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Abstract 

This paper is the result of a case study conducted at Uppåkra Mekaniska AB during 
the spring of 2006. The task that was presented by Uppåkra was to develop a basis for 
a decision for the planning activities at the company, so that in the future they can 
create lot-sizes which are based upon a total cost perspective. Total cost in regards to 
lot-sizing is defined as the sum of the administrative reordering costs and 
warehousing cost per stock keeping unit. 
  
To collect data a series of interviews and observations were conducted. This data was 
then used during the lot-sizing simulation and analysis. The 15 units that the 
simulation was conducted on were grouped into three item classes depending how 
many different machine setups they required during the production process. Class A 
contained items which resulted in only one machine setup; where as those items in 
Class B had several different setups. Class C represents items without any machine 
setups, but requires shorter preparation for assembly. In the simulations the Wilson’s 
formula, Economic Part Period (EPP) and Least Cost method (LC) were compared 
with the lot-sizing model currently used by Uppåkra. 
 
The simulation results showed that there is a large potential to reduce the cost of lot-
sizing by using the Wilson’s formula instead of the current model. For the 15 units 
simulated in this study, there was the potential to reduce costs by 5000SEK per unit 
yearly. 
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Sammanfattning 

Denna rapport är resultatet av en fallstudie genomförd på Uppåkra Mekaniska AB 
under våren 2006. Den uppgift vi blev tilldelade av Uppåkra var att ta fram ett 
beslutsunderlag, för planeringsfunktionen på företaget, så att de i framtiden kan ta 
fram partistorlekar som baseras utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Med totalkostnad 
ur partiformningssynpunkt menar vi summan av ordersärkostnaderna och 
lagerhållningssärkostnaderna. 

För att samla in data till arbetet gjordes en rad intervjuer och observationer. Dessa 
data användes sedan vid partiformningssimuleringarna och vid analysen. 
Simuleringarna genomfördes på 15 artiklar som klassades i tre artikelklasser utifrån 
hur många maskinställ de orsakar i produktionsprocessen. A-klassen innehöll artiklar 
som endast orsakade ett maskinställ medan de artiklarna i B-klassen orsakade flera. C-
klassen representerades av artiklar utan maskinställ men med kortare förberedelser för 
montering. I simuleringarna jämfördes Wilsonformeln, EPP (Economic Part Period) 
och lägsta kostnadsmetoden (LC) med den partiformningsmodell som används på 
Uppåkra idag.  

Utfallet från simuleringen påvisade att det finns en stor potential att sänka 
kostnaderna för partiformningen genom att använda Wilsonformeln istället för dagens 
modell. För de 15 artiklar som simulerades i denna undersökning låg potentialen att 
sänka kostnaden på 5000 kr per artikel och år. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger läsaren en introduktion till arbetet, i vilken omfattning det skrivs, vid 
vilket företag samt vilket ämne det behandlar. Kapitlet behandlar även en 
presentation av problembakgrund och problembeskrivning, slutligen presenteras även 
frågeställningen, syftet och de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Omfattning 
En D-uppsats på 20 poäng ingår som en obligatorisk del i magisterprogrammet 
Industriell Organisation och Produktion på ingenjörshögskolan i Jönköping.  
D-uppsatsen har gjorts som ett examensarbete på Uppåkra Mekaniska AB i 
Skillingaryd under våren 2006. Arbetet har gjorts inom produktionsplaneringsområdet 
efter önskemål från företaget. 

1.2 Begreppsdefinition 
EDI (Electronic Data Interchange): är en metod för beställare att förenkla 
kontakterna med leverantören. EDI knyter samman de administrativa systemen 
kopplade till produktionsprocessen. Beställaren kan på så vis skicka beställningar och 
prognoser från sitt MPS-system elektroniskt till leverantörens MPS-system. EDI både 
förbättrar informationsutbytet företagen emellan samtidigt som det bidrar med 
förutsättningar för minskade ledtider (Aninader et al. 1998). 

EOK (Ekonomisk orderkvantitet): Den orderkvantitet som ger lägsta möjliga 
totalkostnad med givna produktionsförutsättningar 

Legoleverantör: Ett företag som sysslar med legotillverkning åt andra företag. De 
tillverkar produkter efter kundens produktspecifikationer (Mattsson, 1991).  

Legotillverkare: Leverantör som utför enstaka operationer i en operationsföljd för 
färdigställande av en artikel (Mattsson, 1991). Kan i Uppåkras fall vara exempelvis 
ytbehandling, slipning eller härdning av en produkt. 

Movex: Det affärssystem som används på Uppåkra Mekaniska AB 

OCT (Order Cover Time): På Uppåkta är OCT den tidsrymd framåt i tiden som 
kund ersätter Uppåkra för hemköpt material. 

Offertberedning: Det arbete som marknadsavdelningen gör, kring en offert, när de 
tar fram underlag kring eventuella nya artiklar 

Partistorlek: Det antal artiklar som tillverkas i följd i en maskin eller 
produktionssystem. 

Qlick View: Ett program som visar rapporter av den data som är inrapporterad i 
Movex. 

Ställtid: Den tid som går åt för att förbereda och avsluta en operation. Den kan 
innefatta exempelvis nedtagning av verktyg, rengöring av maskin, framtagning och 
uppsättning av verktyg, inställningar och provkörning av maskin. Ställtiden beaktas 
vanligtvis som en fast tid per ordertillfälle och är oberoende av vilket antal artiklar 
som körs (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Totalkostnad: Denna kostnad är summan av ordersärkostnader och 
lagerhållningskostnader. 
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1.3 Företagsbeskrivning 
Uppåkra Mekaniska AB i Skillingaryd är en ledande legoleverantör inom skärande 
bearbetning. Företaget grundades 1948 och har över 50 års erfarenhet av skärande 
bearbetning vilket har utvecklat företaget till en av de större underleverantörerna inom 
svensk verkstadsindustri. Uppåkra arbetar idag med ett globalt perspektiv utifrån 
familjeföretagets stabila och lokala förankring. 

Uppåkra har ca 200 medarbetare samlade i en modern högautomatiserad maskinpark 
på en 13000m2 stor fabriksyta. Dagligen lämnar lastbilar med 30 till 35 ton färdiga 
produkter fabriken till kunder som SKF, Volvo, VCE, Scania, Flexlink, Meritor, 
Autoliv och Atlas Copco. (www.uppakra-mek.se, 2006)  

1.4 Bakgrund och uppgift 

Uppgiften är relaterad till implementeringen av affärssystemet Movex år 1999. 
Planeringsavdelningen var då tvungna att göra ett ställningstagande gällande vilken av 
de standardiserade partiformningsmodellerna i Movex de skulle välja för sin interna 
orderhantering. Brist på tid och kunskap vid valet av partiformningsmodell innebar att 
en modell valdes som enligt Uppåkras utsaga inte var optimal men heller aldrig skulle 
visa helt fel. Denna modell är en nettobehovsräkning där tillverkningskvantiteten 
baseras på produktionsplaner för 30 produktionsdagar. Denna metod kompletteras 
idag med partistorlekar framtagna av marknadsavdelningen. Dessa kvantiteter baseras 
på erfarenhet och beaktande av en rad parametrar som t.ex. Order Cover Time (OCT), 
minimumdebitering hos legotillverkare, orderhanteringskostnader och frakter.  

Det problem som Uppåkra presenterade kring partiformning är att partistorlekarna är 
för stora, ur ett tillverkningsperspektiv, och att de baseras på felaktiga premisser. De 
känner även en avsaknad av underlag för att kunna styrka dessa argument.  

Den uppgift som Uppåkra tilldelade oss var att ta fram lämpliga 
orderkvantitetsmetoder för planeringsavdelningen så att de kan partiforma 
tillverkningsorder med hänsyn tagen till den egna produktionen och ur ett 
totalkostnadsperspektiv. Dessutom uttryckte de en önskan att ta fram ett underlag för 
den enskilde planeraren så att denne får en förståelse för vad som händer om storleken 
på tillverkningsordern ändras. 

1.5 Problembeskrivning 
Uppåkra upplever idag att de behöver utvärdera hur planeringsavdelningen arbetar 
med att ta fram lämplig tillverkningskvantitet för artiklar som skall produceras mot 
lager. Planeringsavdelningen är intresserade av att kunna ta fram tillverkningsorder 
med orderkvantiteter som är fristående från de kvantiteter som marknad tagit fram vid 
offertberedningsstadiet. Dessa orderkvantiteter skall istället vara anpassade för vad 
som är lämpligt att tillverka ur ett totalkostnadsperspektiv.  

Som det ser ut idag tar marknadsavdelningen fram offertkvantiteter. Denna kvantitet 
baserar de på erfarenhet där de beaktar en rad parametrar som Order Cover Time 
(OCT), minimumdebitering hos legotillverkare, orderhanteringskostnader och frakter. 
Valet blir subjektivt och har inte ett totalkostnadsmässigt fokus. De lägger sedan in 
dessa kvantiteter i affärssystemet och det är dessa kvantiteter som 
planeringsavdelningen tillsammans med ovan nämnda 30-dagarsmodell baserar 
partistorlekarna på.  
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I dagsläget har inte planeringsavdelningen som uppgift att förändra kvantiteterna utan 
de skall använda den av Movex föreslagna kvantiteten. Ibland måste 
planeringsavdelningen av olika anledningar dock göra avsteg från dessa kvantiteter. 
De har inte kännedom om varken 30-dagarsmodellen eller vilka parametrar som 
marknadsavdelningen baserar sina kvantiteter på, och får då inte heller en förståelse 
för vilka ekonomiska konsekvenser en ändring av kvantiteten innebär. Utan en 
förståelse för de ekonomiska konsekvenserna kan de inte heller göra en kvalificerad 
riskbedömning. En vidare beskrivning av orderhanteringsprocessen presenteras under 
kapitel 4.4 

1.6 Frågeställning 
Hur bör Uppåkra Mekaniska AB, ur ett totalkostnadsperspektiv, balansera de 
parametrar som beaktas vid val av partistorlek? 

1.7 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta fram ett beslutsunderlag för planeringsfunktionen så att de 
kan ta fram partistorlekar som baseras utifrån ett totalkostnadsperspektiv. 

1.8 Avgränsningar 
Kartläggning och analys av orderplaneringsprocessen görs endast på lagerförda 
artiklar, då direkta kundorder hanteras på ett annorlunda sätt. Vidare tas inte hänsyn 
till nya artiklar som ännu inte genomgått utfallsprov och följer en speciell 
aktivitetsplan.  
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskriver vi vilken metodansats vi har valt som grund för vår 
undersökning. Här beskrivs även hur vi gått tillväga när vi genomfört arbetet, detta 
för att läsaren själv skall kunna dra slutsatser huruvida vald metod och 
genomförandet kan ha påverkat arbetets resultat. 

2.1 Metod 
Den valda metoden skall spegla vilken typ av information författarna är intresserade 
av, alltså vilken typ av problemställning de vill ha belyst. Den kvalitativa ansatsen, se 
figur 2-1, kan ses som en öppen metod där författarna inte på förhand har bestämt vad 
de skall leta efter. Denna metod ses även som en interaktiv process där forskaren har 
möjlighet att förändra problemställning och datainsamlingsmetod under arbetets gång. 
I en kvantitativ metod är faserna mer sekventiella och därmed är 
undersökningsupplägget mindre flexibelt än vid användandet av en kvalitativ ansats 
(Jacobsen, 2002). 
 

 

Figur 2-1 Den kvalitativa undersökningsprocessen som en interaktiv process 
(Jacobsen, 2002) 

Författarna har valt en kvalitativ ansats då de på förhand inte vet hur problemet ter sig 
i olika sammanhang. Denna ansats är lämplig då författarna vill finna samband mellan 
individ och kontext. Det flexibla upplägget av undersökningen är positivt då 
upplägget på undersökningen kan komma att ändras under arbetets gång, samtidigt 
som problemställningen blir klarare. Författarna har valt att utforma undersökningen 
som en fallstudie, där fokus kommer att ligga på en specifik enhet, nämligen på 
Uppåkra Mekaniska AB och dess planeringsavdelning. Att utforma undersökningen 
som en fallstudie anses lämpligt när vi vill få en djupare förståelse för en viss enhet 
och därmed beskriva vad som är specifikt för just den enheten (Jacobsen, 2002).  

Författarna kommer att använda sig både av primär- och sekundärdata för att lösa den 
givna uppgiften. Primärdata är när forskaren samlar in uppgifter för första gången och 
använder sig då av den primära informationskällan. Denna typ av data kan samlas in 
genom att använda metoder som intervju, observation eller frågeformulär. 
Sekundärdata är när forskaren inte samlar in uppgifter direkt från källan. Denna typ av 
data eller information har samlats in för andra ändamål än den forskaren har med sitt 
arbete. Enligt Jacobsen (2002) är det idealiskt att använda både primär- och 
sekundärdata då dessa typer av data kan komplettera och kontrollera varandra. 

Problemställning 

Analys Undersökningsupplägg 

Datainsamling 
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2.2 Genomförande 

2.2.1 Problemet 

Inledningsvis fick vi problemet beskrivet för oss av Thomas Ekström och  
Bo Johansson på Uppåkra Mekaniska AB. De berättade om bakgrunden till problemet 
och vad de förväntade sig kunna uppnå om problemet löstes. För att vi skulle kunna 
skapa oss en egen uppfattning om problemet och dess dignitet bokade vi in korta 
möten med personal på de avdelningar som problemet berörde. Dessa möten var i 
informationssyfte och respondenterna fick fritt berätta om sina åsikter kring 
problemet, allt för att vi skulle kunna skapa oss en så korrekt bild av problemet som 
möjligt. Efter dessa korta möten försökte vi penetrera problemet från olika vinklar för 
att utifrån det vi kom fram till, skapa en problembeskrivning och slutligen en 
frågeställning. 

2.2.2 Nulägesanalys 

Vi började därefter kartlägga hur orderhanteringsprocessen går till idag och då 
framförallt hur det går till när orderkvantiteter tas fram. För att vi på ett bra sätt skulle 
kunna kartlägga processen och senare beskriva denna process, tilldelades vi tre 
artiklar som vi utgått ifrån när vi samlat in data om processen. Dessa tre artiklar 
kompletterades senare med ytterliggare tolv stycken artiklar. I denna fas la vi även ner 
mycket tid på att försöka lära oss hur man navigerar i Uppåkras affärssystem Movex, 
för att hitta den data som vi senare kom att behöva kring valda artiklar. 

2.2.3 Intervjuer 

För att på ett korrekt sätt kunna beskriva nuläget bestämde vi oss för att genomföra 
intervjuer med respondenter från marknadsavdelningen, planeringsavdelningen och 
från produktion. Vi valde att intervjua ett stort antal av de personer som har med 
orderhanteringsprocessen att göra, detta innebar att delar av marknadsavdelningen och 
hela planeringsavdelningen intervjuades samt tre personen som sköter planeringen i 
produktion. Dessa intervjuer hölls i den ordning som ordern behandlas när den 
kommer in till Uppåkra. Vi började alltså med att intervjua två respondenter från 
marknadsavdelningen för att sedan intervjua de fem respondenterna på 
planingsavdelningen och slutligen intervjua de tre respondenterna från produktion. 
Även Uppåkras ekonomichef intervjuades för att få information om bland annat vilka 
lagerhållningskostnader företaget har. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, vi utgick ifrån en intervjuguide med 
frågor som vi sammanställt. Respondenterna fick dock gärna komma med ytterligare 
inlägg om de ansåg att vi hade missat något område som kunde vara av intresse för 
vår undersökning. Att vi använde oss av en intervjuguide med frågor gjorde att 
huvuddragen av intervjuerna på respektive avdelning såg likadana ut och därmed 
kunde vi på ett enkelt sätt jämföra svaren från de olika respondenterna. 

Även en rad informella intervjuer har genomförts under arbetets gång. Dessa har varit 
mer i form av samtal och har skett då behov har funnits att komplettera tidigare 
intervjuer.  
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2.2.4 Observationer 

Observationer har skett främst på planeringsavdelningen, där vi har varit med när 
planerarna omvandlar en plan till en tillverkningsorder. Vid dessa observationer har vi 
främst studerat vilken tidsåtgång de olika planeringsmomenten tar. Dessa data har 
sedan använts vid beräkning av orderhanteringskostnaden för artiklarna. 

2.2.5 Sammanställning av sekundärdata 

För att samla in data kring de utvalda artiklarna användes bland annat Movex. Den 
data som samlades in var; artiklarnas årsbehov, ställtid för de olika operationerna 
kopplade till respektive artikel, orderkvantitet, minkvantitet, maxkvantitet, pris på 
artikel efter tillverkning och kostnader för de olika maskinerna. Dessa data 
sammanställdes sedan och låg till grund för de simuleringar som gjordes av de olika 
partiformningsmodellerna. För att komplettera den information vi hämtat om ställtider 
i Movex användes även Qlick View, där de ställtider som operatörerna rapporterar in 
visas. 

Det kan dock noteras att resultatet i denna studie kunde ha blivit något annorlunda om 
vi, genom att använda ytterliggare primärdata, kunde ha verifierat den använda 
sekundärdatan. I de fall sekundärdata följdes upp, gjordes detta genom intervjuer. 
Uppföljningar genom tidsmätningar hade med säkerhet varit ett mer objektivt sätt att 
göra uppföljningen på. 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel kommer att behandla, för arbetet, relevant teori inom områdena; 
produktionssystem, produktionsekonomi och produktionsplanering. Syftet med detta 
kapitel är att ge läsaren den bakgrund som krävs för att kunna följa resonemangen i 
nulägesbeskrivningen, analysdelen samt i kapitlet kring modellutformningen. 

3.1 Funktionell layout som produktionssystem 
Produktionssystemen på företag kan layoutmässigt se väldigt olika ut. Från att 
utrustningen står grupperad i linor, anpassade till en specifik produkt, till att de står 
grupperade så att maskiner med likartad funktion befinner sig i samma avdelning. 
Funktionsmässig gruppering av maskinerna kallas funktionell layout, en uppställning 
som traditionellt är mycket vanlig bland företag som tillverkar en bred produktflora i 
skiftande seriestorlekar. Fördelar med en funktionell layout är att den främst bidrar till 
flexibilitet (Aniander et al. 1998). De nackdelar som kan framföras med en funktionell 
layout är att den är svår att planera då planeraren har svårt att förutspå möjliga 
störningar i verkstaden då flödet är komplext. Layouten bidrar också till långa 
genomloppstider då det i princip är omöjligt att få partistorlekarna att överensstämma 
med produktionsapparatens kapacitet (Lumsden, 1998) 

 

Figur 3-1 Exempel på en funktionell layout och produkternas komplicerade flöden 

3.2 Produktionsekonomi 
Begreppet produktionsekonomi är ett sammansatt ord från begreppen produktion och 
ekonomi. Produktionen syftar till att tillfredställa kunders behov i form av produkter 
och tjänster. Ekonomi syftar till att hushålla med resurser. Ordet produktionsekonomi 
betyder således att hushålla med industriföretagets resurser vid tillverkning av 
produkter till kund. Syftet med att ha ett produktionsekonomiskt perspektiv är att i 
möjligaste mån, med de tillgängliga tekniska resurser som finns, minimera 
kostnaderna. Produktionsekonomin kan förbättras genom att genomföra åtgärder inom 
tre områden: 
 

� Översikt och strategi 
� Produkt- och processutveckling 
� Planering och styrning 

 
(Olhager, 2000) 

Kapning 

Svarvning 

Fräsning 

Ytlackering 

Montering/Packning 
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3.3 Mål och målkonflikter 
Ett tillverkande företags huvudmål är att med hjälp av produktionsapparaten uppnå ett 
förädlingsvärde som kunden är beredd att betala mer för än vad summan av insatta 
resurser kostar. Måttet på detta mål kallas lönsamhet och brukar definieras som 
relationen mellan vinst och kapital. Följande strategiska områden brukar vara 
förknippade med lönsamhet: 

Kvalitet; kunden är villig att betala för en viss kvalitet. 

Leveransförmåga; förmågan att kunna leverera det kunden vill ha. 

Kostnadseffektivitet (produktivitet); förhållandet mellan utfallet från produktion 
mot insatta resurser. 

Flexibilitet; förmågan att kunna anpassa sig till förändrade förhållanden. På kort sikt 
innebär det att anpassa volym och produktmix. På lång sikt innebär det att ta fram nya 
produkter och processer. 

Trots att lönsamhetsmåttet går att mäta är det inte lika lätt att utröna hur beslut i 
företagets olika delar påverkar lönsamheten. Detta pga. att de underliggande målen till 
lönsamhet som leveransförmåga, tillverkningskostnad och kapitalbindning är 
motstridiga. För att uppnå lönsamhet med begränsade resurser krävs således en 
avvägning mellan de tre målen. Problematiken med att hitta en lämplig avvägning 
mellan de tre målen blir inte lättare för företaget då företagets funktioner inriktar sig 
på att förbättra ett enskilt mål. Marknad och försäljning inriktar sig på 
leveransförmåga, produktion på tillverkningskostnad medan ekonomifunktionen gärna 
ser låg kapitalbindning som sitt främsta mål. Det är således viktigt som företag att ha 
kännedom om dessa målkonflikter så att inte en ökad grad av fokusering på ett av 
målen innebär en försämring av lönsamheten i sin helhet (Olhager, 2000).  

Jonsson och Mattsson (2003) uttrycker målområdena i termen effektivitetsvariabler 
och tydliggör hur sex identifierade effektivitetsvariabler samspelar med varandra i 
tabell 3-1. Exempelvis innebär en strävan mot låg kapitalbindning eller högt 
resursutnyttjande (låga tillverkningskostnader) en försämring av de andra fem 
effektivitetsvariablerna. Hög lagerservicenivå, kort leveranstid, hög 
produktmixflexibilitet och stor leveransflexibilitet kan samverka med varandra men 
på bekostnad av högre kapitalbindning och lägre resursutnyttjande. 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Låg kapitalbindning 0 - - - - - 
2. Hög lagerservicenivå - 0 + - + + 
3. Kort leveranstid - + 0 - + + 
4. Högt resursutnyttjande - - - 0 - - 
5. Hög produktmixflexibilitet - + + - 0 + 
6. Stor leveransflexibilitet - + + - + 0 

Tabell 3-1 Exempel på motstridiga effektivitetsvariabler (Jonsson och Mattsson, 
2003) 
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Jonsson och Mattsson (2005) för ett liknande resonemang som Olhager (2000) om 
målkonflikterna men lägger, ur en logistisk synvinkel, till ytterligare en aktör 
nämligen inköpsfunktionen. Denna strävar ständigt efter låga inköpskostnader och 
inköpsmålet konflikterar i störst grad med ekonomifunktionens krav på låg 
kapitalbindning. Liknande målkonflikter finns på fler nivåer i företag och i vår 
omgivning. Exempel på en målkonflikt som Scherer (1998) tar upp är avvägningen 
mellan företagsekonomiska, teknologiska och individuella mål vid beslutsfattandet för 
produktionsplaneraren. 

3.4 Kostnadsbegreppet 
Vid olika former av kalkyleringar, simuleringar eller beräkningar i produktionen 
används oftast kostnader för att undersöka lönsamhet. Det finns ett antal olika 
kostnadsbegrepp att som är användbara beroende på vad ändamålet med 
kostnadsberäkningarna är. Kostnaderna kan indelas i tre olika block enligt Figur 3-2. 

 

Figur 3-2 Indelning av kostnader enligt tre olika principer, baserad på förlaga av 
Aniander et. al (1998) 

 
De rörliga och fasta kostnaderna är intressanta ur ett verksamhetsvolymmässigt 
perspektiv, dvs. vilka kostnader rör på sig med förändringar i tillverkad volym och 
vilka är fasta kostnader som inte är volymberoende. 

Vid situationer där företaget behöver fördela sina kostnader på olika objekt diskuteras 
direkta och indirekta kostnader. De direkta kostnaderna är av sådan art att de kan 
härledas direkt till ett specifikt objekt medan de indirekta kostnaderna måste härledas 
till ett kostnadsställe där de uppkommit, exempelvis vid en maskin. 

Då ett företag är mer intresserade av att veta hur en specifik handling eller beslut 
påverkar organisationen är de intresserade av sär- och samkostnader. De kostnader 
som direkt påverkas av beslutet kallas särkostnader och de kostnader som är 
gemensamma oavsett beslutets art kallas samkostnader. Exempel på beslutsituationer 
kan vara investeringsbedömning och partiformning (Aniander et al. 1998). 
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3.4.1 Ordersärkostnad 

Vid hantering av inköps- och tillverkningsorder uppkommer en rad olika kostnader. 
Dessa kostnader kan bland annat vara av typen administrativa kostnader, 
kapacitetsrelaterade kostnader och transportkostnader. Tillsammans brukar dessa 
kostnader benämnas orderkostnad. Ordersärkostnaden är den del av orderkostnaden 
som är oberoende av den kvantitet som tillverkas. 

Ordersärkostnaden kan delas in i fyra olika komponenter: 
1. Omställnings- och nedtagningskostnader 
2. Kostnader för kapacitetsförlust 
3. Materialhanteringskostnader 
4. Orderhanteringskostnader 

Till omställnings- och nedtagningskostnaden räknas den tid det tar att ställa om 
produktionen från en tillverkningsorder till en annan. Denna kostnad brukar innefatta 
eventuell skrotning av provbitar och hastighetsförluster, i samband med upprampning 
av produktion (Jonsson och Mattsson, 2005). Ett förenklat sätt att räkna ut denna 
kostnad är att räkna med summan av omställningstiden multiplicerat med 
mantimkostnaden (Jonsson och Mattsson, 2003). Kostnad för kapacitetsförluster beror 
på beläggningsgraden i både tillverkningsprocessen och inköpsorganisationen. 
Kapacitetsförlust uppstår däremot inte om det finns ledig kapacitet i dessa båda 
processer. Om det däremot är full beläggning går det åt tid att lägga och förbereda nya 
order. Denna tid kan ses som både ökade direkta kostnader för personal samt som en 
alternativkostnad för förlorad produktionskapacitet (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Enligt Jonsson och Mattsson (2003) är dock just kostnaden för kapacitetsförlust svår 
att ta hänsyn till i praktiken då maskintimkostnaden är helt beroende av den aktuella 
beläggningssituationen, vilken är svår att uppskatta. Vidare skriver Jonsson och 
Mattsson (2003) att dessa båda kostnader bör uppskattas per artikel då de ses som 
artikelindividuella. Exempel på produktionsaktiviteter som kan kopplas till 
ordersärkostnader: 
 
1. Framtagning av verktyg och dylikt 5. Nedtagning av verktyg och dylikt 
2. Uppsättning/inställning av maskin 6. Rengöring av maskin/utrustning 
3. Förstasstyckskörning och kontroll 7. Återställande av verktyg och dylikt 
4. Start- och stoppkassation 8. Intern transport och hantering 

Tabell 3-2 Produktionsaktiviteter kopplade till ordersärkostnad (Jonsson och 
Mattsson, 2003) 

 
Till materialhanteringskostnaden räknas de kostnader som uppkommer i samband 
med hantering av material vid orderstart och orderavslut. Denna hantering kan vara i 
samband med godsmottagning, förflyttning av produkter mellan operationer eller 
inlagring samt vid kvalitetskontroll (Jonsson och Mattsson, 2005).  Den sistnämna 
aktiviteten klassas inte alltid som en särkostnad, det är endast då man för varje order 
utför stickprovsmässig kontroll eller på annat sätt kvalitetssäkrar hela partiet på en 
gång. Omfattningen av hantering av artiklar varierar också från artikel till artikel. 
Exempelvis så kräver slutprodukter mycket hantering av material då de ofta har mer 
ingående material, som kräver plockning, än exempelvis ett halvfabrikat (Jonsson och 
Mattsson, 2003). Nedan exemplifieras ett antal materialflödesaktiviteter som 
förorsakar ordersärkostnader. 
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1. Uttag av material från lager 3. Kvalitets- och kvantitetskontroll 
2. Interna transporter till produktion 4. Transport av tillverkad artikel till lager 

Tabell 3-3 Materialflödesaktiviteter som förorsakar ordersärkostnader (Jonsson och 
Mattsson, 2003) 

 
Kostnader för att behandla order på avdelningar som inköps-, planerings- och 
ekonomiavdelningen brukar benämnas orderhanteringskostnad. Att behandla order 
kan exempelvis handla om att överföra order från kund till det egna systemet, planera 
in den i produktionen och slutligen återrapportera orden i systemet (Jonsson och 
Mattsson, 2005). Denna kostnad är i princip lika stor för alla tillverkningsorder och på 
så sätt kan man alltså använda sig av en gemensam administrativ ordersärkostnad för 
alla artiklar. Nedan exemplifieras en rad olika administrativa aktiviteter som 
förorsakar ordersärkostnader. 
 
1. Behandling av orderförslag 6. Inrapportering av materialuttag 
2. Inplanering av tillverkningsorder 7. Inrapportering av arbetstid 
3. Framtagning av ordersats 8. Orderbevakning 
4. Framtagning av instruktioner 9. Inrapportering av inleverans 
5. Beordring 10. Efterkalkylering 

Tabell 3-4 Administrativa aktiviteter som förorsakar ordersärkostnader (Jonsson och 
Mattsson, 2003) 

3.4.2 Lagerhållningssärkostnad och lagerränta 

Lagerhållningskostnaden kan delas upp i tre huvuddelar, en finansiell del, en fysisk 
del samt en osäkerhetsdel. 

Finansiellt motsvarar lagerhållningskostnaden det alternativa avkastningskravet för 
det material som är bundet i lagret. Hade inte kapital varit bundet kunde företaget 
använda kapitalet till andra investeringar som skulle kunna inbringa intäkter. Den 
finansiella lagerhållningskostnaden kan alltså översättas till en kalkylmässig ränta 
som motsvarar det alternativa avkastningskravet. 

Förvaringskostnaden är den fysiska delen och avser kostnad för lagerlokal samt 
lagringsrelaterade aktiviteter, se Figur 3-5. Kostnader som kan ingå är avskrivningar 
för lagerlokal, lön till lagerpersonal, lagerutrustning, transporter mm.  

Osäkerhetskostnaden värderas till den risk det medför att lagerhålla artiklar. Ökade 
lagringsvolymer medför ofta att fler artiklar går sönder och kasseras. Ökade 
lagringsvolymer medför även att liggtider i lager för artiklarna ökar vilket i sin tur 
leder till fler reklamationer. Osäkerhetskostnaden varierar kraftigt beroende på vilken 
typ av artikel som avses och stora skillnader finns mellan olika branscher.  

Vid partiformeringskalkyler är det av intresse att studera förändringen av de 
särkostnader som uppstår vid ökning eller minskning av lagervolymerna. Normalt sett 
är kapital och osäkerhetskostnaderna särkostnader.  

Om syftet däremot är att göra investeringsbedömningar på befintlig eller i ny 
lagerlokal bör även samkostnaderna tas med, dvs. kostnader som inte förändras av 
lagringsvolymen. Av praktiska skäl vid kalkylförfarande väljs ofta att översätta 
lagersärkostnaden till en lagerränta. Denna kan sedan multipliceras med artikelns pris 
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eller värde i lagret för att få fram ett värde på lagerhållningssärkostnaden. Då 
förvaringskostnad och osäkerhetskostnad varierar mellan artiklar kan olika lagerräntor 
användas för artikelsortimentet. Bedömningen av lagerhållningsräntan är i högsta grad 
subjektiv och kan därför medföra att lagerräntor varierar mellan 5-40 % i likvärdiga 
verksamheter (Jonsson, 2005a). 

1. Kapitalkostnader 8. Kassationskostnader 
2. Lokalkostnader 9. Kostnader för svinn 
3. Kostnader för hyllor, ställage etc. 10. Inventeringskostnader 
4. Kostnader för hanteringsutrustning 11. Administrativa kostnader 
5. Hanteringskostnader 12. Databehandlingskostnader 
6. Försäkringskostnader 13. Personalledningskostnader 
7. Kostnader för värdeminskning  

Tabell 3-5 Aktiviteter förknippande med lagerhållning som orsakar 
lagerhållningssärkostnad (Jonsson och Mattsson, 2003) 

3.5 Produktionsplanering 
”Materialstyrning avser den operativt inriktade administration som krävs för att styra 
flödet av material inom en given fysisk produktions- och distributionsstruktur.” 
(Storhagen, 1987) 

En av uppgifterna som produktionsplanering och produktionsstyrning skall klara av är 
att utifrån kundernas efterfrågan skapa produktionsorder. Syftet med material- och 
produktionsstyrning (MPS) i tillverkande företag är att bidra till företagets resultat. 
Det finns två möjligheter att uppnå effektiv MPS. Antingen genom att utveckla och 
införa kraftfulla planeringssystem och planeringsmetoder eller genom att utveckla 
planeringsmiljön. Det finns ingen generellt bästa planeringsmetod utan varje metod 
har olika förutsättningar beroende på i vilken miljö den tillämpas. En 
planeringsmetods användbarhet är starkt beroende av den planeringsmiljö den 
används i (Mattsson, 1994).  

3.5.1 Produktionsplanering ur ett hierarkiskt perspektiv 

Enligt Ballou (2004) finns tre olika planeringsnivåer, strategisk, taktisk och operativ. 
På den strategiska nivån behandlas främst kapacitets- och strategifrågor av företagets 
ledning. Den taktiska nivån startar först när kapacitetsbesluten har fattats på den 
strategiska nivån. Den här nivån domineras av produktionschefen eller liknande vars 
huvuduppgift är att planera så att produktionsapparaten klarar av fluktuationer i 
efterfrågan. Dessa planer måste överensstämma med ledningens uppsatta 
långtidsstrategi och fungera med de resurser som har tilldelats. Resultatet av 
planeringen, på den taktiske nivån, blir en aggregerad produktionsplan. På den 
operativa nivån samarbetar produktionspersonal med produktionsledning för att bryta 
ner produktionsplaner till mindre och mer hanterbara planer. Det kan handla om 
schemaläggning, planering, sekvensering och beordring i tidsramen veckor till och 
med timmar. 
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Planeringsbesluten inom produktion och materialförsörjning härrörs främst till 
följande fyra frågor: Vad skall tillverkas? Hur mycket skall tillverkas? När skall 
tillverkningen ske? Vilka resurser skall utnyttjas? Dessa frågor är de samma genom 
hela beslutshierarkin och det är viktigt att besluten på hög nivå kan kopplas till 
besluten på lägre nivåer, det enda som skiljer skall vara noggrannheten i data 
(Olhager, 2000).  

3.5.2 Planering och styrning 

De övergripande målen för planering och styrning enligt Olhager (2000) är: 
� Hög leveransservice genom korta och säkra leveranstider. 
� Låga tillverkningskostnader genom högt och jämnt resursutnyttjande 
� Låga kapitalkostnader för kapital i förråd, PIA etc. 

Produktionen får först indikationer angående produktionskapaciteten från 
huvudplaneringen. När order väl kommer in har produktionsfunktionen till uppgift att 
få dessa order till en så optimal produktionsprocess som möjligt. Arbetet kan liknas 
vid en resa där föraren från början har en karta (modell) att utgå ifrån, för att 
bestämma färdväg. Föraren måste under färdens gång ta ett antal beslut för att 
optimera färden, exempelvis måste föraren byta väg p.g.a. vägarbete. Kriteriet för en 
lyckad produktionsstyrning skall alltid vara att uppfylla målet och då skall 
produktionsplanerna ses som ett hjälpmedel (Scherer, 1998). 

Formellt tas beslut rörande styrningen av produktionsprocessen på möten mellan 
produktionsledning och planeringsfunktionen. De flesta besluten rörande styrningen 
tas ändå utanför dessa formella möten exempelvis på kafferasterna. Studier visar att 
de formella och informella systemen kompletterar varandra. Planeringsfunktionen och 
produktionsfunktionen lever i två världar, där planeringen ser modellen som en 
realistisk verklighet medan verkligheten för produktionen är en helt annan. För att 
överbygga detta gap är det viktigt att produktionen hela tiden ger feedback till 
planeringen så att de ständigt kan omforma och förbättra de mål och instruktioner som 
de förmedlar till produktionen. Planeringsfunktionen kan dock aldrig till fullo 
integreras med produktionsfunktionen då planeringen även har starka kopplingar till 
kund och leverantörsmarknaden (Scherer, 1998). 

Produktionsstyrningen påverkas av ett antal parametrar så som informationsflödet, 
beslutssystem, logistiska lösningar, de anställda, teknologiförutsättningar och 
produkten. Produktionssystemet påverkas ständigt av störningar, dessa kan orsakas 
antingen av brister i information eller i det fysiska systemet. De flesta störningarna 
kan dock härledas till den första då de oftast orsakas av organisatoriska och 
individuella misstag. Det är relativt sällan som utrustning havererar. Det är viktigt att 
ha i åtanke att det är personalen i produktionen som gör det slutgiltiga beslutandet 
över hur produktionen skall genomföras (Scherer, 1998). 
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3.6 Partiformningsmetoder 
Materialstyrningens två dimensioner handlar alltid om vid vilken tid produkter skall 
levereras och tillverkas och i vilken kvantitet. Det naturliga scenariot är att tillverka 
den kvantitet som krävs vid varje behovstillfälle. Förutsättningarna i dagens industri 
är dock oftast inte sådana att detta scenario går att genomföra. De kommande behoven 
måste oftast slås samman till större orderkvantiteter för att kunna möta marknadens 
efterfrågan, detta agerande kallas partiformning. Skälen till att partiforma kan vara av 
två olika typer, ekonomiska och icke ekonomiska skäl.  

De icke ekonomiska skälen är ganska enkla att förstå sig på, det kan handla om att 
tex. varorna måste skickas i en viss kvantitet i en förpackning eller att en viss maskin 
är byggd för att köra ett visst antal artiklar. 

Det vanligaste skälet till att företag vill avvika från behovskvantiteterna är dock 
ekonomiska. Det företag vill göra är att minska de kostnader som är förknippade med 
orderprocessen från det att kunden beställer till dess att ordern levereras, denna 
kostnad brukar kallas ordersärkostnad se kapitel 3.4.1. Det ultimata hade varit att slå 
samman alla order för att minimera denna kostnad om det inte hade funnits en kostnad 
för att lagerhålla ordern till dess att kunderna avropat samtliga artiklar. Denna kostnad 
kallas lagerhållningssärkostnad, se kapitel 3.4.2. 

Sambandet mellan de båda särkostnaderna tydliggörs i diagram med orderkvantitet på 
x-axeln och totalkostnaden/år på y-axeln, se Figur 3-3. Den ekonomiska 
orderkvantiteten blir således en avvägning mellan de båda särkostnaderna. Alla 
ekonomiska partiformningsmetoder bygger på att försöka optimera summan av de 
båda särkostnaderna för att erhålla en så låg totalkostnad som möjligt. Beroende på 
totalkostnadskurvans utseende kan företaget avvika från det optimala läget, en flack 
kurva innebär att företaget kan avvika från den optimala kvantiteten med mindre risk 
än om kurvan har en mer brant karaktär (Jonsson och Mattsson, 2003). 

 

Figur 3-3 Totalkostnadsdiagram (Lumsden, 1998) 

Totalkostnad 

Orderkvantitet 

Kostnad per år 

Lagerhållnings- 
särkostnad 

Ordersärkostnad 

EOK 



Teoretisk referensram 

 20 

Totalkostnaden (TK) för en artikel, för en efterfrågan (D) under en period som delas 
upp i orderkvantiteten (Q), fås genom att addera lagerhållningskostnaden (TL) med 
ordersärkostnaden (TS). Den totala ordersärkostnaden (TS) blir således antalet partier 
som orderkvantiteten genererar under perioden multiplicerat med särkostnaden (S) för 
respektive parti. Den totala lagerhållningskostnaden (TL) värderas som medellagret 
(ML) under perioden multiplicerat med lagerhållningsräntan (I) och artikelns värde 
(C) (Lumsden, 1998). 

Detta ger följande formel för Totalkostnaden: 

CIMLS
Q

D
TLTSTK *** +=+=   

 
Att partiforma innebär att företaget tillverkar eller köper in artiklar för framtida 
behov. Detta bygger på att det finns en förväntan om att dessa behov uppkommer och 
att företaget har tagit med de kostnader som detta risktagande kan innebära i sina 
beräkningar. Ett företag som tillverkar mot plan tar mindre risker än ett företag som 
tillverkar mot prognos och lagerlägger sina artiklar. Åtgärder som det 
prognostillverkande företaget kan vidta för att minska riskerna är bygga tillverkningen 
på leveransplaner från kunden istället för på egna prognoser samt att teckna 
volymrelaterade leveransavtal med sina kunder. 

Det finns en uppsjö med metoder för partiformning, ett urval av dessa kommer att 
presenteras nedan i kapitlet. De olika partiformningsmetoderna kan beskrivas i en 
fyrfältsmatris, där de klassas utifrån fast eller varierande orderkvantitet från order till 
order respektive fast eller varierande behovstäckningstid. En fast orderkvantitet 
innebär att vid varje tillfälle beordras en given kvantitet och med fast 
behovstäckningstid innebär att den tid som en order beräknas täcka är konstant. I 
följande rubriker beskrivs de olika metoderna mer eller mindre ingående (Jonsson och 
Mattsson, 2003). 

 

Figur 3-4 Matris över partiformningsmetoder (Jonsson och Mattsson, 2003) 
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3.6.1 Enligt behov 

En metod som tillämpas främst inom kundorderstyrd tillverkning. Metoden kan även 
användas på dyra produkter och i miljöer som kännetecknas av låga ordersärkostnader 
och korta ställtider. Metoden är den enklaste och en av de mest använda metoderna 
och innebär att ingen partiformning beräknas utan orderkvantiteten motsvarar det 
verkliga behovet (Jonsson, 2005b). 

3.6.2 Bedömd behovstäckningstid 

Partiformningsmetoden innebär att orderkvantiteten väljs så att den täcker ett helt 
antal planeringsperioder, ex veckor eller dagar. Bedömningskriterierna för 
partiformningsmetoden kan vara årsförbrukning, pris, inkurans, resursutnyttjande mm. 
Orderkvantiteten beräknas sedan vid varje beordringstillfälle utifrån antalet perioder 
och det aktuella behovet (Jonsson, 2005b). 

3.6.3 Ekonomisk behovstäckningstid 

Den ekonomiska behovstäckningstiden framräknas genom att först räkna ut 
ekonomisk orderkvantitet med den så kallade Wilsonformeln och sedan dividera 
denna med medelefterfrågan per period. Fördelen med denna metod gentemot 
ekonomisk orderkvantitet är att denna är mer dynamisk. Den kan på så sätt bättre 
svara upp mot svängningar i efterfrågan (Jonsson, 2005b). 

3.6.4 Bedömd orderkvantitet 

Metoden bygger på att orderkvantiteten bedöms rent subjektivt utifrån 
erfarenhetsmässiga kriterier. Ofta baseras bedömningarna på årsförbrukning, pris, 
inkurans, resursutnyttjande mm. Problemet med metoden jämfört med ekonomisk 
orderkvantitet är att det näst intill är omöjligt att intuitivt balansera ordersärkostnader 
och lagerhållningskostnader. Den är dessutom väldigt tidskrävande då den kräver stort 
administrativt arbete. Metoden lämpar sig bäst i miljöer då beräkningsdata saknas 
eller är osäker, t.ex. vid framtagning av nya produkter. Metoden är också vanlig då 
partiformningen styrs av flertalet kvantitetsrestriktioner som exempelvis antal artiklar 
per pall (Jonsson, 2005b). 

3.6.5 Ekonomisk orderkvantitet 

Den ekonomiska orderkvantiteten räknas fram utifrån den s.k. Wilsonformeln som 
syftar till att minimera de totala särkostnaderna för att lägga order och lagerhålla 
artiklar. Formeln är inget optimeringsverktyg då den bygger på ett antal förenklade 
antaganden såsom: 

� Efterfrågan per tidsenhet är konstant och känd 
� Ordersärkostnaden är känd och oberoende av orderkvantiteten 
� Lagerhållningskostnaden är känd 
� Hela orderkvantiteten levereras in till lager på en gång 
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Ändå anses formeln i många fall ge tillfredställande beslutsunderlag för 
partiformning. Detta beror mycket på att en enkel modell är lättare att använda och 
underhålla med rätt ingående data. Dessutom är modellen relativt okänslig för 
felskattning av de ingående parametrarna och modellen tål avrundningar. Om 
exempelvis efterfrågan ökar med 10 % så kommer EOK att öka med 4,88 %. Om man 
trots att efterfrågan ökat använder det ursprungliga värdet på EOK så kommer de 
totala särkostnaderna endast att öka med 0,11 %. Då EOK beräknas som ett resultat av 
ett rotuttryck, innebär en förändring av en enskild parameter att slutresultatet påverkas 
i liten utsträckning (Jonsson och Mattsson, 2003 och Lumsden, 1998). Nedan 
presenteras Wilsonformeln med ett enkelt räkneexempel. 
 

CI

SD
EOK

*

**2
=    där: 

 
D = efterfrågan per tidsenhet 
S = ordersärkostnaden per ordertillfälle 
I  = lagerhållningssärkostnaden i % per tidsenhet 
C = artikelvärde per styck 
 
Exempel: 
 
Produceras en artikel för 3kr med en årlig efterfrågan på 140000st där 
ordersärkostnaden är 350kr och lagerhållningssärkostnaden är 15 %, så framräknas 
den ekonomiska orderkvantiteten till: 
 

stEOK 22988
15,0*3

350*140000*2
=   

 
Detta motsvarar cirka 6 order/år. 

3.6.6 Dynamiska partiformningsmetoder 

Dynamiska partiformningsmetoder bygger på samma metodik som den ekonomiska 
orderkvantitetsmetoden nämligen att minimera de totala särkostnaderna för 
orderläggning och lagerhållning. I de dynamiska partiformningsmetoderna kan dock 
kvantiteter och behovstäckningstid variera från order till order. Detta gör metoderna 
mer optimala men kräver således också kraftigare beräkningar. En MRP-miljö är ofta 
en förutsättning för att klara av att praktiskt kunna hantera de variabla orderkvantiteter 
som de dynamiska modellerna skapar (Jonsson, 2005b). Exempel på dynamiska 
partiformningsmetoder är bl.a. lägsta kostnadsmetoden (LC) och EPP (Economic Part 
Period) 
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Lägsta kostnadsmetoden (LC) 

Lägsta kostnadsmetoden (LC) baseras på att den totala kostnaden (TK) för 
pariformningen slås ut på det totala antalet detaljer i partiet (Q). Ordertäckningstiden 
sträcks ut så långt i tiden så att kostnaden per artikel minimeras för just det aktuella 

tidsintervallet (TK ). Ordersärkostnaden (S) fördelas på den växande ordern samtidigt 
som kapitalkostnaden (TL) ökar. Följande samband fås: 

Q

CIPeriodnEfterfrågaS

Q

TLS

Q

TK
TK

)**)/((∑+

=
+

==  där: 

 
S = ordersärkostnaden per ordertillfälle 
I  = lagerhållningssärkostnaden i % per tidsenhet 
C = artikelvärde per styck 
Q = Antalet artiklar per parti 
 
Partibestämningen genomförs så att den genomsnittliga kostnaden beräknas per period 
till dess att kostnaden når ett minimum. Ett minimum som infaller då 
ordersärkostnaden är lika med kostnaden för lagerhållningen (Lumsden, 1998).  
 
Exempel: 
 
Månad 1 2 3 4 5 6 
Efterfrågan 10 30 10 20 10 20 
 
Ordersärkostnad = 150kr, Lagerhållningssärkostnad = 12 %, Artikelvärde = 15kr 
 

Månad 1 5,12
12

15*0*10150
=

+
=TK  

 

Månad 2 25,11
3010

15*1*2015*0*10150
=

+

++
=TK  

 

Månad 3 15
103010

15*2*1015*1*2015*0*10150
=

++

+++
=TK  

 
Den genomsnittliga kostnaden blir som lägst månad två, därför motsvarar 
partistorleken för det första partiet två månaders efterfrågan dvs. 40 artiklar. Det andra 
partiets storlek bestäms på samma sätt genom att börja räkna från månad tre och 
framåt. 

EPP 

En metod som Lumsden (1998) förespråkar som en enkel men bra 
partiformningsmetod är EPP (Economic Part Period). Genom att göra en enkel 
beräkning tas ett nyckeltal fram för respektive artikel som sedan används vid 
partiformningen. Nyckeltalet påverkas ej av varierande efterfrågan och är fast till dess 
att någon av de ingående parametrarna förändras, då krävs en ny uträkning. Fördelen 
med modellen är att det inte krävs något kraftigt datorstöd för att partiforma samtidigt 
som ett tillfredställande resultat fås.  
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Allmänt räknas den totala kostnaden vid konstant efterfrågan som: 
 
TK=(Antal beordringar)*(Ordersärkostnad)+(Medellager)*(Kapitalkostnad) 
 
Vid både jämn och varierande efterfrågan kan den totala kostnaden lika gärna kunna 
räknas som: 
 
TK=(Antal beordringar)*(Ordersärkostnad)+(Exakt lager)*(Kapitalkostnad) 
 
Syftet med ett nyckeltal är inte att beräkna kostnaderna för ett visst antal perioder utan 
för en valfri tid. Därför kan de totala kostnaderna beräknas under en ordertäckningstid 
för ett parti i taget. Detta innebär samtidigt att den varierande efterfrågan skall kunna 
täckas av detta parti som således motsvarar den totala efterfrågan under perioden. 
Fortfarande gäller sambandet för minimal totalkostnad, att ordersärkostnaden skall 
vara lika med kostnaden för lagerhållningen. Detta ger följande villkor: 
 
Ordersärkostnad = (Kapitalkostnad)*(Detaljens värde)*(Summa av varierande 
efterfrågan = EPP) 
 

CI

S
EPP

*
=  där: 

S = ordersärkostnaden per ordertillfälle 
I  = lagerhållningssärkostnaden i % per tidsenhet 
C = artikelvärde per styck 
 
Nyckeltalet (EPP) är identiskt med antalet lagermånader som skapas av en optimal 
order. Partistorleken bestäms genom att summera ihop efterfrågan månadsvis framåt 
tills dess att det framräknade EPP-nyckeltalet (optimum) överskrids. Sedan väljs den 
aktuella månaden eller den tidigare beroende på vilken vars efterfrågan ligger närmast 
EPP-nyckeltalet. Värt att notera att modellen inte tar hänsyn till den årliga efterfrågan 
och kan på så sätt vid höga kostnader generera en partistorlek som överskrider 
årsbehovet. 
 
Exempel: 
 
Månad 1 2 3 4 5 6 
Efterfrågan 10 30 10 20 10 20 
Ordersärkostnad = 150kr, Lagerhållningssärkostnad = 12 %, Artikelvärde = 15kr 
 

33,83
15*12,0

150
==EPP  

 
Nyckeltalet 83,33 överskrids den sjätte månaden då behovet är 100 artiklar, den femte 
månadens behov på 80 artiklar ligger närmre nyckeltalet vilket innebär att det som 
första parti tillverkas 80 artiklar. För att bestämma det andra partiet summeras 
efterfrågan från månad sex och framåt ihop till dess att nyckeltalet överskrids igen och 
samma procedur upprepas. 
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3.6.7 Jämförelse mellan olika partiformningsmetoder 

De olika partiformningsmetoderna har samma syfte att reducera totalkostnaderna, det 
som skiljer dem åt är deras fokusering. En del av metoderna är enkla för att minimera 
beräkningsarbetet medan andra är mer komplexa då de tar hänsyn till fler 
förutsättningar och parametrar. Divideras totalkostnaden för partiformningen med det 
totala värdet på detaljerna, utifrån en given efterfrågan, ges följande resultat enligt 
Lumsden (1998); en förbättrad kvot på ca 2 % erhålls om företaget använder sig av 
enkel metod som Wilsonformeln istället för en metod som Enligt behov. Lumsden 
(1998) visar också genom beräkningar att totalkostnaderna för partiformning kan 
minskas med ytterligare en procent genom att gå från en enkel metod som Wilson 
formeln till en inte alltför komplicerad beräkning som EPP. 

3.7 Partistorlekens betydelse 
Partistorleken bestäms enligt tidigare resonemang utifrån den valda metoden och dess 
ingående parametrar. Partiets storlek har betydelse på så sätt att stora partier hämmar 
genomloppstid och flexibilitet i tillverkningen. Den längre genomloppstiden leder 
även till att företaget måste ha ett större säkerhetslager och att ett längre avstånd 
skapas till de verkliga kundbehoven. Det sistnämnda kan leda till brister på artiklar 
och högre kapitalbindning då styrning av produktion måste ske efter osäkra 
prognoser. Därför finns det alltid en strävan att minska partistorlekarna för att kunna 
uppnå en effektiv kundorderstyrd produktion. Det är dock viktigt att väga fördelarna 
med en flexibel produktion mot insatsen av resurser som krävs för att nå dit 
(Andersson et. al, 2002 och Lumsden, 1998). 

Utgår vi från Wilsonformeln finns det två sätt att minska partistorleken, om vi antar 
att efterfrågan och pris är konstanter, genom att antingen minska ordersärkostnaden 
eller att höja räntan för lagerhållningen. Att höja räntan är en administrativ åtgärd som 
sällan är lösningen om det inte finns starka skäl till detta. Ett skäl kan vara att de, i 
lagerhållningskostnaden, ingående parametrarna kraftigt har förändrats. För 
tillverkande företag är ställkostnaden oftast den parameter som påverkar 
ordersärkostnaden mest, därför är den ofta föremål för reduktion. Vid 
ställtidsreduktion föreligger åtgärder som är kopplade med att dels reducera yttre och 
dels inre ställtid. Den yttre ställtiden innefattar åtgärder kopplade till 
maskinomställningen som kan genomföras då maskinen är i drift. Denna ställtid bör 
alltid reduceras då den inte är föremål för några investeringar utan handlar om 
planering och framförhållning. Det inre stället innefattar de åtgärder som görs då 
maskinen är avstängd som t.ex. verktygsbyten. Minskning av inre ställtid är ofta 
förknippade med investeringar i maskinen, en kostnad som är befogad om investerade 
förbättringar täcker kostnaden (Lumsden, 1998).  
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel kommer vi att beskriva Uppåkras produktionsstrategi, hur 
orderhanteringsprocessen ser ut idag på marknadsavdelningen, 
planeringsavdelningen samt i produktion och hur den partiformningsmodell som 
används idag ser ut. Slutligen kommer även de parametrar som vi identifierat på 
Uppåkra, som påverkar ordersärkostnaden och lagerhållningssärkostnaden, att 
presenteras. 

4.1 Produktionsstrategin 
Uppåkra har ingen väldefinierad och nedskriven produktionsstrategi som de anställda 
kan ta del av. Däremot finns det vissa tankar om den egna produktionen både bland 
ledning och bland de anställda som skulle kunna liknas vid en produktionsstrategi. 
Dessa avspeglar sig också i de faktiska mätetal eller mål som Uppåkra har. Uppåkras 
produktionsstrategi bygger på att med en flexibel och modern produktionsapparat 
kunna möta marknadens krav. De produkter som produceras skall skickas i tid med 
den kvalitet som kunden förväntar sig. Nyckeltal som genomsyrar de avdelningar som 
vi varit i kontakt med är främst leveranssäkerhet (både intern och extern) samt 
kvalitet.  

4.2 Artiklar 
Uppåkra har ett brett artikelsortiment med artiklar som dels produceras enligt prognos 
baserade på kundernas leveransplaner och dels artiklar som produceras mot raka 
kundorder. Det finns idag ingen klassning på några artiklar på Uppåkra, varken ur 
produktions- eller lagerperspektiv. Det är de prognosstyrda artiklarna som är 
intressanta ur ett partiformningsperspektiv då de är möjliga att partiforma för att 
uppnå lägre produktionsekonomiska kostnader. De 15 artiklar som valdes för studien, 
kan anses vara representativa för Uppåkras sortiment, har jämn efterfrågan och 
tillverkas i sådan frekvens så att partiformning av artiklarna är av intresse. 

För att kunna hantera artiklarna ur ett studiesyfte klassades de 15 artiklarna i tre 
klasser (A, B och C), utifrån antalet maskinomställningar som produkten kräver. A-
klassen (5 artiklar) motsvarar enkeloperationsartiklar som orsaker endast ett längre 
ställ, B-klassen (6 artiklar) motsvarar fleroperationsartiklar som orsakar flera längre 
ställ i tillverkningen. Den sista C-klassen (4 artiklar) motsvaras av artiklar som 
monteras ihop utifrån ett antal underartiklar som kan klassas enligt A eller B 
principen. C-klassen orsakar således ingen maskinomställning utan endast en kortare 
förberedelsetid innan montering kan påbörjas.   
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4.3 Produktionsprocessen 
Uppåkra har ett produktionssystem som i litteraturen beskrivs som en funktionell 
layout. De har en maskinpark för bearbetning av metall med operationer som 
automatsvarvning, svarvning, borrning, fräsning, svetsning, slipning, pressning, 
trumling, montering mm. Uppåkra lägger i sin tur dessutom ut en del operationer på 
lego, ofta rör det sig om olika typer av ytbehandlingar. Artiklarnas ledtid i 
produktionen varierar kraftigt beroende på tillverkningstid, antalet operationer de går 
igenom och hur många av dessa som läggs ut på lego. På grund av att 
produktionsledtiderna är längre än leveransledtiderna innebär detta att Uppåkra ha ett 
färdigvarulager för att kunna ha en leveransservice med målvärdet 100 %. Uppåkra 
har som mål att vid den tidpunkt som lagret blir tomt skall en ny batch med en given 
partistorlek anlända och åter fylla upp färdigvarulagret. Uppåkras produktionsupplägg 
innebär att en artikel inte påbörjar en ny operation innan den tidigare operationen är 
färdig. Detta innebär att en batch måste börja tillverkas en ledtid bakåt i tiden för att 
inte brist skall uppstå i färdigvarulagret. 
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4.4 Orderhanteringsprocessen 
Detta är en beskrivning av den orderhanteringsprocess vi har identifierat på Uppåkra. 
Processen beskrivs i Figur 4-1 nedan samt i bilaga 1: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1 Orderhanteringsprocessen på Uppåkra Mekaniska AB 

1. En offert görs av marknadsavdelningen när en förfrågan på en ny artikel 
kommer in från kund. Detta moment görs således endast vid förfrågan om 
nya artiklar. 

2. Marknadsavdelningen räknar vid samma tillfälle även fram i vilken 
kvantitet de anser att det är lämpligt att producera artikeln i. Dessa 
beräkningar grundar sig bland annat på årsbehov, OCT och 
minimumdebitering hos legoleverantörer. Även detta moment görs endast 
vid förfrågan om nya artiklar. 

3. Planer kommer in till planeringsavdelningen antingen via EDI eller fax 
4. Planer läggs in i affärssystemet Movex  
5. Systemet genererar en rad åtgärdsförslag kring den lagda ordern. Den som 

planerar går in i åtgärdsprogrammet och lägger bland annat in startdatum 
för produktion och i vilken kvantitet ordern skall tillverkas i. 

6. En tillverkningsorder skapas av planeringsavdelningen och släpps sedan ut 
i produktion 

7. I produktion planeras ordern sedan in för tillverkning. Detta görs på de 
flesta avdelningar av en arbetsledare, ett undantag finns och det är på 
avdelningen för automatsvarvning där en särskild planerare organiserar 
avdelningens körningar. 

8. Ordern leveransbevakas av planeringsavdelningen för att se till att alla 
tillverkningssteg ligger i rätt fas.  

9. Order produceras 
10. Order lagerläggs 
11. Marknadsavdelningen gör efterkalkyler på order för att se om deras 

ursprungliga kalkyler på artikeln stämde. 



Nulägesbeskrivning 

 29 

4.4.1 Marknad/produktionsteknik 

Marknadsavdelningen, som den benämns på Uppåkra, består av sex man som sysslar 
med en rad olika arbetsuppgifter såsom försäljning via offert, tekniska inköp, 
outsourcing på lego, uppföljningar och efterkalkyler på sålda order, prisförhandlingar, 
samt mindre produktionsinvesteringar. Det arbete som de på marknadsavdelningen 
lägger ned mest tid på är offertberedningen.  

Offertberedningen börjar med att kunden tar kontakt och skickar över ritningar på en 
detalj som de vill ha tillverkad. Marknadsavdelningen beräknar vad det skall kosta att 
tillverka artikeln och ger sedan kunden ett pris. Till sin hjälp har 
marknadsavdelningen en standardiserad offertmall som de använder sig av. I samband 
med att marknad tar fram offerten bestämmer de även artikelns orderkvantitet. 
Orderkvantiteten utgår från den prognostiserade årskvantitet för artikeln som kunden 
försett Uppåkra med. Marknad har ingen modell när de sätter storleken på 
orderkvantiteten men de brukar av erfarenhet och känsla beakta en rad parametrar 
såsom typ av kund, typ av orderläggande (EDI eller fax), ingående material, 
komplexitet på produktionsflödet, typ av produktionsutrustning, antal och längd på 
produktionsställ, frakter och ledtider i samband med utlagda legooperationer, samt hur 
lång OCT de har på artikeln. I dagsläget ligger ofta OCT på 120 dagar men värdet kan 
variera från kund till kund. Marknadens mål med orderkvantiteten är främst att 
kunden skall bli nöjd. Men de anser också att det är viktigt att order har en rimlig 
körtid i produktionen, stämmer bra överens med kvantiteterna på ingående material 
samt inte överskrider OCT. 

Om offerten godkänns av kunden lämnar marknad över planeringen för produktion av 
artikeln till planeringsavdelningen. Marknadsavdelningen lägger då in årsbehovet, 
orderkvantiteten samt eventuellt ett min- och ett maxvärde på denna i affärssystemet 
Movex. Planeringsavdelningen utgår sedan i sitt arbete utifrån de orderkvantiteter som 
marknad fört in i systemet. Om planeringsavdelningen tycker att någon kvantitet 
ligger fel pga. att t.ex. kunden minskar sitt köp rapporterar de detta till 
marknadsavdelningen som tar ställning till ärendet och eventuellt ändrar kvantiteten. 
Marknad upplever att dialogen mellan dem och planeringsavdelningen skulle kunna 
fungera mycket bättre. Framförallt önskar de ha fast planerade möten med 
planeringsavdelning. 

Efterkalkyler på tillverkade order görs av marknadsavdelningen. Dessa görs i en 
kalkylmodell i Movex som passar de flesta artiklar. Den är baserad på olika 
omkostnadspålägg för bl.a. material, löner och tillverkning, dessa uppdateras med 
jämna mellanrum. Utifrån efterkalkylerna tar Uppåkra fram en lönsamhetslista över 
företagets artiklar och vidtar åtgärder mot de mindre lönsamma artiklarna. 
Efterkalkylerna används även som erfarenhetsbas av marknadsavdelningen då de skall 
sätta orderkvantiteter i framtiden. 
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4.4.2 Planeringsavdelningen 

Planeringsavdelningen arbetar med att hantera inkommande orderplaner från kunder 
för att sedan genom en rad operationer omvandla informationen till tillverkningsorder. 
De olika planerarna har ansvar för specifika kunder och planerar alltid just dessa 
kunders order. Två av planerarna arbetar mest med kunder vars produkter tillverkas 
direkt mot kundorder och de andra två hanterar mest order kring artiklar som 
tillverkas mot lager. 

En plan kommer vanligen in till Uppåkra via EDI, men även order via fax 
förekommer. Om den kommer in via EDI registreras och behandlas den automatiskt 
av affärssystemet och om den kommer in via fax måste planeraren manuellt mata in 
informationen i systemet. Affärssystemet genererar automatiskt en rad åtgärdsförslag 
kring lagda order i systemet. Den som planerar går in i åtgärdsprogrammet och 
bestämmer bland annat i vilken kvantitet artikeln skall tillverkas och när tillverkning 
bör påbörjas för att ordern skall kunna levereras i tid till kund. Att leverera i rätt tid 
och i rätt kvantitet ser personalen på planeringsavdelningen som sitt främsta mål och 
detta är även ett uttalat mål ifrån företagsledningen. 

För att bedöma tillverkningskvantiteten för en artikel utgår planerarna främst ifrån den 
föreslagna kvantiteten som Movex genererar. På planeringsavdelningen vet man idag 
inte vad denna kvantitet grundar sig på för faktorer. Det görs dock ibland vissa avsteg 
från den föreslagna kvantiteten, detta görs för att exempelvis köra slut på ett visst 
material, för att anpassa produktions- och ställtider eller för att producera för ett 
kommande planerat produktionsbortfall (exempelvis semester). För att göra en 
permanent ändring av en kvantitet måste planeraren vända sig till 
marknadsavdelningen för att diskutera igenom ändringen.  

Planerarna får i dagsläget heller ingen information, i Movex, kring hur den aktuella 
beläggningen i produktion ser ut. Detta gör att tillverkningsorder med orimliga 
färdigdatum, på grund av full beläggning, skapas och skickas ut i produktion. Det 
finns idag önskemål från planerarna att i framtiden ha ett verktyg för att kunna ta 
hänsyn till beläggningssituationen vid planering av tillverkningsorder.  

I systemet finns det förutom en orderkvantitet även inlagt en min- och en 
maxkvantitet. Dessa kvantiteter används inte vanligen av planerarna och de tror inte 
heller att värdena alltid är så korrekta, ofta är min-, max- och orderkvantitet den 
samma. Det finns heller inget uttalat vad värdena egentligen skall står för. De på 
avdelningen tycker att minvärdet borde vara den kvantitet som är den minsta som får 
tillverkas för att artikeln skall vara lönsam att producera. Ett maxvärde ansåg de 
kunde stå för den kvantitet som inte får överstigas, för att risken för inkurans blir för 
stor eller att en för stor kapitalbindning i lager erhålls. De ansåg även att det skulle 
vara bra att få mer information om artiklar som exempelvis håller på att utgå. Detta 
skulle underlätta arbetet då de i detta fall kanske kunde använda sig av minkvantiteten 
för att inte få artiklar över på lager.  

När all information kring ordern har behandlats skapas en tillverkningsorder i Movex, 
samtidigt skrivs följedokument ut till ordern som sedan sorteras in i mappar. Dessa 
mappar med följedokument hämtas sedan och därigenom startas planeringen av 
respektive order ut i produktion av arbetsledaren på respektive avdelning. Ett 
undantag finns och det är på avdelningen för automatsvarvning som ordern behandlas 
av en särskild planerare i produktionen. Om ordern inte kan köras så att den hinner bli 
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klar på utsatt tid skall de i produktion kontakta planeringsavdelningen, så att de i sin 
tur eventuellt kan prioritera om ordern eller kontakta kunden. Denna feedback 
fungerar mycket bra från vissa avdelningar i produktion och inte alls från andra. Då 
denna återkoppling i vissa fall är bristfällig måste planerarna själva gå in systemet och 
bevaka order för att se till att ordern ligger i fas med utsatt leveransdatum.  

De enda egentliga uppföljningar avdelningen gör på order är att planerarna dagligen 
går igenom de åtgärdsförslag som genereras av systemet samt att de gör interna och 
externa leveranssäkerhetsmätningar. En efterkalkyl skall även göras på order, för att 
se om utfallet blev det man tidigare hade kalkylerat fram, men i dagsläget ligger detta 
ansvar på marknadsavdelningen. 

4.4.3 Planering i produktion 

Ute i produktion görs finplaneringen av lagda tillverkningsorder. Denna planering går 
ut på att placera ut tillverkningsorder på lämpliga maskiner i produktion. Som tidigare 
nämnts är det arbetsledaren som sköter denna planering. Ett undantag finns dock och 
det är på avdelningen för automatsvarvning, där de har en särskild planerare som 
lägger körschemat.  

För att lägga ett så bra och effektivt körschema som möjligt beaktar de en rad 
parametrar. De tittar främst på vilka ställtider varje artikel har, detta för att kunna 
planera in order i en ordning som kräver så få och korta ställ som möjligt. Det är även 
viktigt att försöka planera så att de inte får ställ på för många maskiner samtidigt då 
inte alla operatörer är utbildade på att ställa och då får de onödigt stillestånd på 
maskinerna. De tittar även på om de har kanaler, verktyg och material till det som 
skall köras. På avdelningen för automatsvarv försöker de planera och beställa hem 
material för 30h framåt så att de vet att allt är klart för ett dygns körning.  

När själva planeringen är klar skriver de ut riggschema till dem som skall ställa 
maskinerna och de skriver ut plocklistor som de lägger vid respektive maskin. Dessa 
plocklistor visar vad som skall köras i maskinen och när det skall göras. För att arbetet 
med planeringen i produktion skall fungera smidigt anser de att en god 
kommunikation med dem på planeringsavdelningen är viktig. Detta då de ibland 
behöver klyva en order för att det råder kapacitetsbrist och andra order med högre 
prioritet behöver tillverkas, de räknar då med att kunna producera resten av ordern då 
det åter blir ledig kapacitet. De kan även behöva byta ordning på några order för att på 
så sätt slippa ett långt ställ eller då de vill tillverka i större kvantiteter än de som är 
planerade, också detta för att slippa ställa en extra gång. När ordern sedan är under 
tillverkning är det operatörerna som sköter inrapportering av ställtider, materialåtgång 
och körtider. 
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4.5 Partiformning 
Den partiformningsmodell som används på Uppåkra i dagsläget är generell över 
företagets samtliga lagerförda artiklar. Modellen ger ett förslag på tillverkningsvolym 
som täcker företagets produktionsplaner 30 produktionsdagar framåt. Detta innebär att 
en artikel tillverkas ca 8-9 gånger per år. På vissa artiklar kompletteras denna metod 
med ett min- eller maxvärde som träder in som föreslagen tillverkningsvolym då 30-
dagarsbehovet är mindre än det aktuella minvärdet eller större än det aktuella 
maxvärdet. Min- och maxvärdet är satt utav marknadsavdelningen på eget initiativ 
eller genom samspråk med part på planeringsavdelningen.  
 
Exempel på dagens modell: 
 
Artikel, en mutter 
 
Data hämtad från Movex: 
Minkvantitet   7000 
Orderkvantitet  7000 
Maxkvantitet  12000 
Ordermultipel 1000 
 
Ex. 1: Om 30 dagars efterfrågan motsvarar ett behov på 8800 artiklar genererar 
systemet en föreslagen kvantitet på 9000st, behovet på 8800st avrundas till 9000 pga. 
av att ordermultipeln är 1000.  
 
Ex. 2: Om 30 dagars efterfrågan motsvarar ett behov på 4200 artiklar genererar 
systemet en föreslagen kvantitet på 7000st, behovet understiger minkvantiteten och då 
gäller denna som förslag.  
 
Ex. 3: Om 30 dagars efterfrågan motsvarar ett behov på 14500 artiklar genererar 
systemet en föreslagen kvantitet på 12000st, behovet överstiger maxkvantiteten och 
då gäller denna som förslag.  
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4.5.1 Partiformningssärkostnader 

För att illustrera de parametrar som påverkar totalkostnaden används ett 
fiskbensdiagram med två halvor. Den ena halvan av fiskbensdiagrammet representerar 
de parametrar som påverkar ordersärkostnaden och på den andra visas de parametrar 
som påverkar lagerhållningssärkostnaden. 
 

 

Figur 4-2 Fiskbensdiagram över identifierade parametrar som påverkar 
totalkostnaden 

 
Ordersärkostnadshalvan representeras av tre parametrar; stälkostnader, 
orderhanteringskostnader och legorelaterade kostnader. 
 
Ställkostnad: Detta är en viktig ordersärkostnad på Uppåkra då företaget har långa 
ställ i tillverkningen, allt från 1 timme upp till 1-skift. Ställkostnaden går inte att få 
fram ur Movex, däremot går det att ta fram den planerade ställtiden som kan användas 
för att beräkna ställkostnaden. Företaget mäter ställtiden som den tid som går från det 
att maskinen stängs av tills dess att tillverkningen startar på nytt. Alltså räknas tid in 
för förberedelser, verktygsbyten, eventuella kanalbyten, inställningar, inmätning och 
kvalitetskontroll av artikel. Inmätningen och kvalitetskontrollen görs vid enklare 
inmätningar av ställaren och vid mer avancerad inmätning och kvalitetskontroll görs 
detta av företagets kvalitetsavdelning. Normalt ställs maskinen av en operatör, dock 
kan inte alla operatörer ställa så vid hög ställfrekvens kan maskiner få vänta tills 
kunnig ställare blir ledig, vilket ökar ställtiden.  

Totalkostnad 

”Lagerhållningssärkostnadshalvan” 

Ställ Orderhantering Lego 

Lagerhållning 

Kringaktiviteter 

Minimum  
debitering 

Orderläggning 
Interna 
transporter 

Inmätning 

Personal 

Inställning av maskin 

Förberedelser 

Orderbevakning 

Inrapportering Movex 

Kapital 

Osäkerhet 

”Ordersärkostnadshalvan” 

Produktions planering 
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Orderhanteringskostnad: Denna kostnad är svår att uppskatta då den bygger på 
kostnaden för den totala tid som Uppåkra lägger ned för att behandla en order från 
planeringsstadiet till utleverans. De aktiviteter som vi har identifierat som kan ses som 
särkostnader i samband med orderhanteringen är; orderläggning, 
produktionsplanering, interna transporter, inrapportering i Movex samt 
orderbevakning. Orderläggning och orderbevakning görs av planeringsavdelningen. 
De arbetsuppgifter som ingår i dessa moment är att skapa, skriva ut och sortera 
tillverkningsorder samt att bevaka lagda order. Kostnaden för produktionsplaneringen 
är tiden för att skapa körplaner, skriva ut riggscheman, dela ut plocklistor och beställa 
fram material. Dessutom bidrar varje order till att antalet interna transporter och 
inrapporteringar i Movex ökar. 

Legokostnad: Flertalet av Uppåkras artiklar skickas, en eller flera gånger, iväg på 
någon form av legooperation såsom ytbehandling, härdning eller slipning. Att skicka 
iväg något på lego genererar en extra hanteringskostnad för bl.a. orderläggning, 
sändning, bevakning och godsmottagning. Legoleverantörerna tar ut ett styckpris för 
att behandla artiklarna. De tar dessutom ut en minimumdebitering, av varierande 
storlek, då det totala priset för sändningen understiger denna debitering. Det är endast 
då minimumdebiteringen faller ut, som denna kostnad skall räknas som en särkostnad. 

Lagerhållningssärkostnaden består av två delar på Uppåkra; kapitalkostnad och 
osäkerhetskostnad. Kapitalkostnad motsvarar det alternativa avkastningskrav som 
företaget har på det kapital som ordern binder i lager. Osäkerhetskostnaden på 
Uppåkra består av kostnaden för kassation av utgående artiklar i sortimentet samt 
eventuell värdeminskning på artiklarna. På Uppåkra mäts lagerhållningssärkostnaden 
som en procentsats av artikelns lagervärde. 
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5 Analys 
I detta kapitel görs en analys av empirin med hjälp av den teoretiska referensramen 
 
Produktionsstrategin 

I uppgiftsbeskrivningen var Uppåkra måna om att få in ett produktionsfokus i 
produktionsplaneringen, något som de upplevde att de saknade. Dagens 
produktionsstrategi på Uppåkra uttrycker ett stort fokus på att tillfredställa kunden 
vilket nyckeltal som leveranssäkerhet och kvalitet talar om. Vi upplever dock att den 
saknar delar som uttrycker hur de ser på resursutnyttjande och kapitalbindning. Vi 
anser likt Olhager (2000), att resultatet av detta kan bli försämrad lönsamhet då 
företaget försöker sträva emot att uppfylla ett av målen. 

De använder sig i och för sig av lönsamhetsanalys på artikelbasis men denna 
fokuserar endast på de artiklar som har direkt dålig lönsamhet. De får då inte ett 
generellt uppskattande över hur tillverkningskostnaden ser ut och om denna kan 
sänkas över hela sortimentet. Det kan finnas potential att förbättra lönsamheten på 
artiklar som redan är lönsamma. För framtiden är det viktigt att företaget ser vikten i 
att ha en produktionsstrategi som tar upp de tre huvudmålen. Företaget får då en 
naturlig konfliktsituation som innebär att de tvingas sträva mot att uppnå målen inom 
de olika områdena. Detta gör att risken för suboptimering blir mindre. Införande av 
partiformning utifrån ett totalkostnadsfokus kan vara till hjälp vid målavvägningen. 
Partiformningen bygger på att tillfredställa en kund (leveransservice) utefter 
efterfrågemönstret genom att balansera delar av tillverkningskostnaden för ordern 
(ordersärkostnad) mot kapitalbindningen för ordern (lagerhållningssärkostnad). 

Uppåkra uttryckte tidigt att det var ett önskemål att på sikt kunna minska 
partistorlekarna. Detta vill de göra för att få en mer flexibel produktion, vilket är en av 
fördelarna, enligt Andersson et. al (2002) och Lumsden (1998), med små 
partistorlekar. En annan fördel med mindre partistorlekar är enligt författarna att 
lagerhållningskostnaden kommer att minska, då återfyllnadstakten blir högre. Vi anser 
dock att det i dagsläget inte går att minska partistorlekarna utan att först göra vissa 
förändringar i produktion. Om dessa förändringar skall genomföras är det viktigt att 
väga hur mycket resurser som går åt för att genomföra dessa mot vad man vinner i 
exempelvis flexibilitet. Detta är något som vi likt Andersson et. al (2002) poängterar 
att Uppåkra måste beakta vid en eventuell minskning av dagens partistorlekar.  

Artikelklassning 

Skall en klassning göras ur ett partiformningshänseende måste artiklarna klassas efter 
ordersärkostnader. Låga eller näst intill obefintliga ordersärkostnader innebär att dessa 
artiklar i stort kan produceras efter efterfrågemönstret medan det för artiklar med höga 
ordersärkostnader krävs noggrann avvägning av partistorleken för att produktionen 
skall bli lönsam. Tanken med vår kategorisering var att A-artiklarna representerades 
av ett, till antalet, produktionsställ och skulle således representera en medelgrupp. B-
artiklarna representerades av flertalet produktionsställ och skulle representera en 
grupp artiklar som hade höga ordersärkostnader. Den sista gruppen C representerades 
av artiklar utan varken långa ställ eller legoförsändelser och skulle således ha låga 
ordersärkostnader. Om denna klassning av artiklarna är intressant ur 
partiformningshänseende kommer att analyseras under kapitel 6. 
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Hur ser kommunikationen kring orderprocessen och planeringsarbetet ut? 

Orderhanteringsprocessen sträcker sig fysiskt över ett flertal avdelningar på Uppåkra. 
Det är då viktigt enligt Scherer (1998) att skapa en miljö på företaget där de olika 
funktionerna kan utbyta information både formellt och informellt. Vi upplever att 
företagskulturen på Uppåkra värnar om god informell kommunikation då alla 
avdelningar finns i samma byggnad och personalen från andra avdelningar träffas vid 
exempelvis raster. Från intervjuerna kom främst önskemål från marknad som utryckte 
ett behov om mer formella möten med främst planeringsfunktionen. När det gäller 
utbyte av information mellan planeringsfunktionen och produktionen, utryckte de i 
produktionen att det fungerade tillfredställande medan de på planeringsfunktionen 
ansåg att det skulle kunna fungera bättre. 

Feedback från produktion går till marknad i form av efterkalkyler och till 
planeringsavdelningen i form av kommentarer kring färdigdatum, kvantiteter etc. 
Alltså samlas den totala feedbacken kring planeringsförfarandet aldrig på ett ställe om 
inte ett väldigt bra informationsutbyte sker mellan marknadsavdelningen och 
planeringsfunktionen. Vi tycker att det är bra att Uppåkra har en fristående och 
samlad planeringsfunktion. Det underlättar, precis som Scherer (1998) nämner, 
kontakt med kunder och leverantörer, då allt sköts från samma ställe.  

För att kommunikationen skall fungera tillfredställande mellan avdelningarna är det 
viktigt att ha klara definitioner över vad Uppåkra menar med olika begrepp samt hur 
värden i affärssystemet skall tolkas. Det är viktigt att definiera hur de skall tolka 
begrepp som t.ex. ekonomisk orderkvantitet, ordermultipel samt min- och 
maxkvantitet. 

Planeringsprocessen 

Som det ser ut idag vid planeringsförfarandet av en tillverkningsorder så använder sig 
planeraren oftast av det förslag på partistorlek som Movex genererar. Detta förslag 
baseras i första hand på artikelns efterfrågan 30 produktionsdagar framåt i tiden. 
Flertalet av de tillfrågade planerarna nämnde, vid intervjuer, att de inte kände till detta 
utan de trodde att förslaget de fick upp var det samma som den partistorlek som 
marknadsavdelningen lade in i Movex. Även de tillfrågade på marknadsavdelningen 
trodde att detta var fallet. Faktum är att det endast är marknadsavdelningens satta min- 
och maxkvantiteter som affärssystemet tar hänsyn till när det genererar dagens 
partistorlek. 

Det är viktigt att känna till dynamiken med min- och maxkvantiteter i dagens modell. 
Är t.ex. behovet mycket stort under 30-dagarsperioden och maxkvantiteten överskrids 
så inträder denna och produceras istället. Ordern täcker då bara delvis periodens 
behov vilket innebär att en bristsituation kan uppstå om inte planerarna är förutseende 
och uppmärksamma då de kör kommande åtgärdsförslag. Att det inte är klarlagt hur 
dagens modell fungerar stärks av planerarnas syn på min- och maxkvantiteterna. 
Vissa planerare anser att dessa kvantiteter inte är nödvändiga medan andra tycker att 
det skulle vara bra att använda dessa kvantiteter i större utsträckning. De utrycktes 
även att de inte kunde avgöra hur korrekta dagens kvantiteter är och vad de grundar 
sig på.  

Ett förslag från planeringsavdelningen på en definition av minkvantiteten var att 
denna skulle motsvara den minsta kvantitet som skulle få tillverkas för att artikeln inte 
skall vara olönsam. Lönsamhet är enligt Olhager (2000) relationen mellan vinst och 
insatt kapital således skulle denna kvantitet kunna tas fram genom att se vid vilken 
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kvantitet som intäkterna blir lika stora som kostnaden för partiformning och 
tillverkning av artikeln. Förslag som vi fick på vad maxkvantiteten skulle representera 
var kopplade till riskfaktorn med att lagerlägga artiklar. Ett sätt att minska denna 
riskfaktor markant är enligt Jonsson och Mattsson (2003) att teckna leveransavtal med 
sina kunder.  

Ur Uppåkras synvinkel finns det således ingen större risk med att lagerlägga den 
mängd artiklar, som omfattas av avtal där kunder förbinder sig att köpa dessa artiklar. 
Dock kvarstår alltid en osäkerhetsfaktor på ca 1 % ur inkuransavseende. Det är viktigt 
att Uppåkra bestämmer sig för hur de skall hantera den risksituationen som 
uppkommer om de tillverkar en större mängd artiklar än den mängd som omfattas av 
avtalet. Går det att hantera denna risksituation med en generell lösning eller måste de 
ha lösningar på artikel- och kundnivå?  

Idag anser både planeringsfunktionen och marknadsavdelningen att det är 
marknadsavdelningens uppgift att sätta orderkvantiteter, ordermultiplar samt 
eventuella min- och maxkvantiteter. Marknadsavdelningen använder sig idag av den 
orderkvantitetsmodell som i teorin benämns som bedömd orderkvantitet då de sätter 
orderkvantiteterna vid offertberedningsstadiet. En metod som enligt Jonsson (2005b) 
är lämplig i produktionsuppstarten av nya artiklar, då företaget saknar historik och 
fakta om tillverkningen av artikeln. Däremot anser vi att Uppåkra skall överlåta till 
planeringsavdelningen att ta fram lämpliga partistorlekar för artikeln när den är 
intrimmad i produktionen.  

Planeringsavdelningen skall även, enligt oss, vara ansvariga för uppdateringar och 
justeringar av partistorlekarna. Då det är denna avdelning som ändå tar det slutgiltiga 
beslutet om storleken på partiet som skall tillverkas. För att de skall kunna göra väl 
underbyggda beräkningar av partistorleken gäller det att de får feedback om både 
produktionsfaktorer och ekonomiska faktorer kring artiklarna. Erfarenheter från denna 
feedback tillsammans med en god förståelse för hur parametrar kring partiformningen 
samspelar och påverkar totalkostnaden, gör att planeraren kan fatta väl underbyggda 
beslut kring vilken partistorlek artikeln skall ha.  

De parametrar som planerarna idag tar hänsyn till när de skall sätta en 
tillverkningskvantitet är bland annat tillgängligt material, produktionstid och ställtid. 
Av dessa parametrar är det endast ställtid som är intressant ur ett 
särkostnadsperspektiv vid en generell beräkningsmodell över partiformningens 
totalkostnad. En parameter som tillgängligt material skiftar från situation till situation 
och kan därför inte tas med i den generella beräkningsmodellen. Vi anser att det 
därför är bättre att först använda sig av en generell beräkningsmodell för 
partistorleken och sedan göra avvägningar mot den rådande situationen. Det är viktigt 
vid dessa avvägningar att ha en förståelse för de olika kostnadsslagen som Aniander 
(1998) nämner och i vilken situation dessa är intressanta. Vid partiformning skall det 
fokuseras på särkostnader och inte de samkostnader som tillkommer oavsett vald 
partistorlek. 

Produktionen påverkar beslutet om partistorleken då de ger önskemål till 
planeringsavdelningen om att få ändra storleken på en tillverkningsorder. Sådana 
önskemål är nästan alltid relaterade till kapacitet, materialtillgång eller ställtider. 
Dessa önskemål är idag ofta befogade då långa ställtider kräver större partistorlekar, 
för att de inte ska behöva ställa lika ofta. Färre ställ gör att de kan utnyttja 
produktionskapaciteten bättre. Större partistorlekar ökar dock risken för att de får göra 
fler orderklyvningar, vilket i sin tur genererar fler ställ. Det är viktigt att 
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produktionsplaneringen ser detta samband, då de tar fram partistorlekar. En annan 
aspekt som är viktig i sammanhanget är att en representativ ställtid rapporteras in i 
systemet. Detta då ställtid är en av parametrarna som ligger till grund för de 
partistorlekar som tas fram. 

Vid intervjuer med produktionsledare framkom problematiken med att förse 
produktionsplaneringen med korrekta ställtider. Problematiken i dagsläget är att de 
inte vet vilken tid de ska rapportera in i affärssystemet. Anledningen till detta är dels 
att de inte vet vad som skall räknas in som ställtid och dels att ställtiden varierar från 
gång till gång på beroende på vilken produkt man kört tidigare i maskinen. Därför är 
det viktigt att även här tydliggöra vad som skall räknas in i begreppet ställtid samt hur 
en representativ ställtid för artikeln skall tas fram. Vi anser likt Jonsson och Mattsson 
(2005) att det är lämpligt att definiera ställtid som den tid det tar att ställa om från 
produktion av en artikel till en annan. Alltså den tiden från det att maskinen stängs av 
tills det att den är igång för serieproduktion igen. En representativ ställtid för artikeln 
kan tas fram genom att beräkna ett medelvärde av de inrapporterade ställtiderna i 
Qlick View. Det är dock viktigt att vid beräkning av medelvärde vara uppmärksam på 
om det finns extremvärden med i talserien, om detta är fallet kan det vara en god idé 
att då först utesluta dessa innan beräkningen genomförs.  

.
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6 Simulering 
I detta kapitel kommer vi att presentera vilka modeller vi har valt att simulera och 
vilken data vi har använt till detta. Här kommer även en analys av utfallet från 
simuleringarna att presenteras. Slutligen presenteras även en känslighetsanalys av 
vad effekterna blir om enskilda parametrar i metoderna förändras. 
 

6.1 Lämpliga partiformningsmetoder  
Simuleringarna genomfördes i Excel i en egenframtagen simuleringsmodell. Intresset 
ligger i att jämföra tänkbara partiformningsmodeller mot dagens 30-dagarsmodell. 
Orderkvantiteterna har beräknats som teorin föreskriver varefter en totalkostnad 
räknats ut på årsbasis med aktuell orderkvantitet. 
 
Som partiformningsmetoder passar både Wilsonformeln och EPP Uppåkras 
verksamhet då de båda är enkla att utföra. Fördelar med dessa metoder jämfört med 
dagens modell är att de har totalkostkostnadsfokus per artikel istället för att ha en 
bedömd behovstäckningstid över hela artikelsortimentet som dagens metod innebär. 
Skillnaden mellan Wilsonformeln och EPP är att EPP tar hänsyn till svängningar i 
efterfrågan och är på så sätt mer dynamisk. Wilsonformeln är i sin tur mindre känslig 
för felskattning av någon av de ingående parametrarna och tål avrundningar runt den 
framräknade optimala partistorleken. Simuleringen i detta kapitel baseras på en jämn 
efterfrågan per månad, då Uppåkra betraktar sin efterfrågan som jämn, vilket gör att 
EPP-metoden inte kommer slå igenom med sin fulla kraft. Vi har även valt att 
simulera en mer beräkningstekniskt avancerad metod som lägsta kostnadsmetoden 
(LC) för att främst jämföra denna dynamiska metods resultat gentemot EPP-metoden. 
Enligt Lumsden (1998) skall inte den beräkningsmässigt mer avancerade LC-metoden 
ge ett bättre resultat än EPP-metoden och således inte vara intressant att implementera 
på Uppåkra. Vi ser ingen begränsning i att någon av modellerna skulle kunna 
användas på Uppåkra och då som ett komplement till Movex. 

6.2 Indata till simulering 
 

Ställkostnad = (ställtid * mantimkostnad)+(ställtid * maskinkostnad/timme)  

Vid beräkning av denna kostnad har vi räknat med att det endast är en person som 
ställer maskinen åt gången. Detta är den uppgift vi har fått kring hur det går till att 
sälla en maskin i dagsläget. Vi har även fått uppgifter om att Uppåkra anses ha full 
beläggning i sin produktion. Detta betyder att ett ställ leder till ett produktionsbortfall 
som måste tas med som en alternativkostnad (maskinkostnaden) i beräkningen. Denna 
kostnad är enbart med när artiklar genomgår maskinbearbetning och är inte aktuell för 
artiklar som monteras manuellt. Data till denna kostnadsberäkning har hämtats ur 
Movex och är unik för varje artikel. 

Lagerhållningskostnad = Denna kostnad har vi fått av ekonomichefen på Uppåkra. 
Denna är i dagsläget satt till 12 % av artikelns lagerförda värde och innefattar 
parametrarna, avkastningskrav (10 %), kostnad för osäkerhet (1 %) samt en 
hanteringskostnad för lagerhållningen (1 %).  
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Legokostnad = Marknadsavdelningen har gett oss denna kostnad, i dagsläget räknar 
de med att legokostnaden per order är 500kr. Denna kostnad innefattar, orderläggning 
(100kr), transport tur och retur Uppåkra (200kr), orderbevakning (100kr) samt 
godsmottagning och hantering (100kr). Vi anser att vi kan använda oss av denna 
kostnad för våra beräkningar, då deras uppgift bygger på stor erfarenhet kring bland 
annat tidsåtgången för denna typ av arbete. 

Orderhanteringskostnad = (tid för att hantera order * mantimkostnad) 

Tiden för att hantera en order har uppskattats efter samtal med de personer som är 
knutna till orderhanteringsprocessen samt genom de observationer som gjorts kring 
delar av processen. Tiderna uppskattades till följande; planeringsavdelningen 6 min, 
finplanering i produktion 5-15 min beroende på avdelning, inrapportering av order i 
produktion 5 min samt tid för materialhantering och interna transporter. Den totala 
tiden för orderhanteringen som vi kom att använda vid beräkningarna var 30 minuter. 
Denna tid tror vi dock kan vara något låg, men det har varit svårt att bedöma vilken 
tid av orderhanteringsprocessen som bidrar till den eventuella ordersärkostnaden eller 
ordersamkostnaden. 

Totalkostnaden (TK) har beräknas utifrån medellagret (ML) av artikeln i lagret under 
perioden. Eftersom vi utgår från att efterfrågan är konstant kommer medellagret i alla 
våra simuleringar motsvara halva kvantiteten (Q). Det totala volymvärdet (TV) har 
beräknats genom att multiplicera den årliga efterfrågan (D) med artikelns värde i 
färdigvarulagret (C). Formler för beräkningar visas i bilaga 2. 

6.2.1 Möjliga felkällor i simulering 

Vid simuleringen har de olika ställtiderna för artiklarna hämtats från Movex. Dessa 
tider är inlagda som grunddata i systemet och baseras på planerad ställtid. Vi har 
jämfört dessa ställtider med ställtiderna i rapportvisningsprogrammet Qlick View. 
Programmet sammanställer de tider som rapporteras in i Movex efter genomfört ställ. 
Genomsnittet av de i Qlick View inrapporterade ställen är mycket större än den 
planerade tiden som är inlagd i Movex. Vi har ändå valt att använda ställtiden från 
Movex. Detta av två anledningar, dels för att Uppåkra vill det och dels för det saknas 
många inrapporteringar av ställtider i Qlick View. 

Legokostnaden kommer att vara felskattad eftersom vi har valt att generalisera samma 
legokostnad för alla artiklar. Denna generalisering anser vi dock vara nödvändig ur 
beräkningssynpunkt. 

Orderhanteringskostnaden har varit svår att uppskatta per order eftersom planerare 
och produktionsledare ibland hanterar flera order samtidigt. Vi har istället valt att 
mäta och uppskatta den totala tiden för orderhanteringen och sedan slå ut denna på de 
antal order som de hanterat under denna tid. Även denna generalisering har vi ansett 
vara nödvändig ur beräkningssynpunkt. 

Totalkostnadens tillförlitlighet avgörs av de ingående parametrarnas felskattningar. Vi 
hänvisar därför till känslighetsanalysen senare i detta kapitel för att påvisa hur 
storleken av felskattningarna av de olika ingående parametrarna påverkar 
totalkostnaden. 
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6.3 Sammanställning och analys av simuleringsutfall 
Om fallet är att ersätta dagens partiformningsmetod på Uppåkra med en annan är det 
logiskt att välja den metod som ger bäst slutresultat med samtliga artiklar inräknade. 
Nedan i tabell 6-1 jämförs totalkostnaden (TK) för de 15 simulerade artiklarna för 
respektive metod, dessutom ställs TK mot det totala volymvärdet (TV) för att få en 
uppskattning om kostnaden för partiformningen. Fullständigt simuleringsutfall för 
respektive artikel och metod kan utläsas i bilaga 3-5.  

Vi har valt att inte avrunda några värden i våra simuleringar. Det viktiga är att 
använda värdena för att få en kostnadsbild och för att kunna jämföra värdena 
sinsemellan. 
 

Metod för Totalkostnad Förbättrad TK i (kr) Förbättrad TK i (%) TK i förhållande
partiformning (TK) mot dagens modell mot dagens modell till volymvärde (TV)

Dagens modell 334 482 kr 1,80%
Wilson-formeln 258 810 kr 75 672 kr 22,62% 1,39%
LC 285 442 kr 49 040 kr 14,66% 1,54%
EPP 319 871 kr 14 611 kr 4,37% 1,72%

 

Tabell 6-1 Sammanställning av totalkostnadsutfallet av simuleringar 

Samtliga tre partiformningsmetoder som bygger på optimeringsberäkningar av 
totalkostnaden ger bättre resultat än dagens modell som bygger på bedömd 
behovstäckningstid. Jämförs de tre metoderna sinsemellan ger Wilsonformeln klart 
bäst simuleringsresultat, en övergång från dagens modell till partiformning med 
Wilsonformeln skulle teoretiskt med gällande antaganden, på de 15 simulerade 
artiklarna, ge en besparing på ca 75000 kr (i snitt 5000kr per artikel) vilket motsvarar 
en kostnadsbesparing på ungefär 23 %. Värt att notera är att Lumsdens (1998) 
iakttagelser om att EPP modellen skulle ge lika bra resultat som LC metoden inte 
stämmer i detta fall, LC metoden ger kostnadsbesparingar på knappa 15 % mot EPP-
metodens dryga 4 %. Dock kommer ingen av de båda partiformningsmetoderna till sin 
fulla rätt gentemot Wilsonformeln då de båda är konstruerade för att kunna hantera 
fluktuationer i efterfrågan. 

Effekterna av en övergång till partiformning med Wilsonformeln blir inte lika stora 
jämnt över artikelsortimentet. Genomförs åtgärder på de 5 artiklar, som gav de största 
enskilda kostnadsbesparingarna, (A1, A2, B2, B4 och B6) ger detta besparingar på ca 
54000 kr vilket motsvarar dryga 72 % av den potentiella besparingspotten. Minst 
besparingspotential bland artikelklasserna är det på C-artiklarna men även en del A 
och B-artiklar ligger kostnadsmässigt bra med dagens modell. Anmärkningsvärt är att 
Wilsonformeln genomgående ger förslag om större partistorlekar än de som dagens 
modell genererar. 

Det kan också vara intressant att se hur stor del av den totala kostnaden som 
motsvaras av de olika särkostnaderna vid ekonomisk partistorlek framräknad av 
Wilsonformeln. Wilsonformeln bygger på att både lagerhållningssärkostnaden och 
ordersärkostnaden är lika stora. Lagerhållningen är ett resultat av orderkostnaderna 
och därför är främst storleken på ordersärkostnaderna intressant. En sammanställning 
av särkostnaderna ges i bilaga 6. De slutsatser som kan dras av denna 
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sammanställning är att ställkostnaden näst intill genomgående är den största 
ordersärkostnaden då den varierar mellan 22 till 47 % av möjliga 50 %. 
Legokostnaden är en viktig kostnad bland A- och B-artiklarna medan 
orderhanteringskostnaden är viktig bland C-artiklarna. Utifrån att ha fått en förståelse 
för ordersärkostnadernas storlekar, se bilaga 6, kan vår klassning av artiklar i tre 
klasser anses överflödig då det inte med säkerhet kan avgöras att B-artiklarna har 
högre särkostnader än A-artiklarna. Dessa artiklar skulle därför i framtiden, ur 
partiformningssynpunkt, kunna betraktas som samma klass. Däremot särskiljer sig C-
artiklarna från A- och B-artiklarna så att de bör fortsätta att betraktas som en egen 
klass. 
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6.4 Känslighetsanalys 
Vi har valt att utföra en känslighetsanalys vid förändrade ställkostnader, 
orderhanteringskostnader, legokostnader och vid förändrad lagerhållningsränta. Detta 
för att få en uppskattning om hur en förändring av dessa parametrar påverkar dels de 
ekonomiska partistorlekarna uträknade med hjälp av Wilsonformeln och dels 
totalkostnaderna för de samma. Detta kan vara intressant ur två aspekter dels vilka 
konsekvenser en felskattning av parametern får och dels hur mycket det går att 
förändra partistorlek och totalkostnad genom att påverka en parameter. En 
sammanställning av denna känslighetsanalys för artiklarna A1, B1 och C1 (en artikel 
ur varje klass) presenteras i detta kapitel och i sin helhet i bilagorna 7-9. 

6.4.1 Ställkostnad 

Artikel: A1 B1 C1
Årlig efterfrågan: 140 000 st     4 000 st         10 000 st       

Minskad ställkostnad med 100% 6 864 st         1 149 st         180 st            
Minskad ställkostnad med 40% 10 412 st       1 721 st         244 st            
Minskad ställkostnad med 20% 11 351 st       1 873 st         261 st            
Med dagens ställkostnad 12 218 st       2 014 st         278 st            
Ökad ställkostnad med 20% 13 028 st       2 146 st         294 st            
Ökad ställkostnad med 40% 13 790 st       2 270 st         309 st            
Ökad ställkostnad med 100% 15 857 st       2 606 st         350 st            

Partistorlek med dagens modell: 5 000 st         1 667 st         192 st            

 

Tabell 6-2 Känslighetsanalys av partistorlek vid förändrade ställkostnader 

Artikel: A1 B1 C1
Minskad ställkostnad med 100% 19 486 kr-       5 837 kr-         6 882 kr-         
Minskad ställkostnad med 40% 6 572 kr-         1 977 kr-         2 415 kr-         
Minskad ställkostnad med 20% 3 155 kr-         950 kr-            1 168 kr-         
Med dagens ställkostnad - kr                 - kr                 - kr                 
Ökad ställkostnad med 20% 2 946 kr         888 kr            1 101 kr         
Ökad ställkostnad med 40% 5 719 kr         1 724 kr         2 146 kr         
Ökad ställkostnad med 100% 13 244 kr       3 996 kr         5 015 kr         

 

Tabell 6-3 Känslighetsanalys av totalkostnad vid förändrade ställtider 

Vi har i kapitel 6.2 tidigare konstaterat att ställkostnaden är den generellt största av 
ordersärkostnaderna. Det är därför inte förvånande att en förändring av storleken på 
ställkostnaden påverkar både partistorlek och totalkostnad, se tabeller 6-2 och 6-3. En 
förändring eller felskattning av ställkostnaden ger således väldigt stor verkan på 
partiformningens resultat över hela artikelsortimentet. Alltså är det alltid intressant att 
ta hänsyn till denna kostnad vid partiformning. Det kan dock påpekas att en 
förändring av ställkostnaden för C-artiklarna påverkar totalkostnaderna något mindre 
än för A- och B-artiklarna. I Tabell 6-2 ser vi att för att den framräknade 
orderkvantiteten, med Wilsonformeln, skall motsvara dagens partistorlekar kräver 
detta en ställkostnadsreducering med ungefär 100 %. Förutsatt att övriga 
ordersärkostnader samt lagerhållningskostnaden hålls konstant.  
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6.4.2 Orderhanteringskostnad 

Artikel: A1 B1 C1
Årlig efterfrågan: 140 000 st     4 000 st         10 000 st       

Minskad orderhanteringskostnad med 100% 11 859 st       1 981 st         212 st            
Minskad orderhanteringskostnad med 40% 12 076 st       2 001 st         254 st            
Minskad orderhanteringskostnad med 20% 12 147 st       2 007 st         266 st            
Med dagens orderhanteringskostnad 12 218 st       2 014 st         278 st            
Ökad orderhanteringskostnad med 20% 12 289 st       2 021 st         290 st            
Ökad orderhanteringskostnad med 40% 12 359 st       2 027 st         300 st            
Ökad orderhanteringskostnad med 100% 12 567 st       2 047 st         331 st            

Partistorlek med dagens modell: 5 000 st         1 667 st         192 st            

 

Tabell 6-4 Känslighetsanalys av partistorlekar vid förändrade 
orderhanteringskostnader 

Artikel: A1 B1 C1
Minskad orderhanteringskostnad med 100% 1 308 kr-         225 kr-            4 586 kr-         
Minskad orderhanteringskostnad med 40% 519 kr-            90 kr-              1 692 kr-         
Minskad orderhanteringskostnad med 20% 259 kr-            45 kr-              827 kr-            
Med dagens orderhanteringskostnad - kr                 - kr                 - kr                 
Ökad orderhanteringskostnad med 20% 257 kr            45 kr              793 kr            
Ökad orderhanteringskostnad med 40% 513 kr            89 kr              1 556 kr         
Ökad orderhanteringskostnad med 100% 1 271 kr         222 kr            3 693 kr         

 

Tabell 6-5 Känslighetsanalys av totalkostnad vid förändrade 
orderhanteringskostnader 

Sammanställningen av ordersärkostnaderna visar att orderhanteringskostnaden utgör 
en betydande kostnad för främst C-artiklarna. Detta faktum visas även i Tabell 6-5, 
där totalkostnaden påverkas markant av en felskattning eller förändring av 
orderhanteringskostnaden. Om man däremot tittar i Tabell 6-4 är det mycket svårare 
att på ett enkelt sätt se detta faktum. För A- och B-artiklar är en felskattning av 
ordersärkostnaden inte lika avgörande, då denna kostnad utgör en mindre del av den 
totala ordersärkostnaden. Exempelvis ger en felskattning av 
orderhanteringskostnaden, med 40 %, en ökad totalkostnad för artikel A1 med 500kr. 
Om motsvarande felskattning däremot skulle ha gjorts för ställkostnaden, på samma 
artikel, skulle totalkostnaden ha ökat med 5700kr. 
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6.4.3 Legokostnad 

Artikel: A1 B1 C1
Årlig efterfrågan: 140 000 st     4 000 st         10 000 st       

Minskad legokostnad med 100% 10 527 st       1 694 st         278 st            
Minskad legokostnad med 40% 11 571 st       1 893 st         278 st            
Minskad legokostnad med 20% 11 899 st       1 954 st         278 st            
Med dagens legokostnad 12 218 st       2 014 st         278 st            
Ökad legokostnad med 20% 12 529 st       2 072 st         278 st            
Ökad legokostnad med 40% 12 832 st       2 129 st         278 st            
Ökad legokostnad med 100% 13 702 st       2 290 st         278 st            

Partistorlek med dagens modell: 5 000 st         1 667 st         192 st            

 

Tabell 6-6 Känslighetsanalys av partistorlekar vid förändrade legokostnader 

Artikel: A1 B1 C1
Minskad legokostnad med 100% 6 155 kr-         2 157 kr-         - kr                 
Minskad legokostnad med 40% 2 354 kr-         819 kr-            - kr                 
Minskad legokostnad med 20% 1 161 kr-         403 kr-            - kr                 
Med dagens legokostnad - kr                 - kr                 - kr                 
Ökad legokostnad med 20% 1 131 kr         392 kr            - kr                 
Ökad legokostnad med 40% 2 235 kr         772 kr            - kr                 
Ökad legokostnad med 100% 5 401 kr         1 859 kr         - kr                 

 

Tabell 6-7 Känslighetsanalys av totalkostnad vid förändrade legokostnader 

Känslighetsanlysen för legokostnaden visar att skattningen av denna kostnad påverkar 
både partistorleken och totalkostnaden i betydande utsträckning. Detta gäller främst 
för de A- och B-artiklar som innehåller en eller flera legooperationer. Även här kan vi 
göra en jämförelse mellan skattningens betydelse för legooperationer och för 
ställkostnaden. En ökning av legokostnaden med 40 % ger en totalkostnadsökning 
med 2200kr, att jämföra med den ökning på 5700kr som motsvarande förändring av 
ställkostnaden ger. 

6.4.4 Lagerhållningsränta 

I bilaga 10 visas hur en felskattning av lageräntan påverkar partistorlekarna. Slutsatser 
som kan dras från denna känslighetsanalys är att en förändring av räntan påverkar 
partistorlekarna i hög utsträckning. Exempelvis ger en högre lagerhållningsränta att 
föreslagen ekonomisk orderkvantitet blir lägre, eftersom kostnaden per artikel i lagret 
höjs. Enligt Lumsden (1998) bör inte företag laborera med lagerräntan, om inte 
synnerliga skäl föreligger, för att erhålla lägre partistorlekar. Detta illustreras i bilaga 
10 där en höjning av lagerräntan visserligen innebär minskade partistorlekar men på 
bekostnad av en högre totalkostnad. 
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7 Modellförslag 
Vi har tidigare fört ett resonemang om att storleken på den orderkvantitet som 
bestäms under partiformningen skall ha ett totalkostnadsperspektiv. Det är viktigt att 
de enskilda planerarna har en gemensam referensram kring totalkostnadsperspektivet. 
Detta ligger till grund för både den beräkningsmodell och den diskussionsmodell som 
kommer att introduceras i detta kapitel. Förhoppningen är att modellerna kan 
användas som besluts- och diskussionsunderlag både vid gemensamma beslut men 
även som ett stöd då den enskilde planeraren tar beslut om en specifik 
tillverkningskvantitet.  

7.1 Beräkningsmodell 
Vårt förslag är att Uppåkra i framtiden bör använda sig av Wilsonformeln som 
partiformningsmodell för de lagerförda artiklarna. Detta förslag styrks utifrån 
resultatet av totalkostnadssimuleringen i kapitel 6 där totalkostnaden blev 23 % bättre 
än med dagens modell och 8 % bättre än för LC-metoden. Dessutom stämmer 
Wilsonformelns grundvillkor enligt Lumsden (1998) väl överens med dagens 
förutsättningar på Uppåkra. Det vill säga att Uppåkras ordersärkostnad går att skatta 
och beräkna, att artiklarna plockas ut med jämn efterfrågan och lagret fylls på 
momentant vid den tidpunkt då lagernivån blir noll. Således gäller Wilsonformelns 
villkor att lagernivån under året motsvarar halva partistorleken.  

Förslagsvis anser vi att det är bättre att modellen används fristående som exempelvis i 
form av en mall i Excel än att den integreras i Movex. Detta resonemang bygger vi på 
en rad olika argument. Det första är att planeraren själv måste mata in data i mallen 
och har då större chans att avgöra om indata verkar rimlig. Ett andra argument är att 
planeraren i mallen dessutom själv får möjlighet att laborera med kostnaderna för att 
se hur dessa påverkar såväl orderkvantitet som totalkostnad. Förståelsen kan öka 
ytterliggare om mallen innehåller ett totalkostnadsdiagram som förändras med de 
ingående parametrarna. Ett sista argument är att avläsningen av 
totalkostnadsdiagrammet kan vara till hjälp för planeraren för att kunna avgöra inom 
vilket spann kring den ekonomiska orderkvantiteten som partistorleken kan tillåtas 
variera. Spannet varierar beroende på totalkostnadskurvans flackhet, en flack kurva 
innebär att partiet kan variera mycket i storlek medan en brant kurva ger ett begränsat 
spann att variera inom. 

En möjlig invändning mot modellen skulle kunna vara att varje order även genererar 
bundet kapital i fabriken och hos legotillverkaren under tillverkningstidens gång. 
Storleken på detta mellanlager beror till fullo på ledtidens längd. Värdet på detta 
mellanlager höjs stegvis efter respektive tillverkningssteg då förädlingsvärdet adderas 
till utgångsmaterialets värde. Detta lager tas inte med i beräkningarna med 
Wilsonformeln. Ur kostnadssynpunkt blir detta lager endast intressant då ledtiden är 
lång, partistorlekar uträknade med Wilsonformeln kan då behöva justeras till en lägre 
partistorlek än EOK pga. den ökade lagerhållningssärkostnaden. Storleken på denna 
justering kan vara svår att avgöra då ledtiden ofta är beroende av storleken på den 
beordrade partistorleken. Ur Uppåkras synvinkel kan det vara intressant att beakta 
detta mellanlager främst bland A- och framförallt B-artiklar då dessa har betydligt 
längre ledtid än C-artiklar. 
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7.2 Diskussionsmodell 
Följande två frågor kan användas vid diskussioner och beslut om partistorlekar   
 
Vilka risker är förknippade med att göra avsteg från EOK? 
 
Val att tillverka större partistorlek än EOK innebär att:  

� Mer kapital blir bundet i lager, kapital som skulle kunna användas till annat. 
� Ledtiderna i produktionen ökar, vilket ger försämrad flexibilitet. 
� Fler artiklar kommer att lagerhållas, detta ökar risken för att artiklarna blir 

inkuranta, stor ökning innebär att det krävs ny disponibel lageryta. 
� Antalet orderklyvningar ökar, pga. att artiklar med högre prioritet måste överta 

en maskin innan hela den tidigare batchen producerats klart. 
� Totalkostnaden ökar. 
 

Val att tillverka mindre partistorlek än EOK innebär att:  
� Ställkostnaderna ökar, mindre partier genererar fler ställ. 
� Ökat antal ställ gör ur kapacitetssynpunkt att tillgänglig produktionstid 

minskar. 
� De legorelaterade kostnaderna ökar. 
� Orderhanteringskostnaden blir större. En stor ökning av antalet order kan 

innebära anställning av ytterligare personal för att hantera order. 
� Totalkostnaden ökar. 

 
Vilka vinster kan uppnås genom att göra avsteg från EOK? 
 
Val att tillverka större partistorlek än EOK innebär att:  

� Ställkostnader minskar, större partistorlekar genererar färre ställ. 
� Färre ställ ökar den tillgängliga produktionstiden. 
� Minskade legorelaterade kostnader. 
� Minskade orderhanteringskostnader. 

 
Val att tillverka mindre partistorlek än EOK innebär att:  

� Ledtiderna minskar då produktionstiden per maskin blir lägre. 
� Ökar potentialen att få igenom fler snabba högprioriterade order utan att 

behöva göra orderklyvningar. 
� Kapital bundet i lager minskar, ger ökad likviditet. 
� Minskade lager frigör ytor i fabriken. 
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8 Slutsatser 
“Measured use of the EOQ is a better solution than going out of 
business because you have raced to apply small lot sizing before 
you have mastered the fundamentals.” (Gary Conner, Lean Manufacturing for the 
Small Shop) 
 
Nedan presenteras kortfattade slutsatser i punktform, som Uppåkra bör beakta för att 
nå en effektivare partiformning. 
 

� Formulera en produktionsstrategi som fokuserar på de tre huvudmålen; 
leveransförmåga, tillverkningskostnad och kapitalbindning 

� Genomför uppföljningar på artiklar som redan är lönsamma, för att se om det 
finns större lönsamhetspotential. 

� Med dagens förutsättningar kommer totalkostnaden att öka om 
partistorlekarna minskas.  

� Försök få en samlad feedback kring den information som rör partiformning. 

� Definiera oklara begrepp, så att alla pratar om samma sak 

� Ta fram en rutin för hur och när data skall uppdateras i Movex. Ur 
partiformningssynpunkt är det framförallt viktigt att uppdatera ställtiderna så 
att de i större grad är representativa för de verkliga ställtiderna. 

� Särskilj offertkvantitet och partistorlek och låt marknadsavdelningen ta fram 
en offertkvantitet som används vid introduktion av en ny artikel i 
produktionen. Medan planeringsavdelningen får ansvaret att beräkna lämplig 
partistorlek då artikeln är intrimmad i produktionen. 

� Basera partiformningen på relevanta parametrar, dvs. lagerhållnings- och 
ordersärkostnader. 

� För A- och B-artiklar är ställ- och legokostnader viktiga att beakta vid 
partiformning, då dessa motsvarar näst intill hela ordersärkostnaden. 

� För C-artiklar är ställ- och orderhanteringskostnader viktiga att beakta vid 
partiformning, då dessa motsvarar hela ordersärkostnaden. 
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9 Åtgärdsförslag 
Nedan följer att antal åtgärdsförslag kring hur Uppåkra systematiskt kan arbeta för att 
ta fram partistorlekar som är lämpliga ur ett totalkostnadsperspektiv. 
 
Åtgärd 1: Diskutera om föreslagen modell skall användas. Se över data, i Movex, 
som krävs för partiformningen och uppdatera den om det anses nödvändigt. Detta för 
att säkerställa att kommande beräkningar sker med korrekt data. 
 
Åtgärd 2: Genomför Steg 1 i arbetsmetodiken 
 
Åtgärd 3: Genomför sedan Steg 2 med de fem artiklarna A1, A2, B2, B4 och B6 som 
enligt våra simuleringar skulle ge störst totalkostnads reducering. Tillverka sedan 
artiklarna i de nya partistorlekarna och jämför detta kostnadsutfall mot hur det ser ut i 
dagsläget. Gå sedan vidare med Steg 3 och 4 för dessa fem artiklar. I teorin beräknad 
kostnadsreducering om denna åtgärd genomförs: 54 000 kr/år 
 
Åtgärd 4: Denna åtgärd påbörjas först när ett fullgott resultat har uppnåtts på de fem 
första artiklarna. Nu partiformas de återstående A- och B-artiklarna från vår 
undersökning och genomgår Steg 2-4 tills det att ett gott resultat uppnås. I teorin 
beräknad kostnadsreducering om denna åtgärd genomförs: 18 000 kr/år 
 
Åtgärd 5: Fortsätt sedan även med C-artiklarna i vår undersökning och med resten av 
de, ur partiformningssynpunkt, aktuella artiklarna i sortimentet. I teorin beräknad 
kostnadsreducering om denna åtgärd genomförs:  
Antal artiklar * snittvärdet 5000 kr/artikel, för 500 artiklar skulle detta alltså 
motsvara 2 500 000kr/år  
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Arbetsmetodik 

 
Här presenteras en arbetsgång i fyra steg som vi anser skulle vara lämpliga för 
Uppåkra att följa för att i framtiden kunna ta fram partistorlekar.  

 

 
 

Figur 9-1 Arbetsmetodik för att, på Uppåkra, ta fram lämpliga partistorlekar 

Steg 1: Det första Uppåkra måste göra innan de ändrar sättet att ta fram partistorlekar 
är att de inblandade parterna som marknadsavdelning, planeringsavdelning, 
produktion gemensamt tar beslut kring frågor som: 

• Vilken partiformningsmodell som skall användas?  
• Skall alla artiklar partiformas på samma sätt? 
• Vilken avdelning skall vara ansvarig för partiformningen?  
• Vem eller vilka skall se till att indata och kvantiteter uppdateras?  
• Hur ofta eller när behöver uppdateringar av kvantiteter genomföras?  
• Vad är bra målvärden för partiformningen? 
• Vad är det som är viktigt, exempelvis kostnad eller flexibilitet? 
• Vad är lämpliga målvärden för partiformningen? 

o Om det finns flera målvärden, vilket är viktigast? 

Steg 2: Påbörjar att partiforma efter vald modell 

Steg 3: Då företaget valt att tillverka efter de nya partistorlekarna under en tid, är det 
viktigt att stämma av mot de uppsatta målen för att få en uppfattning om vad det nya 
sättet att partiforma genererar. 

Steg 4: Om det nya sättet att partiforma inte ger önskat resultat kan åtgärder vidtas för 
att påverka de ingående parametrarna i partiformningsmodellen, i önskad riktning. Ett 
avvägande måste då göras mellan kostnaderna för åtgärden gentemot potentialen till 
förbättrat resultat. 

Då steg fyra är genomfört är det lämpligt att börja om i Steg 2 om det inte anses 
nödvändigt att justera eller sätta nya mål i Steg 1.   

Steg 1: Formulera mål 
kring partiformningen 

Steg 2: 
Partiforma 

Steg 3: Utvärdera 
och stäm av 
mot steg 1 

Steg 4: Om du inte är nöjd med utfallet, påverka  
partiformningsparametrarna i önskad riktning 
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Totala värdet (TV) på artiklarna: 
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Ekonomisk orderkvantitet (EOK): 
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Economic Part Period (EPP): 
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D = årlig efterfrågan  

C = artikelns värde i färdigvarulagret 
S = ordersärkostnaden per ordertillfälle 
I  = lagerhållningssärkostnaden i % per tidsenhet 
Q = antalet artiklar per parti 
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