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Abstract 

Abstract 

This thesis has been carried out at Diac Metal AB at Torsvik outside of 
Jönköping. The company produces parts for, amongst others, office furniture and 
store equipment. The essay will be concentrated on one detail which is included in 
many of their products. 

Today the company uses an ordering quantity based on experience which is rarely 
updated. Furthermore the operations are performed in both the company’s own 
engineering workshop but also an external workshop.  

The purpose with the report has been to check whether an updating of today’s 
batch shaping and ordering system can mean simpler storage control and possibly 
cost reduction. Another part was to examine whether the operation costs could be 
lowered by submitting to own production or have an external workshop do it. 

The work has mainly been implemented through comparing appropriate theories 
from literature around these matters. Information concerning operation costs, 
ordering history and necessary theoretical parameters were gathered through the 
company’s MPS system and through the mandator. 

After the implementation it was revealed that today’s ordering system agreed good 
with the new system that was designed with the aid of economic order quantity 
and ordering system. A certain reduction of the yearly ordering costs is possible by 
using a larger ordering quantity. I was also revealed that the company could 
economize the operation costs by handing out the operations to the external 
workshop which has performed only one of these earlier.
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört på Diac Metal AB på Torsvik utanför Jönköping. 
Företaget tillverkar delar till bl a kontorsmöbler och butiksinredning. Arbetet är 
koncentrerat på endast en delkomponent som ingår i flera av företagets 
slutprodukter. 

Idag använder sig företaget av sällan uppdaterade orderkvantiteter som är baserade 
på erfarenhet. Dessutom utförs operationer både i egen verkstad samt hos en 
extern verkstad.  

Syftet med rapporten har varit att kontrollera om en uppdatering av dagens 
partiformning och beordringssystem kan medföra enklare lagerstyrning och 
eventuella kostnadsminskningar. En annan del var att undersöka om operations-
kostnaderna kunde sänkas genom att antingen tillverka själva eller lämna ut 
produktionen till en extern verkstad. 

Arbetet har i huvudsak genomförts genom att jämföra lämpliga teorier från 
litteratur kring dessa ämnen. Information gällande operationskostnader, 
beställningshistorik och nödvändiga teoretiska parametrar samlades in genom 
företagets MPS-system och uppdragsgivaren. 

Efter genomförandet visade det sig att dagens beställningssystem stämde bra 
överens med det nya system som utformades med hjälp av ekonomisk 
orderkvantitet och beställningspunktsystem. En viss sänkning av de årliga 
ordersärkostnaderna är möjlig med hjälp av en större orderkvantitet. Det visade sig 
också att företaget kan spara in operationskostnader genom att lämna ut 
operationerna till den externa verkstaden. 

Detaljerade uträkningar och sifferdata redovisas i en särskild bilaga. Pga. sekretess 
kommer bilagan endast bifogas till rapportexemplaret som ges till företaget. 

Nyckelord 

• Lagerhållning 

• Beordringssystem 

• Partiformning 

• Prognos 

• Transport 
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1 Inledning 

1.1 Företagsbeskrivning 
Diac startades 1973 och har under alla år varit familjeägt. Huvudorganisationen 
består i sin tur av två företag. Dessa är Diac Metal AB (DM) och Diac Design AB.  

Diac Design AB presenteras också som Adevo, vars koncept är tillverkning, design 
och försäljning av modern inredning för både företag och privatpersoner. Denna 
del kommer inte att vara aktuell för uppgiften och presenteras därför inte närmare. 

Diac Metal AB, där detta arbete i huvudsak kommer att utföras, är ett tillverkande 
företag med kunder inom flera produktionsområden. Tillverkningen i den egna 
fabriken innefattar bl a möbelunderreden och kontorsstolar samt 
upphängningsanordningar för projektorer och bildskärmar. Hela anläggningen 
ligger på 6000 m2 och består av lager, kontor och maskinpark där det finns bl a 
manuella svetsanläggningar, svetsrobotar, stansmaskin, kantpressar, kapmaskin, 
monteringsavdelningar samt en modern miljövänlig pulverlackeringsanläggning 
där de utför egen behandling på sina produkter. En del av produktionerna utförs 
direkt från råvara till färdig produkt. (http://www.diac.se, Acc. 2008-04-02) 

Bokslutssammanfattning över två år framgår av tabell 1 nedan: 

Bokslutsperiod: 200601-200612 200501-200512 

Antal anställda: 31 29 

Omsättning (tkr): 50965 48018 

Summa tillgångar (tkr): 35062 33884 

Tabell 1. 
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1.2 Bakgrund 
Vid första mötet på Diac Metal AB framkom att företaget använder sig av MPS-
system, men detta uppdateras mycket sällan och vid bestämning av orderstorlekar 
använder sig inköpare mest av tidigare erfarenhet. Detta kan fungera bra, och 
enligt uppdragsgivaren har det egentligen inte funnits några större problem med 
denna metod. Men eftersom utbudet ökar och uppdatering av beordringssystem är 
en viktig del inom lagerstyrning så uppkom önskemål om att skapa ett sådant för 
att enklare kunna undvika brist och sänka lagringskostnader. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att utreda om ett nytt beordningssytem och en 
ändrad partiformning leder till minskade kostnader. Olika metoder för att 
reducera dels transportkostnader och operationskostnader ska även undersökas.  

Målet är att utreda om det finns behov av uppdatering av det nuvarande 
beordringssystemet. Målet för kostnadreduceringarna är att kontrollera om Diac 
sparar pengar på att köpa en del av sina operationer av en extern verkstad. 

Ovanstående beskrivningar är fokuserade på endast en artikel hos företaget. 
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1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar skapades gällande antal artiklar som skulle behandlas. Dessutom 
gäller arbetet bara en viktig delartikel och dess operationer.  

Ett område som inte behandlas är materialplanering med dess verktyg. 

1.5 Disposition 
Den teoretiska delen av rapporten består till stor del av information angående 
lagerstyrning. Till en början en genomgång där begreppet lager i sig förklaras. 
Därefter tas partiformning och beordringssystem upp eftersom detta är huvud-
ämnet inom arbetet. 

Under kap. 3 behandlas sedan genomförandet. Här skalas teorin ner till de delar 
som är valda att arbeta med. Med andra ord är detta en genomgång av vad som 
har använts i utförandet och hur. 

Därefter kommer resultat och diskussion att tas upp och jämföras med den 
teoretiska delen.  

Slutligen ligger referenser som är kopplade till teori och genomförande.
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Lager 

2.1.1 Kapitalbindning 

Kapitalbinding uppstår då en vara/detalj antingen lagerläggs eller befinner sig i 
PIA. De flesta företag strävar efter att ha ett så lågt kapital som möjligt bundet i 
lager. Detta för att försöka minimera de kostnader som är direkt relaterade till 
kapitalbindingen. Den största kostnaden för kapitalbindningen utgörs av 
kapitalkostnaden som beskrivs i kommande stycke. Kundservice och 
leveransförmåga är något som alltid vägs emot då man sänker sin lagernivå och det 
bundna kapitalet. (Olhager 2000, Jonsson & Mattsson 2005) 

2.1.2 Kapitalkostnad 

Kapitalkostnad mäts genom en jämförelse med det kapital som bundits i lager, 
kaptialbindningen, kontra om samma kapital istället hade utgjort en finansiell 
investering, dvs. om kapitalet inte hade bundits i lager eller PIA hade det kunnat 
användas till en annan investering. 

”Ett sätt att värdera kostnaden för lagerhållning är att likställa material bundet i lager 
med en investering i omsättningstillgångar. Lagerhållningskostnaden motsvarar då det 
alternativa avkastningskravet för det i lagret bundna kapital.” 
(Jonsson & Mattsson 2005) 

2.1.3 Säkerhetslager 

För att uppnå och upprätthålla en god kundservice har ledtider och framförallt 
leveranstider blivit en allt mer viktig och avgörande del för kundernas val av 
företag. Som nämndes tidigare är ett företags lagernivå direkt kopplat till detta. Ett 
säkerhetslager är bra ur flera aspekter. Den huvudsakliga tanken med ett 
säkerhetslager är att företaget ska kunna motstå oväntade händelser, störningar, 
utan att få allt för stora problem som följd. Utnyttjandet av ett säkerhetslager kan  
t ex uppkomma då det blir ett stopp i produktionen pga. av ett tekniskt fel. De 
produkter som då var i arbete kan inte längre levereras som tänkt, produkter tas då 
istället från säkerhetslagret. På detta vis påverkas inte kunden av företagets 
problem. En annan anledning till att inneha ett säkerhetslager är då ett företag får 
en oväntad order eller en oväntat stor order som de inte har räknat med i deras 
prognos, produkterna kan då tas från säkerhetslagret utan att kunden påverkas.  
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Storhagen beskriver säkerhetslager som en ”gardering för störningar”. Beräkningen 
av ett säkerhetslagers nivå fastställs genom en känslighetsanalys. Det finns flera 
möjliga faktorer som borde tas med i denna beräkning, men Storhagen förklarar 
vidare att det är omöjligt att helt gardera sig mot bristsituationer. (Storhagen, 
1987) Säkerhetslagret fyller två funktioner i ett beställningspunktsystem: 

• Det utnyttjas då en större efterfrågan än förväntat förekommer under 
ledtiden. 

• När det finns en differens mellan antal artiklar och vad som syns i 
planeringssystemet. 

I ekvation 1 redovisas metoden för beräkning av säkerhetslagret 

γσLkSS =  (Ekv. 1) 

där SS = säkerhetslager 
 k = säkerhetsfaktor 
 σ = standardavvikelse 
 L = ledtid 
 γ = konstant (0,5 om okorrelerad, annars 1) 

2.1.4 Ordersärkostnad 

Då t ex orderkvantiteter ska beräknas är det ordersärkostnaden som tas i beaktande 
då detta är en kostnad som ökar vid antal beställningstillfällen. Ordersärkostnad är 
alltså en del i den totala orderkostnaden. Ordersärkostnaden kan i sin tur delas in i 
fyra olika kostnader 

1. Omställnings- och nedtagningskostnader 
Detta innebär kostnaden för den tid det tar att ställa om från en 
tillverkningsprocess till en annan. 

2. Kostnader för kapacitetsförlust 
Innebär den tid som läggs ner på att förbereda de nya orderna då det råder 
full beläggning, dock inte enbart de ökade personalkostnaderna utan även 
den alternativa kostnaden tas det hänsyn till. Med det menas kostnaden för 
det förlorade arbete som annars skulle ha gjorts.  

3. Materialhanteringskostnader 
Innebär kostnaderna för bla godsmottagning, ankomstkontroll och 
inlagring. 

4. Orderhanteringskostnader 
Är den kostnad som uppstår vid administrativ behandling av en order. 
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2.2 Lagerstyrning 

2.2.1 Produktionlogistik 

Det som gör ett företag konkurrenskraftigt och effektivt i dagsläget är inte bara 
förändring av organisationen, kopiering av planeringshistorik från annat företag 
eller outsourcing. För att klara av höga leveranskrav och korta ledtider måste 
anpassning till marknadens ständiga förändringar ske och arbete mot mindre 
kapitalbindning inom både omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Både 
för att öka kapital-omsättningshastigheten och vinstmarginalen. Detta kommer i 
slutändan att generera ett bättre resultat. (Mattsson och Jonsson, 2003, Axsäter, 
1980) 

Idag är det också av stor vikt att det finns välutbildade och kompetenta 
medarbetare. Den personal som arbetar med material- och resursflöden av olika 
slag måste ha tillräcklig kompetens för att dagligen kunna ta rätt beslut rent 
logistikmässigt samt integrera och anpassa dessa till företagets system, rutiner och 
metoder. Inom produktionslogistiken behandlas områden som hanterar 
frågeställningar gällande planering, utveckling, samordning, organisation, styrning 
och kontroll av material- och resursflöden i producerande företag. Produktions-
logistik kan definieras som en vidareutveckling av material- och produktions-
styrning. 

 

Kundorderpunkt (KOP) 

Beroende på hur genomloppstiden för en produkt ställer sig mot leveranstiden 
bestäms huruvida företaget kan invänta en kundorder innan produktion utförs 
eller om produktionen kan ske i förväg enligt en prognos, dvs. om leveranstiden är 
längre än genomloppstiden kan inköp, tillverkning och montering ske helt baserat 
på kundorder. Är istället leveranstiden kortare än genomloppstiden måste 
eventuellt en del operationer utföras i förväg. Alla de olika fall som kan uppstå 
svarar mot olika kundorderpunkter. (Olhager, 2000) 

En viktig del inom produktionslogistik är kundorderprocessen. Med detta menas 
på vilket sätt företaget producerar, levererar och tar emot ordrar från kund. 
Skillnaden påverkar lagerhållningen och lagerstyrningen. Tillsammans med 
prognos (behandlas närmare i senare avsnitt) utgör kundordern det underlag som 
krävs för en huvudplaneringsprocess. Mattsson och Jonsson (2003) skriver att det 
är förhållandet mellan just prognos och kundorder som utgör i vilken utsträckning 
företaget producerar mot lager eller mot kundorder. 
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I ett tillverkande företag startar processen i nästan alla fall med att en kund 
uttrycker ett behov och avslutas med att behovet tillgodoses genom leverans av 
önskade produkter. Två huvudalternativ kan här urskiljas: 

• Vid den situation då produkten är känd och standardiserad och kontakten 
är god med leverantören resulterar behovet ofta direkt i en kundorder.  

• I andra fall blir kunden tvungen att finna lämpliga leverantörer och 
undersöka att de nödvändiga möjligheterna finns tillgängliga. 

Enligt Olhager (2000) avgör ofta förhållandet mellan genomloppstid och 
leveranstid om företaget kan invänta en kundorder innan produktion utförs eller 
om produktion måste ske i förväg, baserat på prognos. I figur 2.1 visas de olika 
kundorderpunkternas placering i förhållande till plats i produktionsledet: 

 
 

Figur 2.1. Olika kundorderpunkter längs förädlingskedjan (fritt efter Olhager, 2000). 

Produktion mot lager innebär att KOP ligger i färdigvarulagret. Aktiviteterna som 
sker innan denna punkt inträffar och baseras uteslutande på förväntad efterfrågan. 
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I teorin beskrivs ofta konstruktion mot kundorder och produktion mot kundorder 
under samma punkt. Här är både slutprodukt och de ingående delarna 
ospecificerade före kundordern. Ofta ingår även förarbete som utvecklingsarbete, 
konstruktionsarbete och produktionsberedning som är direkt kopplade till en 
enskild kundorder och måste utföras innan tillverkningen kan påbörjas. 

Montering mot kundorder kallas ibland sammanställning mot kundorder eftersom 
det inte alltid är monteringen som motsvarar de avslutande aktiviteterna. 
Prognosstyrningen ökar då vetskapen om kundorderns innehåll minskar. 

2.2.2 Ekonomisk orderkvantitet (EOQ enligt Wilson-formeln) 

Anledningen till att man använder sig av partiformning inom lagerhållande företag 
är för att räkna ut en beställningskvantitet som täcker upp behov på det mest 
ekonomiska sättet. Målet är att hitta en optimal kvantitet som täcker dessa krav 
och behov samtidigt som lagerkostnader optimeras och totalkostnader minimeras.  

När en partiformning ska utföras inom lagerstyrning så är det absolut vanligaste 
och enklaste alternativet formeln för ekonomisk orderkvantitet (eng: EOQ, 
economic order quantity) enligt Wilson-formeln. Detta är en gammal variant som 
presenterades redan 1913 av upphovsmannen Ford W. Harris. Wilson utvecklade 
senare denna princip och därför fick den namnet Wilson-formeln, vilket den är 
mest känd som i Sverige idag (Olhager, 2000). Trots sin ålder är EOQ fortfarande 
en av de smidigaste formlerna för beräkning av partiformning och används flitigt 
av företag världen över. 

Grunden för att bestämma EOQ består av en avvägning mellan lagerhållnings-
kostnader och ordersärkostnader. Kraven för att formeln ska vara tillämpningsbar 
och för att hitta lägsta totalkostnad av denna är följande: 

• Efterfrågan per tidsenhet (ofta benämnd som D) är konstant och känd 

• Ordersärkostnaden (K) är känd och oberoende av orderkvantiteten 

• Lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet (H) är känd. Denna 
kostnad kan även ses som H = r · v, där r är lagerhållningsräntan och v är 
produktvärdet 

• Inleveransen består av hela kvantiteten på en gång 

• Ledtiden för återfyllnad är känd 

• Inga begränsningar finns i tillgänglig kapacitet 
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När efterfrågan och ledtiden för lageråterfyllnad (produktionsledtid eller 
inköpsledtid) är kända på detta sätt kan alltså bristsituationer undvikas effektivt. 
Ofta visar man lagerutvecklingen över tiden vid en fast orderkvantitet (Q) i 
följande diagram som illustreras i figur 2.2. Här uppstår ett typiskt sågtandat 
mönster. 

 

Figur 2.2. Lagernivåns utveckling över tiden (fritt efter Olhager, 2000) 

I diagrammet minskar lagret beroende på efterfrågetakten (-D) under tiden mellan 
order (Q/D). Härur kan nu den totala kostnaden per tidsenhet (C) ställas upp pga. 
antal ordrar (inköp eller produktion) och lagerhållningskostnad som svarar mot en 
genomsnittlig lagernivå (Q/2). Då ges följande uttryck för total kostnad, enligt 
ekvation 2: 

 
                     (Ekv. 2)  
  
  

För att uppnå ett minimum av totalkostnaden, C, deriveras funktionen med 
avseende på orderkvantiteten. Detta ger oss den slutgiltiga formeln för att uppnå 
optimal orderkvantitet redovisas i ekvation 3: 

rv
KD

H
KDQ 22

==         (Ekv. 3) 

Det som kan utläsas av detta är att den ekonomiska orderkvantiteten finnes där 
lagerhållningskostnad är lika med ordersärkostnaden; där dessa korsar varandra i 
figur 2.3 visar sig den totala kostnaden bli lägst. 
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Figur 2.3. Samband mellan orderkvantitet, ordersärkostnad, lagerhållningskostnad och 
totalkostnad (fritt efter Olhager, 2000). 

2.2.3 Ekonomisk orderkvantitet med kvantitetsrabatter 

I vissa fall, då leverantören erbjuder någon typ av mängdrabatt kan det vara 
lämpligt att frångå den vanliga Wilson-formeln och integrera rabattmöjligheterna i 
orderkvantiteten, dvs. om leverantören sänker priset vid större beställning. Detta 
tillämpas ofta av leverantörer som t ex vill minimera sina ordersärkostnader, eller 
som vill fylla hela lastbärare innan transport. 

Det som då måste utredas är först och främst om den rabatterade kvantiteten är 
större än den framräknade ekonomiska orderkvantiteten. Om så är fallet kommer 
naturligtvis ordersärkostnad och lagerhållningskostnad att öka. Därför ställs vissa 
krav på den årliga besparingen som kommer av rabatten, dvs den måste överstiga 
den ökning av de påverkade kostnadsökningarna. Differensen mellan Copt och Crabatt 
måste därför vara negativ. Sambanden mellan inköpskostnad, ordersärkostnad och 
lagerhållningskostnad illustreras i figur 2.4. (Mattsson och Jonsson, 2003, Russell 
och Taylor, 2002) 
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Figur 2.4. EOQ med hänsyn tagen till kvantitetsrabatt (fritt efter Mattsson och Jonsson). 
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2.3 Beordringssystem 

2.3.1 Beställningspunktsystem (BP) 

Vid materialplanering av oberoende behov är den vanligaste typen av 
beordringssystem beställningspunktsystem. Dessa system är enkla att använda och 
dess praktiska utbredning är stor. Enligt en undersökning utförd av Mattsson och 
Jonsson (2000) använder mer 80 % av tillverkande företag sig av 
beställningspunktsystem. Vidare skriver Mattsson (2002) i en avhandling att 
uppdatering av innehavande system utförs förhållandevis sällan och att kvaliteten 
på ingående parametrar inte är den bästa. 

Man bestämmer med hjälp av olika parametrar en beställningspunkt. När denna 
nås är tanken att en inköpsorder ska läggas för att brist inte ska inträffa. Finns det 
redan uteliggande order ska denna räknas in i lagersaldot vid beställning. I de fall 
då orderkvantiteten är mindre än förbrukningen under ledtiden är detta ett krav 
för att nå upp till beställningspunkten med en ny orderkvantitet. När punkten 
bestäms användes säkerhetslagret adderat med efterfrågan under ledtiden, se 
ekvation 4. 

LDSSBP ⋅+=   (Ekv. 4) 

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

Oftast sker beställningarna i form av en fast orderkvantitet, förslagsvis EOQ. 
Ledtiden innebär tiden från det att beställningspunkten nås till att man mottar 
beställt material. Detta gäller för både inköp och produktion mot färdigvarulager. 
Grafisk beskrivning finns i figur 2.5. 

 

Figur 2.5. Beställningspunktsystem (fritt efter Olhager, 2000). 
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För att styra lagret och upprätthålla beställningspunktsystemet krävs ständiga 
kontroller samt att en order läggs i samma stund beställningspunkten nås.  

Vanligt är att inspektion av lagernivån sker periodiskt, dvs. kontroller sker t ex 
varje vecka. Skulle man upptäcka att beställningspunkten är nådd eller möjligen 
underskriden läggs en beställning med eventuellt tillägg för inspektionsdifferensen. 
Vanligt är också att beställning sker upp till en viss återfyllnadsnivå. Beroende på 
när inspektionen utförs och var lagersaldot då ligger på kan orderkvantiteten 
variera. Pga. differensen som kan uppstå mellan inspektion och beställningspunkt 
kan alltså säkerhetslagret vara i behov av en ökning. När dimensionering nu sker 
av säkerhetslagret ska det täcka summan av en ledtid och ett inspektionsintervall. 
Vid användning av SERV1 ges en utvecklad version av ekvation 1 för 
säkerhetslagret. 

γσσ )( ILkkSS IL +== +    

där  I = inspektionsintervall 

Vanligtvis bestäms beställningspunkten baserat på kvantitet, men det finns även 
möjlighet att tolka det i tid. I det fallet ändras lagernivå i figur 2.5 till täcktid. 
Detta begrepp innefattar den tid det tar för lagernivån att förbrukas baserat på 
extern efterfrågan eller intern förbrukning, se ekvation 5. 

periodper  efterfr. Förväntad
förfogande  tillLagersaldoTäcktid =   (Ekv. 5) 

Sedan stäms täcktiden av mot ledtid och tänkbara krav på säkerhetslager. Denna 
variant kan många gånger vara enklare att tolka än kvantitet eftersom den är lika 
med ledtid plus säkerhetstid. 
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2.3.2 Periodbeställningssystem (PB) 

Detta diskuterades även under föregående rubrik. Periodbeställningssystem 
innebär att beställningar sker i varje period pga. inspektion av lagernivån, se figur 
2.6. Man använder sig av en så kallad återfyllnadsnivå. Denna nivå består av 
säkerhetslager, efterfrågan under ledtiden och efterfrågan under ett 
inspektionsintervall. Intervallet är anpassat efter lämpliga perioder av antingen 
beställning från leverantör eller från egen produktion. (Olhager, J och Rapp, B, 
1985) 

 

Figur 2.6. Periodbeställningssystem (fritt efter Olhager, 2000). 

Längden på inspektionsintervallet kan bestämmas på två sätt: 

• Anpassning till produktionssätt 

• Jämförelse av EOQ – tid mellan ordrar 

I PB svarar externa leverantörer för materialförsörjningen medan färdigvarulager 
och mellanlager beror på den egna produktionen. Det är lämpligt att synkronisera 
beställningar i det fall att inspektionerna sker med ett jämnt och återkommande 
intervall. Detta skulle leda till varierande ledtider beroende på när beställnings-
punkten nås i jämförelse med försörjningsenhetens produktionstillfälle. Vid 
beräkning av inspektionsintervall för enskilda produkter tolkar man den 
ekonomiska orderkvantiteten i tidsenhet. Man jämför då den beräknade 
ekonomiska orderkvantiteten med den genomsnittliga efterfrågan per period och 
får ekvation 6 för inspektionsintervallet: 

Drv
K

DH
K

D
EOQI 22

===   (Ekv. 6) 
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där EOQ = ekonomisk orderkvantitet 
D  = medelefterfrågan 
K = ordersärkostnad 
H = lagerhållningskostnad 

Återfyllnadsnivån, Å, bestäms av den förväntade förbrukningen under ledtiden 
och tiden mellan två inspektioner plus säkerhetslager, enligt ekvation 7: 

ILIL SSDÅ ++ +=    (Ekv. 7) 

där Å = återfyllnadsnivå 
D = efterfrågan 
L = ledtid 
SS = säkerhetslager 

2.3.3 Kanbansystem 

Denna typ av beordringssystem har sitt ursprung i japanska industrier och betyder 
ungefär kort eller visuellt bevis. I Produktionsekonomi (2000) förklarar Olhager 
att kanban ska ses som en av flera möjliga realiseringar av JIT-filosofin (Just-in-
time). Hos t ex Toyota finns det en speciell lastbärare för varje komponent, detalj 
eller produkt. Lastbäraren kan vara allt från en liten plastlåda till en större 
container beroende på detaljens storlek. Två typer av kanbankort används inom 
produktion. Produktionskanban ger den tillverkande stationen information om 
partistorlek och operationsdata medan transportkanban används av den 
förbrukade arbetsstationen vid hämtning av nytt material. 

Rent praktiskt fungerar kanbansystem på så sätt att när den lastbärare som 
används blir tom skickas ett kort till försörjningsenheten som då påbörjar 
tillverkningen av en ny last och/eller påbörjar transporten av en färdig lastbärare 
till den förbrukade enheten. I figur 2.7 beskrivs informationsflödet för ett typiskt 
kanbansystem. 

 

Figur 2.7. Informationsflöde vid direktavrop med kanban (fritt efter Olhager, 2000). 
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Beräkning av antal kanbankort vid användning sker genom ekvation 8: 

a
DLy )1( α+

=   (Ekv. 8)    

där y = antal kanbankort 
D = efterfrågan per tidsenhet 
L = ledtiden 
α = säkerhetsfaktor (policyvariabel, ofta runt 10 %) 
a = antal enheter av en artikel i en lastbärare 

Man tar alltså hänsyn till både aktuella ledtider för återanskaffning och till 
önskvärt säkerhetslager för att undvika eventuella osäkerheter. DL utgör 
efterfrågan under ledtiden och DLα utgör säkerhetslagret. Vid dimensionering av 
α tar man hänsyn till osäkerheten i efterfrågan under ledtiden. Ur ovan nämnda 
formel kan man utläsa likheter med beställningspunkten. Kvantiteten ya motsvarar 
nämligen efterfrågan under ledtiden (DL) plus säkerhetslagret (DLα) vilket 
motsvarar beställningspunkten.  

I Produktionslogistik (2003) beskriver Mattsson och Jonsson denna direktavrops-
typ som en metod med samma principer som beställningspunktsystem och med 
följande karakteristiska egenskaper: 

• Lättförståeliga metoder för personal, speciellt de som bygger på visuella 
direktavrop. 

• Det finns egentligen inga krav på datorstyrda programvaror för att använda 
sig av dessa visuella direktavropsmetoder. Vid komplettering med material-
behovsplanering för långsiktig planering kan det dock förekomma sådana 
system. 

• Nödvändigt underlag för beräkning av antal kanbankort kan i tillverkande 
företag också erhållas genom bruttobehovsberäkning från 
produktionsplaner på produktnivå. 

• I den ideala miljö som kanban och liknande metoder är avsedda för finns 
inga behov av prioriteringar. Normalt avses tillverkning och transport 
utföras i den ordning som kanbankort erhålles. 

• När direktavropsmetoder används på rätt sätt är ledtiderna mycket korta, 
vilket innebär att det därför i allmänhet inte finns några behov av att 
genomföra omplaneringar. 
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Ovan nämnda författare tar också upp vilka förutsättningar som ställs på 
användningsmiljö för att metoden ska fungera så effektivt som möjligt: 

• Främst ställs stora krav på små orderkvantiteter och korta och stabila 
genomloppstider. En fördel är också att efterfrågan är någorlunda jämn. 

• Direktavropsmetoderna är vanligtvis endast användbara vid 
färdigtillverkning mot lager eller mot plan. De kan även med fördel 
användas för prognosstyrt material före kundorderpunkten vid montering 
mot kundorder. 

• Övriga förutsättningar är stabila produkter med få konstruktionsändringar. 

2.4 Prognostisering 

2.4.1 Allmänt om prognostisering 

Ett bra sätt att minska lagernivån och därmed dess kostnad är att skaffa 
information om hur stora behoven är på den varan som tillhandahålls, utförandet 
av en prognostisering kan göras. Om en noggrann prognostisering görs blir det 
lättare för ett företag att planera och fördela sina resurser. Denna information kan 
leda till att ett företag inser att deras lager är alldeles för stort gentemot efterfrågan 
på varan.  

En prognostisering är en uppskattning av efterfrågan. Det finns många delar i ett 
företag där en prognostisering kommer till användning, inte enbart för att 
bestämma lagernivån. Om en prognos redovisar att försäljningen kommer att öka 
under nästkommande år kan denna information komma väl till hands då det gäller 
frågor som personalbehov, maskinbeläggning osv.  

Indata till utförandet av en prognostisering av efterfrågan är information från 
efterfrågan från tidigare år. Denna information hämtas vanligtvis in genom 
granskning av utleverans- och faktureringsstatistik. 

2.4.2 Prognosmetoder 

Det talas om två typer av metoder då efterfrågan ska uppskattas, 
bedömningsmetod och beräkningsmetod. Bedömningsmetod innebär att 
prognosen till största del bestäms via utlåtandet av en individs erfarenheter. 
Matematiska uträkningar för att bestämma efterfrågan används inte alls eller 
väldigt lite då en bedömningsmetod utförs. Metoden lämpar sig då ett litet antal 
produkter ska prognostiseras likaså om efterfrågan på ett företags produkter 
påverkas av egna marknadsföringsaktiviteter.  

Beräkningsmetoder utgörs, precis som det låter, helt av matematiska beräkningar. 
Olika faktorer av efterfrågehistorik tas i dessa uträkningar i beaktande. 
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2.5 Beredning 

2.5.1 Köpa eller tillverka 

Ofta kan det finnas pengar att spara genom att låta ett annat företag utföra 
operationer och produktförädlingar istället för att själva göra det. Vid en sådan 
undersökning måste flera aspekter beaktas. Företaget måste avgöra om det handlar 
om en kort- eller långsiktig lösning. Vid beslut om att lämna ut tillverkningen är 
det enbart de rörliga kostnaderna som försvinner på kort sikt. På lång sikt tas alla 
produktionskostnader (även fasta) med i beräkningarna. Ett vanligt före-
kommande uttryck är outsourcing som är ett långsiktigt strategiskt beslut om att 
köpa komponenter eller operationer från en leverantör istället för att tillverka själv. 
En sådan leverantör benämns ofta kontraktstillverkare. (Olhager, 2000) 

Andra delar som spelar in är huruvida företaget har ledig kapacitet eller ej. Även 
om det finns tillgänglighet av kapital för investeringar. 

Aspekter som annars talar för egen tillverkning är följande: 

• Bättre kontroll över produktion, kvalitet och tillförlitlighet. 

• Utnyttjande av befintliga resurser. 

• Skydd av know-how och kärnkompetens. 

• Erfarenhetsuppbyggnad. 

Dessa aspekter måste givetvis vägas mot leverantörens kompetens, kvalitet och 
leveransförmåga osv. för att ta fram det mest fördelaktiga förslaget.
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3 Genomförande 

3.1 Metod 
De olika metoder som har använts under arbetes gång redovisas under kapitel 
3.1.1 samt 3.1.2, som tar upp litteraturstudier och nulägesanalys.  

Genom MPS-systemet har vi haft tillgång till, och hämtat information och 
sifferdata för, bla in- och utleveranser av artikeln i fråga. Med hjälp av denna 
information har vi sedan kunnat analysera efterfrågan samt olika kostnader för 
artikeln.  

Utöver ovan beskrivna metoder för informationsinsamling har även mailkontakt 
med frågeställningar genomförts. 

3.1.1 Litteraturstudier 

Nästa steg efter nulägesanalysen blev att hitta nödvändig litteratur för det uppdrag 
som skulle utföras. Nedan listas de metoder och källor som användes för att hitta 
lämplig teoretisk litteratur. 

Bokstudier 

Den största delen av informationen som insamlades kommer från böcker. Dels 
böcker uppsökta på biblioteket och dels böcker som använts tidigare kurser inom 
samma ämne. Sökningen innefattade nyckelord som logistik, produktionsflöde, 
lager och lagerstyrning osv. 

Kursmaterial 

En annan del av informationen kommer från föreläsningar och kursmaterial inom 
tidigare kurser som behandlat ämnen inom samma område, dvs. PowerPoint-
presentationer, OH-bilder och annat utlämnat material. 

Internet 

Självklart har också internet varit en stor och nyttig källa. Delvis för att undersöka 
lämpliga upplägg för rapporten genom att söka på andra examensarbeten inom 
liknande ämnesområden men också för ren informationssökning. 
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3.1.2 Nulägesanalys 

För att samla information till vår utredning har ett antal diskussioner och möten 
genomförts med handledaren. Dessa möten ägde rum på vårt initiativ då vi hade 
förberett frågeställningar som vi ansåg vara av vikt. Genom denna metod har en 
del av den information vi använt oss hämtats och den gav oss en generell 
uppfattning om materialflödet för artikeln och dess för- och nackdelar. Utöver det 
har även indata till de beräkningar och analyser som genomförts hämtats via Diacs 
MPS-system. I samarbete med handledaren på Diac har informationen sedan 
granskats i syfte för att dels ge handledaren utrymme för att kommentera 
uppgifterna men även för att tillgodose oss med ytterligare information som denne 
ansåg vara relevant. Genomförandet av nulägesanalysen redovisas ytterliggare i 
kapitel 3.2. Indata finns att tillgå i en särskild bilaga som, av önskemål från 
företaget, är sekretessbelagd. 

3.2 Nulägesanalys 
Armstödsrör 

Den produkt som kommer att stå i fokus under arbetet är en del till ett 
skrivbordsstolsunderrede, se figur 3.1, nämligen armstödsröret. Artikeln används 
förutom till underredet också till andra slutprodukter och är därför en ganska 
viktig del i artikelutbudet. Röret består av ett ovalt och avlångt metallrör i vilket 
fyra hål sedan stansas och två muttrar svetsas på. 

 

 

Figur 3.1. Alla ingående delar. 
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Orderkvantiteter 

Idag använder sig Diac inte av någon beräknad optimal kvantitet (t ex EOQ) utan 
arbetar efter tidigare erfarenhet. Detta verkar förvisso ha fungerat problemfritt 
eftersom det aldrig har uppstått större brister på artikeln i fråga utan möjligen bara 
ett par dagars försening. Detta är självklart för företaget eftersom de är de enda i 
världen som producerar dessa detaljer i dagsläget och därför säger man att det inte 
får uppstå brist. Beställning sker ungefär fyra gånger i månaden med en kvantitet 
på 2500 varje gång enligt uppgifter från uppdragsgivare, dvs. ett ungefärligt 
månatligt behov ligger på 10000 artiklar. 

Transport 

• Diac beställer armrören från en leverantör i Halmstad som transporterar 
dem till företaget på Torsvik utanför Jönköping (frakt ingår i priset per 
styck). Ledtiden från beställning till inleverans hos Diac är ungefär två 
veckor.  

• Här sker behandlingar och operationer i två steg.  

• Därefter skickas de med egen transport till verkstaden i Malmbäck där 
ytterligare en operation sker.  

• Diac transporterar därefter, återigen med egen bil, lasten tillbaka till 
Torsvik där artiklarna sedan är färdiga för montering på slutprodukten. 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Karta över transporter. 

Figur 3.3. Processchema för armröret. 
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Operationer 

De operationer som utförs på armstödet innan det är färdigt för montering är 
följande: 

• Pressning av två hål, varpå mutter senare ska svetsas. 

• Pressning av ytterligare två hål. 

• Svetsning av två muttrar av utomstående verkstad. 

Pressningen av hålen utförs idag av egen verkstad vid mån av tid. Ibland lämnas 
även denna operation tillsammans med svetsningen iväg till den hyrda verkstaden 
och transporteras sedan tillbaka för slutmontering tillsammans med alla andra 
ingående detaljer. 

3.3 Ny partiformning 
Den första delen i uppbyggnaden av ett lagerstyrningssystem var att bestämma 
partiformingsmetod. Efter diskussion togs beslut om att ekonomisk orderkvantitet 
(EOQ) förmodligen skulle passa bäst eftersom alla kriterier för att denna ska vara 
möjlig att använda är uppfyllda hos företaget. Metoden är dessutom enkel och 
vanligt använd hos företag med liknande förutsättningar. 

3.3.1 Ekonomisk orderkvantitet 

Vid beräkning krävs analys av vissa parametrar som ingår i formeln, enligt 
ekvation 3. 

rv
KD

H
KDQ 22

==  

där K = ordersärkostnad 
 D = efterfrågan 
 r = lagerränta 
 v = produktvärdet 

Den enklaste delen att bestämma är efterfrågan. Detta gjordes genom att gå 
igenom alla ordrar från kunden under ett år och bestämma det årets totala 
efterfrågan. 

Problemet med att beräkna en rättvis och korrekt partiformning är att bestämma 
de båda huvudkostnaderna, ordersärkostnad (K) och lagerhållningskostnad (H). 
Ofta är dessa siffror svåra att bestämma definitvt. Det handlar om att väga 
samman flera ingående delar och med hjälp av dessa försöka uppskatta ett riktigt 
värde. 
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Ordersärkostnad 

För att bestämma denna kostnad så noggrant som möjligt krävs en undersökning. 
Största delen av ordersärkostnaden är ställtidskostnader, dvs. vad kostnaden är för 
den tid som maskinerna står stilla vid verktygsbyte. Här inkluderas såväl 
timkostnad för maskin som för personal. Andra aspekter kan vara kostnader för 
godsmottagning, transport, hantering av inköpsorder, inläggning i lager och lön 
för diverse administrativ behandling. När dessa siffror finns tillgängliga kan en 
sammanvägning ske och en total ordersärkostnad räknas ut. 

I detta fall baseras ordersärkostnaden på ställkostnaden för pressningen. Denna 
gavs i kronor per minut under 30 minuter. Utöver denna kostnad inkluderades 
också diverse administrativa kostnader pga. lagd order. Dessa beräkningar finns att 
tillgå i en särskild bilaga som, av önskemål från företaget, är sekretessbelagd. 

 

Lagerhållningskostnad 

Denna del uttrycks som kostnaden för lagring av artikel per styck och består av 
inköpsvärdet på artikeln multiplicerat med en lagerränta. Problemet med att 
bestämma lagerhållningskostnaden ligger i att bestämma just denna lagerränta. 
Den består till stor del av en kalkylränta som i sin tur innebär de pengar som 
företaget går miste om genom att lagra istället för att investera i annat. 

Dessa värden kan i vissa fall vara svåra att sätta en exakt siffra på, även för företaget 
självt. Men när de väl uppges kan den sista delen för beräkning av EOQ 
bestämmas och på så sätt har en korrekt partiformning kunnat beräknas. De 
nödvändiga uppgifterna uppgavs av uppdragsgivare efter diskussion kring 
betydelsen. 

3.3.2 Kvantitetsrabatt 

För att reda ut om Diac kan spara pengar genom att använda leverantörens 
eventuella kvantitetsrabatter uppsöktes detta på företagets hemsida. Där fanns 
klara viktgränser för de rabatter som leverantören erbjuder. Genom att jämföra 
dessa med olika orderstorlekar kan sedan en eventuell besparing räknas ut. För att 
nå den högsta graden av rabatt, dvs. 30 %, krävs en vikt av 2000 kg per leverans. 
Genom att dela upp den totala orderstorleken i två leveranser borde rabatten på 
30 % kunna uppnås utan problem. (http://www.helens.se, Acc. 2008-05-02) 

3.4 Utveckling av beordringssystem 
För att undersöka vilket beordringssystem som är lämpligast för just Diac måste 
först förutsättningarna för varje typ undersökas. Det visade sig att det system som 
lämpade sig bäst för företaget var beställningspunktsystem. Detta för att företaget 
har fasta orderkvantiteter samt en jämn efterfrågan. En jämförelse av de aktuella 
beordringssystemen redovisas närmare i tabell 2 under kapitel 5.1. 
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3.4.1 Beställningspunktsystem 

Till grund för beställningspunktsystem ligger som sagt en fast partiformning med 
varierande ledtid mellan beställningarna. Dessutom krävs ett säkerhetslager för att 
täcka upp eventuella brister pga. efterfrågan. När partiformningen är beräknad 
(enligt punkt 3.2 ovan) är nästa steg att bestämma när beställningen ska ske. BP 
bestämdes enligt ekvation 4, dvs. addering av säkerhetslagret (SS) och efterfrågan 
under ledtiden (D·L).  

LDLkLDSSBP ⋅+=⋅+= γσ  

Det största problemet med att bestämma beställningspunkten ligger i 
säkerhetslagret. I och med att ledtid och efterfrågan är känd är den sista delen 
enkel att räkna ut genom analys av tidigare ordrar. 

För att räkna ut säkerhetslagret undersöktes först standardavvikelsen på 
efterfrågan. Alla ordrar under ett år ställdes upp och med hjälp av denna 
information kunde avvikelsen räknas ut.  

Säkerhetsfaktorn, k, är en siffra som baseras på företagets servicenivå. För att ta 
fram denna servicenivå var vi tillsammans med uppdragsgivaren tvungna att reda 
ut hur ofta företaget har misslyckats med att leverera slutprodukten i tid. Till slut 
framkom en procentuell siffra vilket ledde till en korrekt uträkning av ett 
säkerhetslager. Resultatet av de ovan nämnda undersökningarna redovisas i en 
särskild bilaga som, av önskemål från företaget, är sekretessbelagd. 

 

3.5 Transportanalys 
De rutter som finns hos företaget idag består som sagt både av leverantörs-
transporter och egna transporter. Se även figur 3.2 för karta.  

• En rutt från leverantören i Halmstad till Diac i Jönköping. 

• En rutt från Diac till verkstad i Malmbäck och slutligen en tillbaka.  

I arbetet ingår en analys av dessa rutter för att minimera ledtider och transport-
kostnader. Först undersöktes om det finns några onödiga rutter som helt och 
hållet kan tas bort. Bara därigenom minskar kostnaderna. Efter att ha gjort 
nulägesanalysen skapades möjligheter att se över och ändra på dagslägets rutter. 
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3.6 Kostnadsbesparingar 

3.6.1 Extern eller intern svetsning 

Skulle svetsningen utföras internt hos Diac sparar företaget direkt pengar på de två 
rutter mellan Jönköping och Malmbäck som helt försvinner. Transportkostnaden 
från leverantören antas, enligt handledarens utsago, förbli densamma som den i 
dagsläget är till Diac. Detta just pga. att avståndet från Halmstad till de två orterna 
är nästintill lika. För att ta reda på detta undersöktes dels företagets kapacitet och 
dels de kostnader som skulle uppstå vid beslut om att svetsa i egen maskinpark. 
Detta vägdes emot priset som den andra verkstaden tar för denna operation. 

3.6.2 Extern stansning 

Först utfördes en kostnadsjämförelse för att se om det blir billigare för Diac att 
köpa stansningen av en extern verkstad. Det var nödvändigt att ta reda på 
operationskostnaden både för om operationen skulle utföras i Diacs egna lokaler 
eller hos den mekaniska verkstaden.  

De kostnadjämförelser som har gjorts i kapitel 3.6.1 och 3.6.2 finns att tillgå i en 
särskild bilaga som, av önskemål från företaget, är sekretessbelagd. 



Resultat 

4 Resultat 
Pga. sekretess redovisas inte ingående värden i följande kapitel. Dessa finns istället 
att tillgå i en särskild bilaga, vilken endast redovisas för företaget. 

4.1 Beställningspunktsystem 
Den största delen i detta arbete handlar om bestämning av orderkvantitet och 
beställningspunkt. Med utgång från företagets system i dagsläget framkom en 
orderkvantitet på ungefär 10000 detaljer i månaden. Denna kvantitet delas upp på 
fyra leveranser, men endast en order läggs. 

4.1.1 Hur mycket? 

Detta är första frågan som bör ställas. Hur många artiklar ska beställas varje gång? 
I detta fall var det även intressant att försöka sänka de årliga kostnaderna som 
beror på lagringen. Det betyder att första steget blev att räkna ut den ekonomiska 
orderkvantiteten, EOQ. Efter undersökningar framkom efterfrågan, 
ordersärkostnad och lagerhållningskostnad (artikelvärde och lagerränta), dvs. de 
parametrar som tillsammans ingår i ekvation 3. 

st 116712
==

rv
KDEOQ  

Ingående värden är medvetet dolda pga. önskad sekretess. 

En jämförelse med tidigare kvantitet visar alltså att det funnits kostnader att 
minska genom att beställa mer vid varje tillfälle. I figur 4.1 illustreras en ungefärlig 
skillnad mellan tidigare kvantitet (pkt 1) och ny kvantitet enligt EOQ (pkt 2). 

 
Figur 4.1. Skillnad från tidigare kvantitet. 
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Efter undersökning visade det sig även att leverantören erbjuder rabatterade priser 
beroende på vikten per leverans. Förslaget blev att dela upp den totala order-
kvantiteten i två leveranser, dvs. 5000-6000 artiklar per leverans beroende på om 
Diac väljer att använda den uppdaterade partiformningen eller den nuvarande. 
Det är dock bara en order bakom de två leveranserna. Detta skapar en besparing 
på 30 % per order, vilket skulle sänka den årliga inköpskostnaden ytterligare. 
(http://www.helens.se, Acc. 2008-05-02) 

4.1.2 Hur ofta och när? 

När partiformningen är bestämd kan beställningspunkten beräknas, dvs. hur ofta 
nämnda kvantitet ska beställas och vid vilket lagersaldo? Till att börja med 
bestämdes ett säkerhetslager enligt ekvation 1. 

st 2990581065,1 5,0 =⋅⋅== γσLkSS  

Detta baseras på säkerhetsfaktor, standardavvikelse, ledtid och eventuell 
korrelation (i detta fall okorrelerad, dvs. värdet sätts konstant till 0,5). Lagret ska 
nu kunna täcka upp vanliga avvikelser enligt tidigare ordrar samt eventuella 
leveransförseningar. 

När säkerhetslagret är fastställt kan själva beställningspunkten bestämmas enligt 
ekvation 4. Till säkerhetslagret adderas med den förväntade efterfrågan under 
ledtiden från beställning till monteringsfärdig. 

st 13282520582990 =⋅+=⋅+= LDSSBP  

Beställningspunktsystemet kommer nu förmodligen fungera ungefär enligt figuren 
nedan, dvs. lagret minskar pga. efterfrågan och når beställningspunkten där en 
order enligt EOQ läggs som ska inkomma lagom tills lagersaldot ligger runt 
säkerhetslagernivån. Se figur 4.2. 

 
Figur 4.2. Ungefärligt diagram över beställningspunktsystem (fritt efter Olhager, 2000). 
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4.2 Transport 
Gällande de transporter och rutter som idag används visade det sig att en av dessa 
kan undvikas. Eftersom avståndet mellan leverantören i Halmstad och Diac i 
Jönköping är ungefär lika långt som mellan leverantören och verkstaden i 
Malmbäck så borde de obehandlade rören kunna skickas direkt till verkstaden. 
Förutsatt att verkstaden har kapacitet att hantera en sådan inleverans så medför 
detta en insparad rutt för Diac vilket i sin tur innebär en lägre årlig kostnad för 
transporter. Skulle det visa sig vara ett problem med kapacitet och lagringsplats så 
kan en lösning vara att dela upp ordern i flera mindre, likt det system de använder 
idag, dvs. en order med flera inleveranser. 

4.3 Beredning 

4.3.1 Stansning 

Som tidigare har beskrivits utförs stansningen i Diacs egna lokaler. Diacs 
självkostnad för denna operation är satt till X kr per rör och de behandlar ca 
10 000 rör i månaden. Skulle operationen utföras i Malmbäck skulle detta ske till 
ett pris av ca Y kr per rör. En jämförelse av dessa kostnader visar att företaget 
skulle spara in ungefär 30 % för denna operation per rör om de väljer att lämna ut 
operationen till extern verkstad. Pga. den jämna årliga efterfrågan kunde då en 
total årlig besparing räknas ut. Med hänsyn tagen till företagets önskemål på 
sekretess redovisas inte kostnaderna här. Istället sätts resultatet till en besparing av 
strax under en tredjedel av de ursprungliga kostnaderna. 

Övriga besparingar sker även då det blir en transportsträcka mindre till Malmbäck. 
Skulle stansningen ske externt skulle utrymme ges för andra jobb på Diac. Den 
totala processen kortas då ner med ett steg enligt figur 4.3. 

Ur Diacs synvinkel är detta en bra lösning för att sänka kostnaderna. 

 

Figur 4.3. Processchema 1 efter förändringar. 
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4.3.2 Svetsning 

Alternativet till tidigare nämnda lösning skulle vara att företaget själva utförde alla 
operationer, dvs. två stansningsoperationer och en svetsning.  

Svetsningen utförs idag i den externa verkstaden till en kostnad av A kr per rör. 
Enligt handledarens utsago uppskattas kostnaden till B kr per rör om Diac väljer 
att utföra svetsningen i sina egna lokaler. Om företaget väljer att själva börja utföra 
svetsoperationen kommer detta skapa en kostnadsökning på ungefär 60 % per rör 
av det pris den externa verkstaden tar för operationen. Den enda kostnad som 
försvinner hos Diac pga. en sådan ändring är transporten till och från Malmbäck. I 
figur 4.4 visas det nya processchema som uppstår pga. denna 
operationsförflyttning. Pga. önskad sekretess redovisas inte heller här de riktiga 
kostnaderna utan skillnaden återges istället procentuellt. 

 

 

Figur 4.4. Processchema 2 efter förändringar.
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Diskussion av metod 
I ett försök att optimera och förbättra inköpen och materialhantering finns det 
olika metoder. De metoder som togs upp och diskuterades under arbetes gång var: 

• Beställningspunkt 

• Periodbeställning 

• Kanban 

En jämförelse mellan dessa redovisas nedan i tabell 2: 

Parametrar BP PB Kanban 

Orderkvantitet Fast Variabel Fast 

Tid mellan order Variabel Fast Variabel 

Efterfrågan Jämn och 
oberoende 

Varierande Mycket jämn 

Tabell 2.  

Det finns flera parametrar som är gemensamma för metoderna BP och Kanban 
men i detta fall lämpar sig BP bättre, eftersom det i behandlingen av röret ingår en 
utomstående aktör. Denne har en direkt påverkan på Diacs leverensförmåga av de 
produkter som artikel ”röret” ingår i. För att tillämpa ett Kanbansystem ställs även 
höga krav på en jämn efterfrågan eller orderkvantitet och framförallt korta 
ledtider. Detta är ännu en anledning till varför BP lämpar sig bättre än Kanban i 
detta fall. 

I dagsläget använder Diac ett system som närmast kan likna ett beställnings-
punktssystem. Därför kändes det rimligt att enbart utveckla det nuvarande 
systemet och skapa just ett BP-system. Införandet av ett periodbeställningssystem 
skapar större förändring för företaget och för att göra övergången så smidig som 
möjligt valde vi därför att istället använda oss av BP vid den nya utformningen. 
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5.2 Diskussion av resultat 

5.2.1 EOQ & BP 

En del av syftet och målet med arbetet var att undersöka huruvida införandet av en 
ny partiformning påverkar företaget. De avgörande beräkningar som har gjorts har 
bestått av BP och EOQ. I figur 4.1 redovisas den förändring som skulle ske vid en 
uppdatering av partiformningen. Figuren visar att beställningarna i dagsläget inte 
skiljer sig avsevärt från den uppdaterade varianten, men att det dock uppstår en 
viss skillnad.  

Skillnaden visade sig vara att en ökning av beställningskvantiteterna är möjlig. 
Med tanke på den lilla förändring som skulle ske vid införandet av den nya 
partiformningen skulle tillämpningen inte medföra några större problem för Diac. 
Skillnaden visade sig alltså att vara att färre beställningar med större kvantiteter 
kan genomföras vilket leder till lägre årliga ordersärkostnader. Å andra sidan 
kommer fler detaljer att lagerläggas men då lagerräntan är låg påverkar inte detta 
den totala kostnaden tillräckligt för att väga över. Detta är en anledning till att det 
är försvarbart att ha ett stort säkerhetslager. Ytterligare en anledning är att artikeln 
i fråga ingår i en produkt med hög leveranssäkerhet. Kunden i fråga har stor 
ekonomisk betydelse för Diac, vilket innebär att de inte har råd att förlora denna 
kund. Sammanfattningsvis kommer företaget alltså att få en något sänkt kostnad 
trots den goda precisionen hos dagens partiformning. 

Beroende på om den nämnda kvantitetsrabatten räknas med i resultatet eller inte 
så uppstår frågeställningar kring den externa verkstadens kapacitet. Har denna 
möjlighet och kapacitet att ta emot den nya och större kvantiteten som krävs för 
att kunna tillgodoräkna sig rabatten? Man kan också diskutera om ledtiden 
kommer att försämras vid en sådan förändring. 

I många andra arbeten uppges målet vara att sänka kostnader genom att utföra 
dessa förändringar, men då målet i detta arbete i första hand var att kontrollera, 
redovisas därför inga mått på hur mycket kostnaderna har sänkts. 
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5.2.2 Kostnadsreduceringar 

I arbetet har det också genomförts undersökningar för olika kostnadsreduceringar, 
som är direkt relaterade till artikeln i fråga. Dessa var, som framgår i arbetet, 
extern stansning och intern svetsning. Alltså gjordes en jämförelse hur kostnaderna 
påverkas om antingen Diac skickar all behandlingen av röret till ett externt företag 
eller om de utför alla behandlingar själva. I dagsläget utförs alltså stansningen hos 
Diac medan svetsningen sker i en extern verkstad. Ur Diacs perspektiv är det 
ekonomisk mest gynnsamma alternativet om även stansbehandlingen lämnas ut till 
den externa verkstaden. Då artikeln ingår i flera olika produkter och används i 
stora mängder skulle det sistnämnda alternativet innebära flera fördelar för 
företaget. Utöver de kostnadsreduceringar som skulle ske skulle även utrymme för 
annat arbete vara möjligt, vilket anses positivt. En nackdel med det hela skulle vara 
att Diac inte längre har lika stor kontroll över artikel vad avser t ex ledtid. Allt 
detta förutsatt att kapacitet finns hos den externa verkstaden.  

Det andra alternativet är att Diac utför alla operationer själva, stansning och 
svetsning. De kostnader som tas i beaktande för detta alternativ är 
transportkostnaden och operationskostnaden. Den totala kostnaden av transporten 
måste alltså överstiga den kostnadsökning som uppstår pga. svetsning i egen 
verkstad för att en sådan ändring ska vara försvarbar. Med tanke på partistorlek, 
sträckan på blott ca 4 mil och den ganska stora kostnadsökningen på 60 % så 
verkar det inte särskilt troligt att detta är en bra förändring. En annan relevant del 
är hur mycket annat arbete som blir lidande om Diac inför svetsningen, dvs. att 
kapacitet binds upp pga. denna operation. Som har beskrivits tidigare är artikel i 
fråga en viktig komponent i flera produkter, vilket betyder att kapacitet kommer 
förmodligen skapas ifall svetsoperationen införs hos Diac. Å andra sidan blir ju 
andra produkter lidande av detta beslut. Med tanke på det och den stora 
skillnaden i operationskostnad anses inte detta vara den mest ekonomiskt 
gynnsamma lösningen. 

Indata till kostnadsreduceringarna finns att tillgå i en särskild bilaga som, av 
önskemål från företaget, är sekretessbelagd. 



Slutsats och diskussion 

37 

5.3 Slutsats 
Sammanfattningsvis utreddes ett beställningspunktsystem, BP, med kvantiteten, 
EOQ, och ett säkerhetslager, SS. Resultatet blev som följer: 

BP = 13282 st 
SS = 2990 st 
EOQ = 11671 st 

Som tidigare beskrivits i rapporten skiljer sig den uppdaterade partiformningen 
inte avsevärt mycket från dagslägets kvantitet, dock är det en viss skillnad. Vid ett 
eventuellt införande av den uppdaterade partiformningen medförs en besparing av 
ordersärkostnaden då kvantiteten blir något högre än tidigare. Däremot ökar 
lagernivån och dess kostnader, men pga. den låga lagerräntan är detta enligt 
ekvation 3 för EOQ fortfarande ett bättre alternativ. 

Angående de föreslagna operationsförändringarna framgick att det mest 
ekonomiska alternativet är att köpa stansoperationen av den externa verkstaden. 
Denna förändring är möjlig för Diac om det visar sig att kapacitet och intresse 
finns hos den externa verkstaden. Detta är något som inte har undersökts i denna 
rapport. 

5.4 Övrigt 
Vi vill tacka vår uppdragsgivare Inge Björkman och företaget Diac Metal AB för 
möjligheten att få göra detta examensarbete. Vi vill också tacka våra handledare, 
Bertil Olaison och Lars-Gustav Haag på Jönköpings Tekniska Högskola.
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