker alltid kvalitetskontroll vid inleverans. Kvalitetskontrollen 
görs av kvalitetstekniker som tar ett urval från leveransen för vidare kontroll. 
Kontroll sker även oftare från leverantören där det tidigare varit problem.   
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Fakturan från leverantören tar inköpsavdelningen hand om som matchar fakturan 
i systemet. Betalning av fakturan sköter ekonomiavdelningen.  

4.2  ABC-analys 
Data med de aktuella artiklarna togs fram av kontaktpersonen på företaget. Den 
innehöll information om artiklarna, t.ex. artikelnummer, beskrivning, inköpspris 
m.m. Dessutom erhölls inleveranshistorik för de aktuella artiklarna från år 2005 
till och med mars 2008 som bl.a. visade antalet inköpsorder och dess kvantiteter 
samt övrig information rörande inköpen. 

Syftet med artikelklassificeringen är att ta fram klasserna och utifrån det välja ett 
par artiklar ur varje klass för vidare analys och därmed få en helhetssyn över deras 
artiklar. Dessa artiklar appliceras sedan i den framtagna metodikmodellen för 
optimering av beordring och partiformning med ett ”Lean produktion-tänkande”.  

Datan analyserades med en Pivot-tabell för att ta fram den relevanta datan för 
analysen. ABC-analys, med artiklarnas volymvärde, gjordes för respektive år för att 
sedan jämföra skillnaderna mellan åren. Volymvärdet beräknades som medelvärdet 
av inköpspriset multiplicerat med ankommen kvantitet för respektive artikel och 
år. 

Vid analysen har vissa artiklar bortsetts då de kan anses som speciella order och 
påverkar analysen negativt.  

4.3  Metodikmodellen 
En bred och djup litteraturstudie ligger till grund för den framtagna 
metodikmodellen där de mest användbara och omskrivna metoderna valts ut.  

Med hjälp av litteraturstudierna och diskussioner har målet varit att komma fram 
till en enkel och överskådlig metodikmodell som är tillämpbar vid planering och 
styrning av inköp.  

Metodikmodellen har valts att presenteras i form av ett schema uppdelade efter 
artikelklassificering och beroende/oberoende behov vilket har gett sex scheman. 
Schemana tycktes vara det mest överskådliga sättet för presentation och skapades i 
Microsoft Power Point. 

Den betydande parametern för de fortsatta stegen i schemana är efterfrågan 
eftersom efterfrågemönstret är viktigt vid val av beordringssystem och 
partiformning. Då artikelklassificeringen, beroende/oberoende behovet och 
efterfrågan är kartlagt, grenar schemana ut sig i olika valmöjligheter för beordring, 
säkerhet och partiformning. Dessa väljs beroende på fristående förutsättningar som 
regleras av företagets olika resurser som kompetens, data, leverantörsrelationer 
m.m.  

Några centrala begrepp har tagits fram och tanken är att begreppen ska vara en röd 
tråd för metodikmodellen och arbetet med den. 
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4.4  Applicering och test av metodikmodellen 
1 april, 2007, till 31 mars, 2008, användes som testperiod där tillverkningsorder 
användes som efterfrågan. Efterfrågan delades in i 13 perioder där en period 
motsvarade fyra veckor.  

Efterfrågan avspeglar verkligheten för artiklarna och har i metodikmodellen 
likställs som prognoser för att kunna genomföra appliceringen. De verkliga 
prognoserna har inte varit möjliga att ta fram, vilket inte påverkar appliceringen då 
syftet endast har varit att visa dess användning. 

Viktig data som servicenivå, ordersärkostnad och lagerhållningsränta erhölls från 
kontaktpersonen på företaget. Servicenivån är för närvarande mellan 95 % och 
99,1%, ordersärkostnaden 300 kr/order och lagerhållningsräntan 15 % per år. Vid 
beräkningarna har antagandet gjorts att förbrukning av artiklarna är jämn över 
perioden och lagerhållningskostnaden uppstår direkt vid inleverans. 

Beräkningarna gjordes i Microsoft Excel med hjälp av den teoretiska bakgrunden.
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5 Resultat 

5.1  ABC-analys 
Vid jämförelse av ABC-analyserna för respektive år visade resultatet tydligt att 
framförallt en artikel står för en väldigt stor del av volymvärdet. Artikeln har de 
senaste åren stått för över 50 % av volymvärdet. Därefter har det varit ett stort 
glapp till den artikel som har den näst störst andelen av volymvärdet. Efter det är 
glappen mindre. Slutsatsen är dock att det är en liten del av artiklarna som står för 
en stor del av volymvärdet.  

Klasserna för respektive år visas i ”bilaga 2: Klassindelning av ABC-analys” med 
volymvärde och andelen artiklar per klass, samt det ackumulerade volymvärdet. 

Den artikel som står för den större delen av volymvärdet är en produkt som inte 
på något sätt hanteras fysiskt av Företag X. Produkten tillverkas och distribueras 
till kund från leverantören (Företag Y). Därmed är det goda skäl att bortse från 
artikeln eftersom den påverkar klasserna betydligt och kan dessutom inte 
appliceras i metodikmodellen.  

Den nya klassindelningen med hänsyn till ovanstående beaktande visas i ”bilaga 3: 
Redigerad klassindelning av ABC-analys” med volymvärde och andelen artiklar 
per klass, samt det ackumulerade volymvärdet. 

Åren 2005 till 2007 har A-klasserna till stor del bestått av samma artiklar med få 
skillnader. En artikel som fram till 2006 stått för ett stort volymvärde har inte 
köps in under 2007 och 2008. Istället har flera nya artiklar tillkommit i klass C för 
2007 och som året efter har ökat i volymvärde och återfinns i klass A för 2008. 

ABC-analysen för 2008 är gjord baserat på det första kvartalet och kan vara 
missvisande, men ger ändå en fingervisning om vilka artiklar som står för de stora 
volymvärdena och framförallt vilka artiklar som ännu är aktuella.  

Analysen visar de artiklar som är mest lönsamma vid förbättringsarbete och 
framförallt de som är lämpligast att börja med. Analysen ger också en möjlighet att 
styra artiklarna efter respektive klass.  

5.2  Metodikmodell för styrning vid inköp 
En klassificering av artiklarna med hjälp av ABC-analys ligger till grund för 
användandet av metodikmodellen. Detta eftersom artiklarna bör styras olika där 
mest resurser läggs på klass A och klass C styrs i enkla system. Klass B bildar en 
mellangrupp men är en klass med relativt högt volymvärden och styrs något 
mellan klass A och C. 

Artiklarnas beroende och oberoende behov är viktiga parametrar och det har 
därmed valts att särskilja dem i metodikmodellen eftersom de olika 
planeringsmetoderna tillämpas bäst på antingen beroende eller oberoende behov.  
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5.2.1 Klass A 

Klass A består av artiklar med höga volymvärden och vilka de artiklarna är tas fram 
med en ABC-analys. I A-klassen finns den största potentialen för att minska 
kostnader genom rätt styrning. Det är därmed väl motiverat att lägga ned resurser 
på val av lager- och materialstyrningsmetod och partiformning. Med en optimal 
partiformning fås den lägsta totalkostnaden eftersom en avvägning mellan 
ordersärkostnaderna och lagerhållningskostnaderna görs.  

En viktig parameter vid styrning är dess efterfråga, detta eftersom lager- och 
materialstyrningen formas bl.a. utifrån efterfrågemönstret. I klass A har efterfrågan 
klassats in i fyra klasser; Hög och jämn, hög och ojämn, låg och ojämn samt låg 
och jämn.  

5.2.1.1 Beroende artiklar 

Metodikmodellen för artiklar i klass A med beroende behov finns i bilaga 4 där 
nödvändiga begrepp och formler också beskrivs i bilaga 10 och 11. 

Hög och jämn efterfråga 
Vid hög och jämn efterfråga är det tre alternativ i metodikmodellen som med 
fördel kan användas. De tre alternativa metoderna är materialbehovsplanering 
(MRP), täcktidsplanering och kanban. Kanban är det optimala om 
förutsättningarna finns för metoden, vilket bl.a. avser en hög och jämn efterfråga. 
MRP är väldigt användbar med beroende artiklar och kan anses som det bästa 
valet om inte förutsättningarna för Kanban föreligger. Täcktidsplaneringen är 
alternativet till MRP och är ett enklare styrsystem i jämförelse. Finns ett MRP-
system i bruk och med tillräcklig data är MRP i princip det självskrivna valet av 
dessa två. 

Hög och ojämn efterfrågan, låg och ojämn efterfråga, låg och jämn efterfråga 
Skillnaden mellan hög och jämn efterfråga mot de övriga klasserna är att ett 
Kanbansystem inte är lämpligt. Detta eftersom förutsättningarna i de här klasserna 
inte är uppfyllda då efterfrågan är ojämn och/eller låg. Resonemanget av valet 
mellan MRP och täcktidsplanering följer det tidigare resonemanget.  

Säkerhet 
Säkerhetsmekanismerna vid ett MRP-system är huvudsakligen två; säkerhetslager 
och säkerhetsledtid. Säkerhetslager används med fördel då det råder osäkerhet i 
efterfrågan medan säkerhetsledtiden används med fördel då det råder osäkerhet i 
artiklarnas ledtider. Säkerhetslager och säkerhetsledtid kan också användas i 
kombination. Täcktidsplaneringen använder en säkerhetstid medan 
kanbansystemet inte använder något säkerhetslager av traditionellt slag. Artiklar 
med högt volymvärde ger höga lagerhållningskostnader och därmed kan ”rätt” 
nivå på säkerhetslagret ge en låg lagerhållningskostnad och en acceptabel 
servicenivå.    

45 



Resultat 
 

Partiformning 
I en A-klass är det, som tidigare nämnts, lönsamt att lägga ned mer resurser på 
partiformningen för att få en låg totalkostnad. Därmed kan det vara lämpligt att 
använda sig av mer avancerade metoder och jämföra dem i mellan för en praktiskt 
och lönsam partiformning. Wagner-Whitin-algoritmen är en metod som valts bort 
från metodikmodellen då den är avancerad och tidskrävande och att Silver & 
Meal-algoritmen är en liknande metod men är enklare och snabbare att använda.  

5.2.1.2 Oberoende artiklar 

Metodikmodellen för artiklar i klass A med oberoende behov finns i bilaga 5 där 
nödvändiga begrepp och formler också beskrivs i bilaga 10 och 11. 

Hög och jämn efterfråga 
För artiklar i klass A, som är oberoende och med en hög och jämn efterfrågan, är 
inte ett MRP-system det mest lämpade och kan anses vara överflödigt. Ett MRP-
system har därmed tagits bort ur metodikmodellen. Däremot är Kanbansystemet 
mycket tillämpbar metod precis som vid de beroende artiklarna. 
Beställningspunktsystemet och täcktidsplanering är enklare alternativ till 
Kanbansystemet. Periodbeställningssystem är ett bra alternativ vid stora lager eller 
då det beställs en stor mängd artiklar från en och samma leverantör för att 
effektivisera transporterna.  

Hög och ojämn efterfrågan, låg och ojämn efterfråga 
För dessa två klasser lämpar sig ett MRP-system eller täcktidsplanering bäst 
eftersom efterfrågan är ojämn. Fördelen med ett MRP-system ligger i att den tar 
hänsyn till beroende behov. I detta fall föreligger oberoende behov och då är 
täcktidsplanering ett alternativ som är betydligt enklare att förstå och använda sig 
av. Finns ett MRP-system är det definitivt inte fel att använda sig av det, men 
alternativen bör beaktas för en så effektiv styrning som möjligt 

Låg och jämn efterfråga 
Skillnaden mellan denna klass och klassen Hög och jämn efterfråga är det att den 
låga efterfrågan inte lämpar sig för ett Kanbansystem.    

Säkerhet 
Resonemanget kring säkerhetsmekanismerna är detsamma oavsett om artiklarna är 
beroende eller oberoende.  

Partiformning 
Partiformning för de oberoende artiklarna i klass A har samma resonemang som de 
beroende. Skillnaden är att periodbeställningssystem är tillämpbart då det handlar 
om oberoende artiklar. Partiformningen vid periodbeställningssystemet varierar 
beroende på differensen upp till återfyllnadsnivån från lagernivån vid 
inspektionen. 
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5.2.2 Klass B 

Klass B är en mellanklass och vilka artiklar som ingår i klassen fås genom ABC-
analysen. Beroende på artiklarnas volymvärde är inte förtjänsten av en effektiv 
styrning lika stor som i klass A. De mer tidskrävande och avancerade metoderna är 
därmed inte lika motiverade. I klass B har efterfrågan också delats in i de fyra 
klasserna; Hög och jämn, hög och ojämn, låg och ojämn samt låg och jämn. 

5.2.2.1 Beroende artiklar 

Metodikmodellen för artiklar i klass B med beroende behov finns i bilaga 6 där 
nödvändiga begrepp och formler också beskrivs i bilaga 10 och 11. 

Metodikmodellen ger ingen skillnad mellan de beroende artiklarna i klass A och 
klass B, förutom vid partiformningen. Vid partiformning av klass B är det inte 
lönsamt att lägga ned tid och resurser på de mer avancerade och tidskrävande 
partiformningsmetoderna som det är klass A. Partiformningsmetoden Silver & 
Meal har därför valts bort från metodikmodellen.   

5.2.2.2 Oberoende artiklar 

Metodikmodellen för artiklar i klass B med oberoende behov finns i bilaga 7 där 
nödvändiga begrepp och formler också beskrivs i bilaga 10 och 11. 

Det föreligger inte heller någon skillnad mellan klass A och B bland de oberoende 
artiklarna, förutom vid partiformningen. Resonemanget kring skillnaden vid 
partiformningen är detsamma som med de beroende, vilket medfört att Silver & 
Meal har valts bort som ett alternativ. 

5.2.3 Klass C 

Klass C består av artiklar med låga volymvärden och de artiklar som ingår fås 
genom ABC-analysen. Eftersom klass C består av artiklar med låga volymvärden 
binder de inte mycket kapital. Av denna anledning kan klassen styras med enkla 
system och dessutom kan stora säkerhetslager användes eftersom 
lagerhållningskostnaden inte blir lika hög som vid volymvärdes höga artiklar. Klass 
C har delats in två efterfrågeklasser; Hög och jämn efterfråga samt en 
sammanslagning av hög och ojämn, låg och ojämn samt låg och jämn efterfråga.  

5.2.3.1 Beroende artiklar 

Metodikmodellen för artiklar i klass C med beroende behov finns i bilaga 8 där 
nödvändiga begrepp och formler också beskrivs i bilaga 10 och 11. 
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Hög och jämn efterfråga 
Precis som i klass A och B är ett MRP-system ett mycket bra alternativ vid 
beroende behov. Täcktidsplanering är ett enklare alternativ till MRP-systemet. 
Finns ett MRP-system i bruk gäller även här, som i klass A och B, att valet borde 
falla på MRP-systemet. Beställningspunktsystem som främst lämpar sig för 
oberoende behov är ett enkelt system och fungerar väldigt bra vid jämn efterfråga. 
Där artiklarna ingår i flera produktstrukturer, vilket är sannolikt i denna klass där 
t.ex. muttrar och skruvar ingår, tenderas efterfrågan att utjämnas och 
beställningspunktsystemets nackdelar vid beroende behov bleknar. Klass C består 
av artiklar med lågt volymvärde och då efterfrågan är jämn och förutsägbar och 
med en kort återanskaffningsledtid, som t.ex. det är för muttrar och skruvar, är 
beställningspunktsystemet en bra metod. Även där artiklarna är svåra att planera, 
t.ex. via strukturnedbrytning, är beställningspunktsystemet lämpligt.  

Hög och ojämn, låg och ojämn, låg och jämn efterfråga 
Eftersom denna klass främst består av ojämn efterfråga lämpar sig inte 
beställningspunktsystemet. Fortfarande är MRP-systemet en mycket bra metod 
och täcktidsplanering ett enklare alternativ. Valet av dessa alternativ följer av 
tidigare resonemang. 

Säkerhet 
Säkerhetslager, säkerhetsledtid och säkerhetstid kan ges större utrymme i denna 
klass då artiklarna har ett lågt volymvärde och därmed inte är så dyra att lagerhålla.  

Partiformning 
Vid partiformning av artiklar i klass C strävas det efter enkelhet och där 
framförallt ordersärkostnaden är den största kostnaden. Lot for Lot (LFL) är en 
väldigt enkelt partiformning och är användbar i MRP-systemet.  

5.2.3.2 Oberoende artiklar 

Metodikmodellen för artiklar i klass C med oberoende behov finns i bilaga 9 där 
nödvändiga begrepp och formler också beskrivs i bilaga 10 och 11. 

Hög och jämn efterfråga 
Jämfört med de beroende artiklarna föreligger endast en skillnad, den är att 
periodbeställningssystemet nu är ett alternativ. Periodbeställningssystemet är i 
första hand avsedd för oberoende artiklar och ingick därmed inte i 
metodikmodellen för beroende artiklarna. Periodbeställningssystemet är, som 
tidigare nämnts, användbart vid stora lager och då det beställs en stor mängd 
artiklar från en och samma leverantör för att effektivisera transporterna. 

Hög och ojämn, låg och ojämn, låg och jämn efterfråga 
Det föreligger ingen skillnad för klass C mellan de beroende och oberoende 
artiklarna. 

Säkerhet och partiformning 
Det föreligger ingen skillnad mellan de beroende och oberoende artiklarna vad det 
gäller säkerhet och partiformning i klass C. 
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5.2.4 Lean i inköpsfunktionen 

Fyra områden i metodikmodellen är centrala för effektiva inköp och styrningar: 

• Eliminera slöseri 

• Relationen med leverantören 

• Just in time 

• Kaizen 

Slöseri innebär att eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna. Exempel på 
slöseri i inköpsprocessen är att beställa för stora kvantiteter, göra onödiga 
kontroller, onödigt långa transporter, försenade leveranser m.m. 

Relationen med leverantören innebär att bygga på en djupare relation och ett ökat 
samarbete och på så vis få ett ökat förtroende och därmed minska 
säkerhetsåtgärderna och slöseri. En öppenhet med sina leverantörer i form av 
teknisk information, tillverkningskostnader m.m. är också viktigt för att skapa ett 
långsiktigt arbete. Informationen mellan företaget och leverantören måste ske på 
ett lätt och smidigt sätt för ett effektivisera bl.a. avropen och transporterna. 
Relationen omfattar också förenklingen av administrationen av bl.a. faktureringen 
och avropen. 

Just in time är en viktig del för att minimera lager och effektivisera flödet. Ett 
dragande system, som t.ex. Kanbansystemet, bör implementeras i största möjliga 
mån.  

Kaizen är ett viktigt begrepp i metodikmodellen och det bör eftersträvas en 
perfektion i inköpsverksamheten. Att ständigt förbättra processerna och 
aktiviteterna medför minskade kostnader och ett ökat värde för kund. 

Arbete med dessa fyra begrepp ska genomsyra verksamheten och vara en självklar 
del i det vardagliga arbetet.  

5.3  Analys av inköpsprocessen 
Företag X har idag väl fungerande och effektiva inköp mot Företag Y. De har ett 
affärssystem med stor potential för ytterligare effektiviseringar då det har kapacitet 
att behandla de flesta beordringssystem, säkerhetsmekanismer och 
partiformningsmetoder. För att kunna utnyttja affärssystemet bättre behövs 
utbildning för personalen. Detta är också något som idag pågår. När systemet väl 
kan användas i sin fulla potential gäller det att använda systemet på rätt sätt. Rätt 
styrning, rätt säkerhet och rätt partiformning är tidskrävande och kräver en 
kunskap om de olika metoderna. Metodikmodellen kan i det avseendet vara till 
stor hjälp.   
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Mot Företag Y har de en snabb och enkel beordring vid inköp. EDI används både 
vid beställning och också vid bekräftelse på inköpen vilket ger en snabb och enkel 
överföring av information. Enkelheten av informationsöverföring realiseras också 
bl.a. vid faktureringen som sker enkelt mellan dem. 

Företaget har en mycket god relation mot Företag Y vilket medför möjligheter till 
minskade säkerhetsåtgärder. Relationen ger också möjligheten för en snabb och 
enkel kommunikation mellan företagen.  

Företag X har också implementerat Kanban i sin verksamhet och på så vis 
effektiviserat inköp och inleverans från sin leverantör. Kanban har också medfört 
en minimering av lager enligt Just in time filosofin. 

Stickprov görs för att kontrollera kvaliteten. Frekvensen varierar från leverantör till 
leverantör och artikel till artikel. Mot en viss kund görs alltid kvalitetskontroll. De 
gör därmed inte kvalitetskontroll på allt utan endast då det finns särskilda skäl, 
t.ex. stora krav på kvalitet eller då det tidigare förekommit problem.  

I inköpsprocessen är en stor del av företaget involverat då flera avdelningar 
medverkar och ansvarar för sina områden.  

Processen är väl utvecklad och inkörd. Inga uppenbara slöserier i form av onödiga 
aktiviteter eller liknande finns idag. Kaizen är ett begrepp som bör vara en 
viktigare del i arbetet för att ständigt förbättra denna process, och övriga, för en så 
kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. 

För en mer komplett analys av processen bör fakta om tider och kostnader vara 
kända, vilket det i det här fallet inte är då bara några fåtalt tider kunnat fastslås. 

5.4  Applicering och test av metodikmodellen 
Sex st. artiklar appliceras i metodikmodellen. Från ABC-analysen har två artiklar i 
varje klass (A, B och C) valts.  

Säkerhetsledtider har inte beräknats för någon artikel. Detta eftersom tillräcklig 
data saknas, framförallt då det gäller osäkerheten i artiklarnas ledtider. 

5.4.1 Artikel 54003013 

5.4.1.1 Kort beskrivning 

Denna artikel är en konsol med yttre rör, dvs. är en grund till ett bordsben. 
Artikeln har de senaste åren stått för en stor del av volymvärdet eftersom den har 
ett relativt högt inköpspris och en hög ankommen kvantitet.  
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Klassificering: A 
Ledtid:  1 perioder (4 veckor) 
Ordersärkostnad:  300 kr/order 
Lagerhållningsränta:  15 % 
Servicenivå:  97,5 % 

5.4.1.2 Applicering av artikeln i metodikmodellen 

Artikeln har enligt ABC-analysen klassificerats i klass A och har en hög och jämn 
efterfrågan samt ett beroende behov. Detta ger att bilaga 4 ska användas. 

Efterfrågan med medelvärde och standardavvikelse visas i tabell 2. 

Period Efterfrågan 
1 5444 
2 3912 
3 2706 
4 826 
5 822 
6 3598 
7 2180 
8 3558 
9 2112 
10 2688 
11 3936 
12 3712 
13 4900 
Medelvärde 3107,23 
Standardavvikelse 1397,38 

Tabell 2. Efterfrågan för artikel 54003013. 

Metodikmodellen ger att Kanban är det optimala om förutsättningarna är 
uppfyllda. Den höga och jämna efterfrågan är uppfylld, men de övriga 
förutsättningarna såsom ställtid, kvalitetssärkring och flödeslayout är parametrar 
som också bör vara uppfyllda. Begränsningar har satts till att inte undersöka dessa 
förutsättningar på företaget. Vid en ev. implementering av Kanban är dessa 
parametrar viktiga att beakta för att Kanban ska bli ett lyckat styrsystem.  

MPR-systemet är det bästa alternativet om Kanban inte är möjligt att 
implementera. 

Vid MRP står valet av säkerhet mellan säkerhetslager och säkerhetsledtid. 
Servicenivån ger att säkerhetsfaktorn bestäms ur tabell (Olhager, 2000) till 1,96 
och säkerhetslagret beräknas med ekv. 5 till 2 739 st. En kombination av 
säkerhetslager och säkerhetsledtid kan användas. 

Det är vid partiformning i klass A lönsamt att jämföra de olika 
partiformningsmetoderna.  
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Vid partiformning beräknas den ekonomiska orderkvantiteten (EOQ) till 1 467 st. 
genom beräkning med ekv. 1. Den beräknade totalkostnad med EOQ beräknas 
med ekv. 2 till 16 523 kr. Den periodiska orderkvantiteten (POQ) beräknas till 
0,47 med ekv. 4 och sätts till 1, vilket ger en beräknad totalkostnad på 21 401 kr. 
Lot for Lot (LFL) får samma totalkostnad som POQ då beställning sker varje 
period.  

Silver & Meal bestäms genom ekv. 3 där det visar sig att beställning bör göras i 
princip varje månad. Detta ger att totalkostnaden för Silver & Meal beräknas till 
20 544 kr.  

Den lägsta totalkostnaden fås enligt beräkningarna med EOQ, men den beräknade 
kostnaden för EOQ kan ligga en bit ifrån den verkliga kostnaden då en viss 
variation i efterfrågan föreligger.  

5.4.2 Artikel 26134024 

5.4.2.1 Kort beskrivning 

Artikel består av en konsol med ett rör och är en grund till ett bordsben. Artikeln 
har ett högt inköpspris vilket är den främsta förklaringen till dess volymvärde och 
att den klassificerats i klass A. 

Klass: A 
Ledtid:  0,25 perioder (1 vecka) 
Ordersärkostnad:  300 kr/order 
Lagerhållningsränta:  15 % 
Servicenivå:  95 % 

5.4.2.2 Applicering av artikeln i metodikmodellen 

Artikeln har i ABC-analysen klassificerats i klass A och har en låg och jämn 
efterfrågan samt ett beroende behov. Detta ger att bilaga 4 ska användas. 
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Efterfrågan med medelvärde och standardavvikelse visas i tabell 3. 

Period Efterfrågan 
1 206 
2 150 
3 444 
4 83 
5 297 
6 309 
7 218 
8 307 
9 561 
10 327 
11 514 
12 203 
13 149 
Medelvärde 289,85 
Standardavvikelse 144,78 

Tabell 3. Efterfrågan för artikel 26134024. 

Metodikmodellen ger att ett MRP-system är det mest lämpade. Dessutom är 
MRP-system redan i bruk vilket gör valet lättare. 

Valet av säkerhet står mellan säkerhetslager eller säkerhetsledtid.  

Servicenivån ger att säkerhetsfaktorn bestäms ur tabell (Olhager, 2000) till 1,65 
och säkerhetslagret beräknas med ekv. 5 till 60 st. Säkerhetslager och 
säkerhetsledtid kan kombineras.  

Vid partiformning av klass A är det lönsamt att jämföra de olika 
partiformningsmetoderna.  

EOQ bestäms till 315 st. genom beräkning med ekv. 1. Detta innebär att vid varje 
beställning är 315 st. av artikeln den optimala inköpskvantiteten. Enligt ekv. 2 ger 
detta en teoretisk totalkostnad på 7 181 kr. Verkligheten är dock att variation i 
efterfrågan föreligger, vilket ger att den teoretiska totalkostnaden inte stämmer 
överrens med den verkliga.  

POQ bestäms genom ekv. 4 till 1,09. POQ avrundas till 1 eftersom en 
avrundning till 2 medför en högre kostnad. Detta innebär att vid varje beställning 
är det optimala att beställa behoven för en period varje gång (i detta fall för fyra 
veckor). Detta ger en totalkostnad på 7 206 kr för de 13 order som görs under året 
och för den lagerhållningskostnad som uppstår. LFL har samma totalkostnad som 
POQ då beställning sker varje period.  

Silver & Meal bestäms genom ekv. 3. Beräkningarna visar att beställning sker för 
en eller två perioder där en period är mest förekommande. Totalkostnaden för 
denna metod är 5 536 kr och är den lägsta kostnaden i jämförelse med de andra 
metoderna.  
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5.4.3 Artikel 63200917 

5.4.3.1 Kort beskrivning 

Artikeln kan beskrivas som ett fäste för de skruvbara benen. Ett relativt högt 
inköpspris med en ganska låg efterfråga är förklaringen till artikelns volymvärde 
och att den klassificerats i klass B.   

Klass: B 
Ledtid:  0,75 perioder (3 veckor) 
Ordersärkostnad:  300 kr/order 
Lagerhållningsränta:  15 % 
Servicenivå:  95 % 

5.4.3.2 Applicering av artikeln i metodikmodellen 

Artikeln har i ABC-analysen klassificerats i klass B och har en låg och ojämn 
efterfrågan samt ett beroende behov. Detta ger att bilaga 6 ska användas. 

Efterfrågan med medelefterfrågan och standardavvikelse visas i tabell 4. 

Period Efterfrågan 
1 300 
2 100 
3 0 
4 300 
5 200 
6 0 
7 400 
8 500 
9 0 
10 0 
11 0 
12 500 
13 0 
Medelvärde 176,92 
Standardavvikelse 200,64 

Tabell 4. Efterfrågan för artikel 63200917. 

Metodikmodellen ger att ett MRP-system är det mest lämpade. Dessutom är ett 
MRP-system i bruk vilket gör valet lättare.  

Valet av säkerhet står mellan säkerhetslager och säkerhetsledtid. I detta fall kan 
ingen av dessa beräknas då tillräcklig data saknas. Säkerhetslagret används med 
fördel då osäkerhet råder i efterfrågan medan säkerhetsledtid används då det råder 
osäkerhet i artikelns ledtid. En kombination av de olika säkerhetsåtgärderna kan 
också användas.   
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Det är, precis som för A-klassificerade, lönsamt att jämföra de olika 
partiformningsmetoderna i klass B. Metodikmodellen ger dock att de mer 
tidskrävande inte är motiverade att använda, t.ex. Silver & Meal. 

EOQ bestäms med ekv. 1 till 480 st. Efterfrågan är dock väldigt ojämn och den 
teoretiska totalkostnaden på 2 877 kr, beräknad med ekv. 2 är långt ifrån den 
verkliga. EOQ ger dock en bra riktlinje för partiformningen. Bl.a. kan POQ 
beräknas utifrån EOQ och med ekv. 4 till 2,71 där POQ sätts till 3 eftersom den 
ger en lägre kostnad än vad den ger då den sätts till 2. Totalkostnad vid POQ 
beräknas till 2 862 kr. 

LFL beräknas till 2 631 kr och ger den lägsta totalkostnaden vid jämförelse med de 
övriga metoderna.  

5.4.4 Artikel 50000803 

5.4.4.1 Kort beskrivning 

Artikeln är en enkel skena i stål som sträcker sig på ca 45 cm. Den har ett mycket 
lågt inköpspris med en hög efterfråga vilket är förklaringen till dess volymvärde 
och att den klassificerats i klass B. 

Klass: B 
Ledtid:  1 period (4 veckor) 
Ordersärkostnad:  300 kr/order 
Lagerhållningsränta:  15 % 
Servicenivå:  95 % 

5.4.4.2 Applicering av artikeln i metodikmodellen 

Artikeln har i ABC-analysen klassificerats i klass B och har en hög och jämn 
efterfrågan samt ett beroende behov. Detta ger att bilaga 6 ska användas. 
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Efterfrågan med medelefterfrågan och standardavvikelse visas i tabell 5. 

Period Efterfrågan 
1 2011 
2 3486 
3 3178 
4 3250 
5 6688 
6 4810 
7 8063 
8 4274 
9 4813 
10 3485 
11 5009 
12 5515 
13 5814 
Medelvärde 4645,85 
Standardavvikelse 1633,77 

Tabell 5. Efterfrågan för artikel 50000803. 

Metodikmodellen ger att Kanban är det optimala om förutsättningarna är 
uppfyllda. Den höga och jämna efterfrågan är uppfylld, men de övriga 
förutsättningarna såsom ställtid, kvalitetssärkring och flödeslayout är parametrar 
som också bör vara uppfyllda. Begränsningar har satts till att inte undersöka dessa 
förutsättningar på företaget. Vid implementering av Kanban är dessa parametrar 
viktiga att beakta för att Kanban ska bli ett lyckat styrsystem.  

MPR-systemet är det bästa alternativet om Kanban inte är möjligt att 
implementera. 

Valet av säkerhet i MRP står mellan säkerhetslager och säkerhetsledtid. 
Servicenivån ger att säkerhetsfaktorn bestäms ur tabell (Olhager, 2000) till 1,65 
och säkerhetslagret beräknas med ekv. 5 till 2 696 st. En kombination av 
säkerhetslager och säkerhetsledtid kan användas. 

Vid partiformning beräknas EOQ med ekv. 1 till 11 650 st. med en beräknad 
totalkostnad enligt ekv. 2 på 3 111 kr. POQ beräknas med ekv. 4 till 2,51, där 
POQ sätts till 2 eftersom den ger en lägre totalkostnad än då den sätts till 3. 
Totalkostnaden för POQ beräknas till 3 230 kr. 

LFL uppgår till en total kostnad på 4 520 kr och är enligt beräkningarna den 
dyraste. EOQ ger den lägsta totalkostnaden, men den teoretiska totalkostnaden 
kan ligga en bit ifrån den verkliga då en viss variation av efterfrågan föreligger. 
POQ ger ungefär samma kostnad och har en mer tillförlitlig beräknad kostnad än 
EOQ. 
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5.4.5 Artikel 50000298 

5.4.5.1 Kort beskrivning 

Artikeln är ett rektangulärt rör. Den har ett relativt högt inköpspris men en 
mycket låg efterfråga vilket är förklaringen till dess volymvärde och att den 
klassificerats i klass C. 

Klass: C 
Ledtid:  1 period (4 veckor) 
Ordersärkostnad:  300 kr/order 
Lagerhållningsränta:  15 % 
Servicenivå:  95 % 

5.4.5.2 Applicering av artikeln i metodikmodellen 

Artikeln har i ABC-analysen klassificerats i klass C och har en låg och ojämn 
efterfrågan samt ett beroende behov. Detta ger att bilaga 8 ska användas. 

Efterfrågan med medelefterfrågan och standardavvikelse visas i tabell 6. 

Period Efterfrågan 
1 0 
2 0 
3 0 
4 20 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
10 0 
11 0 
12 70 
13 0 
Medelvärde 6,92 
Standardavvikelse 19,74 

Tabell 6. Efterfrågan för artikel 50000298. 

Metodikmodellen ger att ett MRP-system är det mest lämpade. I detta fall är 
efterfrågan väldigt låg och behov uppstår vid väldigt få tillfällen. Därmed är LFL i 
särklass det enklaste och billigaste metoden. Artikeln är också en C-artikel och 
enligt metodikmodellen ska det inte läggas några större resurser vid partiformning 
för klass C. En annan möjlighet är att beställa en större kvantitet, t.ex. behovet för 
ett år, då lagerhållningskostnaden blir mycket låg eftersom årsefterfrågan är låg.  

Servicenivån ger att säkerhetsfaktorn bestäms ur tabell (Olhager, 2000) till 1,65 
och säkerhetslagret beräknas med ekv. 5 till 33 st. Säkerhetsledtid kan också 
användas som säkerhet, liksom en kombination av säkerhetslager och 
säkerhetsledtid.  
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Att bestämma en optimal partiformning och säkerhet är svårt för artikeln. Oavsett 
partiformning, och med eller utan säkerhet, binder artikeln inget större kapital. 
Detta gör att valet först och främst grundas i enkelheten. 

5.4.6 Artikel 87105024 

5.4.6.1 Kort beskrivning 

Artikeln består av två pärmstöd, höger och vänster. Den har en relativt lågt 
inköpspris med den låg efterfråga vilket är förklaringen till dess volymvärde och att 
den klassificerats i klass C. 

Klass: C 
Ledtid:  1 period (4 veckor) 
Ordersärkostnad:  300 kr/order 
Lagerhållningsränta:  15 % 
Servicenivå:  95 % 

5.4.6.2 Applicering av artikeln i metodikmodellen 

Artikeln har i ABC-analysen klassificerats i klass C och har en låg och ojämn 
efterfrågan samt ett beroende behov. Detta ger att bilaga 8 ska användas. 

Efterfrågan med medelefterfrågan och standardavvikelse visas i tabell 7.  

Period Efterfrågan 
1 0 
2 500 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
10 259 
11 0 
12 0 
13 0 
Medelvärde 58,38 
Standardavvikelse 150,77 

Tabell 7. Efterfrågan för artikel 87105024. 

Denna artikels efterfrågemönster är likt ovanstående artikel. Resonemanget kring 
val av beordringssystem och partiformning följder därmed den artikeln vilket ger 
att artikel 87105024 bör styras efter samma principer. 
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6 Slutsats och diskussion 
Arbetet har fokuserats på att ta fram en metodikmodell för styrning vid inköp. 
Svårigheten har varit att det inte finns något självklart sätt att styra, välja säkerhet 
och partiformning på. Många olika förutsättningar måste beaktas vilket ger att en 
generell väg för en viss artikel inte kan ges. Trots det har en metodikmodell tagits 
fram där de mest relevanta delarna framförts och ett försök att förenkla och 
vägleda styrningen gjorts.  

Appliceringen av artiklarna ger en del upplysningar. Bl.a. att för artiklarna i klass A 
där artikel 54003013 och 26134024 visade att en mer avancerad partiformning är 
lönsam. Dessutom kan det slås fast att det är lönsamt att jämföra de olika 
metoderna för att hitta den metod som ger den lägsta kostnaden. Silver & Meal 
gav den lägsta kostnaden för artikel 26134024 och för artikel 54003013 var Silver 
& Meal också den lägsta (om man bortser från EOQ som troligen uppvisar en 
totalkostnad långt ifrån den verkliga då efterfrågan varierar).  

Idag partiformar Företag X med Lot for Lot (LFL) för samtliga applicerade 
artiklar. En slutsats är att övriga partiformningsmetoder bör övervägas och jämföra 
för artiklar i klass A och B få den metod som är bäst lämpad med hänsyn till 
kostnad och praktisk användbarhet.  

Vid appliceringen fastslogs det att Kanban kan var en lösning för artikel 54003013 
(klass A) och 50000803 (klass B). Idag är Kanban implementerat på artikel 
54003013 vilket metodikmodellen också föreslog. För artikel 50000803 kan det 
diskuteras om Kanban är den bästa lösningen då dess värde är knappt 2 kr. Men 
oavsett värdet på artikeln ger Kanban en smidig styrning och en låg 
kapitalbindning i form av låg lagernivå i produktionen. 

För de artiklarna med låga volymvärden (klass C) kan också slutsatsen dras att 
enkla system och partiformningsmetoder är de bästa.  

Vissa fallgropar med metodikmodellen finns. En av dem är att användningen av 
partiformningsmetoden EOQ som förutsätter en jämn efterfråga. En helt jämn 
efterfråga föreligger sällan, och i de applicerade artiklarnas fall varierar efterfrågan, 
vilket ger att den verkliga totalkostnaden kan ligga en bra bit från det teoretiska. 
Den beräknade totalkostnaden med EOQ ger dock en bra riktlinje för kostnaden. 
Det är därmed viktigt att vara medveten om att EOQ kan ge en missvisande 
totalkostnad och därmed ge underlag för felaktiga beslut.    

En annan fallgrop är att bedöma om efterfrågan är hög eller låg samt om den är 
jämn eller ojämn. En felaktig bedömning kan leda till att ett beordringssystem 
som t.ex. förutsätter en jämn efterfråga används på en artikel med ojämn 
efterfråga. Det kan leda till brister i materialhanteringen. Likaså kan det vid 
partiformningen leda till att beräknade kostnader är långt ifrån de verkliga.     
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Ytterligare en fallgrop är att de val som görs inte följs upp och utvärderas. Det 
krävs t.ex. att EOQ beräknas om kontinuerligt och att jämförelser mellan 
partiformningsmetoderna görs eftersom förutsättningarna ändras med tiden.  

Inköpsverksamheten och dess processer på Företag X är bra. De har infört Kanban 
på några artiklar och det är något som vore bra om det kunde införas på fler 
artiklar där det är möjligt. Just in time bör därmed vara ett större inslag i 
verksamheten. Detta för att få en enkel och effektiv styrning och bl.a. minska en 
form av slöseri; onödig lagerhållning.  

Slöseri i största allmänheten bör elimineras. Arbetet har inte medfört att några 
direkta slöserier kan pekas ut. Trots det ska företaget arbeta med att förhindra 
slöseri och eliminera dessa direkt då de uppstår. Ett annat viktigt begrepp är 
Kaizen som borde vara en viktigare del i verksamheten. Ständiga förbättringar av 
processerna och aktiviteterna ger mindre kostnader än vid radikala förändringar.  

Informationen till och från Företag X och Företag Y är enkel och snabb. EDI 
används vilket medför en snabb överföring av order. Den leverantörsrelation som 
de har med sitt systerbolag är mycket bra och är en relation som bör eftersträvas 
mot övriga leverantörer. De har också ett lokalt leverantörsnätverk med mycket 
nära samarbeten, vilket har varit en stor framgång i deras verksamhet. 

Samtliga dessa begrepp (Just in time, slöseri, Kaizen, leverantörsrelation) har syftet 
att öka värdet för kund och medför mindre kostnader och ett bättre resultat för 
företaget.  

Affärssystemet utnyttjas inte i dag till sin fulla potential. Företag X är väl medvetna 
om det och utbildning i systemet pågår för personalen. Affärssystemet kan 
använda de flesta beordringssystem och partiformningsmetoderna, vilket innebär 
att metodikmodellen kan ligga till grund för ett bättre användande av systemet i 
framtiden. Metodikmodellen kan också ge en ökad förståelse och öppna ögonen 
för andra tillvägagångssätt för materialplaneringen.  
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Diagrammet visar ABC-analys för de tre första månaderna av 2008. Blocken är klasserna A, B och C.  

Linjen visar det ackumulerade volymvärdet. 
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Diagrammet visar ABC-analys för 2007. Blocken är klasserna A, B och C. Linjen visar det ackumulerade 
volymvärdet. 
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Diagrammet visar ABC-analys för 2007. Blocken är klasserna A, B och C. Linjen visar det ackumulerade 
volymvärdet. 
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Diagrammet visar ABC-analys för 2007. Blocken är klasserna A, B och C. Linjen visar det ackumulerade 
volymvärdet. 
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Diagrammet visar ABC-analys för de första tre månaderna 2008. Blocken är klasserna A, B och C. Linjen visar 
det ackumulerade volymvärdet. 
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Diagrammet visar ABC-analys för 2007. Blocken är klasserna A, B och C. Linjen visar det ackumulerade 
volymvärdet. 
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Diagrammet visar ABC-analys för 2006. Blocken är klasserna A, B och C. Linjen visar det ackumulerade 
volymvärdet. 
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Diagrammet visar ABC-analys för 2005. Blocken är klasserna A, B och C. Linjen visar det ackumulerade 
volymvärdet.
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