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III 

Sammanfattning 

Det förekommer idag att företag har ett överflöd av bundet kapital, oftast med 

anledning för att säkerställa att material ska finnas i lager för att undvika 

produktionsstopp. Bundet kapital är dock kostsamt och orsakar även andra negativa 

effekter såsom outnyttjat lagerutrymme. För att minska lagerkostnader kan 

tillverkningsföretag kartlägga sitt materialflöde och även använda metoder för att  

reducera kapitalbindningen. Målet med fallstudien är att kartlägga materialflödet och 

kapitalbindningen med avseende på lagerkostnad samt att reducera lagerkostnaderna. 

I fallstudien används både kvalitativ och kvantitativa forskningsmetoder där flera 

insamlingsmetoder ingått såsom observation, intervjuer och rådata. Triangulering har 

även brukats i studien för att uppnå en god kvalitet. I genomförandet bekrivs 

arbetsmodellen som skribenterna har utformat, den ligger till grund för att uppnå 

syftet med arbetet. Avsnittet beskriver även hur författarna gick tillväga vid 

insamlandet av empirisk data. 

Vid en kartläggningen av materialflödet visade det sig vara ineffektiv vid 

materialhanteringen, det orsakar delvis störningar i produktionen. Ett 

kvadratmeterpris på fastigheten räknades ut för att upplysa hur högt priset var för 

materialet att ligga på lager. Det gjordes även en artikeldiffrentiering utefter en ABC-

analys vilket visade vilka artiklar som var mest framträdande. En reducering av 

kapitalbindning och lagerkostnader utfördes för att ekonomiskt optimera lagret. 

I avsnitt sex analyserades lagerkostnaderna på fallföretaget, det visade sig att med 

respektive servicenivå kunde bolaget genomföra varierande kostnadsreduceringar 

beroende på kapitalbindning. 

Författarna anser att mätningarna som genomfördes var av god kvalitet, delvis för att 

att triangulering användes för att studera företeelsen. Det kan göra att 

undersökningsresultatet simulerar verkligheten mer trovärdigt. 

Skribenterna har också konstruerat en arbetsmodell som är resultatet av arbetet vilket 

syftar till att reducera lagerkostnader. 
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Summary 

 

Today companies have an abundance of tied-up capital, usually with the reason for 

ensuring that material is in stock to avoid production stoppages. However, bound 

capital is costly and also causes other negative effects such as unused storage space. 

In order to reduce inventory costs, manufacturing companies can map their material 

flow and also use methods to reduce the tied up capital. The goal in this case studie is 

to map the material flow and to locate the tied up capital with the respect to the 

inventory costs and also reduce inventory costs by simulating the article 

differentiation and the inventory dimensioning. 

The case study uses both qualitative and quantitative research methods in which 

several collection methods are included, such as observation, interviews and raw 

data. Triangulation has also been used in the study to achieve good quality. 

In the implementation, the savings model that the writers have designed is described, 

it is the basis for achieving the purpose of the work. The section also describes how 

the authors went about collecting empirical data. 

When the mapping of the material flow was done, it turned out to be ineffective in 

material handling, which partly causes disturbances in the production. A square 

meter price on the property was calculated to inform how high the price was for the 

material to be in stock. An article differentiation was performed after an ABC 

analysis, that showed which articles were most prominent. A reduction of tied-up 

capital and inventory costs was carried out in order to optimize the stock. 

In section six, the inventory costs of the fall company were analyzed, it turned out 

that with each service level, the company was able to carry out varying cost 

reductions due to tied up capital. 

The authors believe that the measurements that was made were of good quality, 

partly because triangulation was used to study the phenomenon. This could 

contribute to the survey results to simulate really more credibly. 

The writers have designed a savings model that is the result of the work, which aims 

to reduce inventory costs. 
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Abstract 
 

Det förekommer idag att företag har ett överflöd av bundet kapital, oftast med 

anledning för att säkerställa att material ska finnas i lager för att undvika 

produktionsstopp. Målet med fallstudien är att konstruera en arbetsmodell som 

reducerar lagerkostnader. Studien innehåller både kvalitativ och kvantitativa 

forskingsmetoder, triangulering har används för att uppnå god kvalitet vid insamling 

av empirisk data. 

 

En simulering beträffande reduceringen av kapitalbidningen och lagerkostnaderna 

utfördes för att ekonomiskt optimera lagret. Skribenterna har konstruerat en 

arbetsmodell som är resultatet av arbetet vilket resulterar i reducerade lagerkostnader. 

Nyckelord: Lagerkostnad, Kapitalbindning, Säkerhetslagerdimensionering, 

Värdeflödesanalys, Spagettidiagram, Artikeldifferentiering, Materialflöde, 

arbetsmodell. 
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1. Introduktion 
I följande avsnitt beskrivs bakgrund, problematisering, syfte, mål, 

problemformulering samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Världens ekonomi påverkas av länders handlingsförmåga mellan export och 

import. När en statsekonomi blir sämre tenderar det till att staten handlar 

färre varor och tjänster vilket innebär en minskad import. Länder som 

Sverige är beroende av att importera, därav är det viktigare att ha en större 

export som kan betala för vår import. Om exporten är större än importen 

gynnar det svensk ekonomi och ökar bruttonationalprodukten, därför är 

exporten fundamental för Sveriges välfärd och arbetsmarknad. Det kallas för 

bytesbalans vilket betyder skillnaden mellan export och import. 

Bytesbalansen försämrades 2018 i och med att importen ökade med 9% 

SCB:a (2019). 

Som nämnts tidigare påverkar bytesbalansen i sin tur landets 

bruttonationalprodukt, den anger hur kraftfull landets ekonomi är. Svenska 

företag står för 80% av BNPn och den offentliga sektorn står för 20%, av 

dessa 80% står gruv och tillverkningsindustrin för 16%, det är även den 

största branschen som exporterar SCB:b (2018). 

När BNPn förändras gör likväl konsumenternas efterfråga på varor och 

tjänster detsamma. Företag anpassar sig och tillverkar mer eller mindre då 

efterfrågan förändras eftersom konsumenternas betalingsförmåga förändras 

beroende på det SCB:c (2018). 

Under finanskrisen 2008 försämrades världens ekonomi vilket innebar att 

exporterande företag i Sverige fick färre orderingångar vilket bidrog till ett 

generellt försämrat resultat för näringslivet SCB:d (2018). Det gjorde att 

behovet av arbetskraft minskade och därav ökade arbetslösheten. 
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Arbetslöshet har en väsentlig påverkan på samhället beträffande kostnad 

men även för individen som löper en större sannolikhet för psykosociala 

problem enligt Tillväxtanalys (2009). 

För att bibehålla en god export är det nödvändigt för svenska företag att vara 

konkurrenskraftiga. Andra stater väljer att importera dessa varor och tjänster 

när konsumenternas efterfråga förändras då de efterfrågar högre kvalitet, 

lägre pris, smartare teknologi, kortare leveranser samt högre miljökrav enligt 

Institutet för tillväxtpolitiska studier (2007). 

Att reducera ledtider hos företag kan ha en potentiell ekonomisk fördel 

genom minskade lagerkostnader, ökad leveransförmåga, ökad flexibilitet 

och lägre administrationskostnader. Av dessa områden kan det finnas 

utvecklingsmöjligheter för företag att stärka sin konkurrenskraft. 

Exempelvis material- och informationsflöde där det handlar om att kartlägga 

verksamhetens operationer, det planeras och struktureras från början till 

slutlig destination enligt Richard J. Tersine (1995) 

1.2 Problematisering 

Enligt Mattsson (2015) är en ökad planeringsfrekvens att eftersträva för att 

uppnå kortare ledtider samt en högre frekvens kundorder, det för att minska 

kapitalbindning samt öka leveransförmågan. Ett generellt problem som kan 

uppstå när en minskning av kapitalbindningen sker är att leveransservice och 

resurstillgänglighet blir till det sämre enligt Forsberg (2003). 

Det förekommer idag att företag har ett överflöd av bundet kapital, oftast 

med anledning för att säkerställa att material ska finnas i lager för att 

undvika produktionsstopp. Bundet kapital är dock kostsamt och orsakar 

även andra negativa effekter såsom upptagandet av lagerutrymme, 

lagerutrymmet kan även påverkas av hur layouten i företaget är utformad. 
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Att undersöka potentiella påverkande faktorer närmare samt hitta lösningar 

till det kan leda till frigjord lageryta som kan användas till andra ändamål 

vilket kan komma att gynna företaget. 

Anledningar till varför företag hamnar i liknande situationer kan bero på 

bristande kompetens inom organisationen om hur den skall gå tillväga för att 

minska det bundna kapitalet. Långa ledtider brukar ha en ogynnsam effekt 

som förorsakar en ökning av bundet kapital. Genom att analysera och 

identifiera varför det bundna kapitalet hos företag i stor utsträckning är 

omfattande, kan man utifrån aktuell insamlad data finna lösningar på att 

reducera kapitalbindningen samt finna universella lösningar till de generella 

problem som finns hos tillverkningsindustrier. 

 

Att ha en god leveransservice betyder att företag snabbt kan leverera till 

kund, det förutsätter att företag har den kapacitet i sitt färdigvarulager som i 

sin tur kan skapa kapitalbindning i form av materialhantering, utrymme och 

material som inte är i arbete. Alternativet är att ha sina resurser tillgängliga 

då en kundorder anländer för att den snabbt skall kunna verkställas. 

Nackdelen med det kan vara om efterfrågan minskar kan det leda till att 

resursutnyttjandet minskar. Av dessa val tillkommer viktiga konsekvenser 

som behöver utvärderas efter det perspektiv som är betydelsefullt för den 

som befinner sig i situationen enligt Segerstedt (2018). 

1.3 Syfte 

Att undersöka lagerkostnader och föreslå en arbetsmodell som reducerar 

kapitalbindningen beroende av leveransservice för tillverkningsindustrier. 
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1.4 Mål 

Att kartlägga materialflödet och kapitalbindningen med avseende på 
lagerkostnad. 

Reducera lagerkostnader genom simulering av artikeldifferentiering och 
lagerdimensionering. 

1.5 Problemformulering 

Hur kan en arbetsmodell konstrueras för att reducera lagerkostnader? 

Hur kan kapitalbindning och materialförsörjningen optimeras hos 

tillverkningsindustrier? 

1.6 Avgränsningar 

Fallstudien är avgränsad till en produkt inom tillverkningsindustrin, 

författarna har valt att arbeta med en av många sålådor som AB 

Maskinarbeten tillverkar. Då produkten tar upp en väsentlig yta på lagret kan  

det leda till ett ineffektivt materialflöde samt en överflödig kapitalbindning, 

det området har författarna även valt att begränsa sig till, därav kommer 

studien bestå av att konstruera en arbetsmodell för att reducera 

lagerkostnader. Fallstudien kommer inte ta hänsyn till komponenter som 

köpts in från leverantör. 

Skribeterna får endast tillgång till AB Maskinarbetens produktion mellan 7-

16, därav kommer processer som överstriger nio timmar ej kunna mätas i 

verkligheten, processtiderna kommer därför hämtas ifrån AB 

Maskinarbetens affärssystem. Författarna kommer på grund utav sektresskäl 

inte kunna redovisa autentiska data gällande priser och processtider. Därav 

kommer det användas fiktiva och realistiska värden för att utföra fallstudien. 
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Skribenterna väljer att avgränsa sig just för att arbetet inte skall bli för 

omfattade, om inga avgränsingar finns skulle arbetet antagligen pågå långt 

efter utplanerad deadline. 
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2. Metod 

I  kapitetlet förklaras forskningsdesign, datainsamlingsmetod, 

forskningskvalitet och etik som används i studien. 

2.1 Forskningsdesign 

Arbetet kommer bestå av en kvalitativ forskningsmetod där författarna 

kommer utföra en fallstudie. Fallstudien innefattar en kartläggning av 

materialflödet, kapitalbidningen samt reducering av lagerkostnader utifrån 

en A-produkt hos en tillverkningsindustri.  

I rapporten används en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

insamlingsmetoder. Kvantitativ insamlingsmetod kommer vara den 

huvudsakliga insamlingsmetoden i rapporten. Den kvalitativa 

insamlingsmetoden kommer fungera som ett komplement under arbetets 

gång för att hjälpa författarna att bilda sig ytterligare uppfattning om AB 

Maskinarbeten. Den kvalitativa insamlingsmetoden kommer främst bestå av 

observationer och semistrukturerade intervjuer av personer med relevant 

befattning. Den kvantitativa insamlingsmetoden består av data från 

informationssystem. Forskningskartan i figur 1 nedan förklarar visuellt 

fallstudiens metodik kring angreppssättet av problemområdet. 
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Figur 1. Forskningskarta 

 

Den forskningsdesign som är aktuell för denna forskning är en fallstudie då 

det kommer att krävas mer forskning inom ett specifikt ämne. För att avgöra 

ämnets innebörd samt problemområde kommer kvantitativ och kvalitativ 

datainsamling användas i fallstudien och därefter anpassas till 

datainsamlingen efter relevant teori som skall användas.  

För att säkerhetsställa att relevant teori används och empiriskt material 

insamlas efter problemområdet kommer metodiken i studien vara 

konvergent- och divergent utformad. Att pendla mellan konvergent och 

divergent tankesätt bidrar till att forskarna inte stirrar sig blinda på ett 

enskild problem under arbetets gång. Forskarna kommer alltså utgå från det 

större perspektivet och sedan gå djupare in i det aktuella problemet, upplever 

de att problemet är ohanterligt backar vederbörande och utgår ifrån ett 

bredare perspektiv igen. Det upprepas kontinuerligt för att underlätta det 

empiriska arbetet. 
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När problemområdet identifieras utförs öppna intervjuer med 

produktionsledare, det sker även löpande dialoger med projektets handledare 

för att få kontinuerlig feedback. Då problemområdet har identifierats 

verkställs en planering av aktiviteter som skall utföras under arbetets gång, 

aktiviteterna inkluderar empiriskt material, teori, analysverktyg, simulering 

och dokumentation. De planerade aktiviteterna utförs enligt 

forskningskartans ordning. Författarna utgår även från ett gantschema där 

större arbetsuppgifter skall utföras veckovis, detta för att underlätta 

planeringen under arbetes gång, se bilaga 1 för gantschema. 

I analysdelen är förhållningssättet att studien koncentreras på faktorer som 

påverkar bundet kapital och därefter testas simuleringar som grundar sig på 

faktorerna som kan ge störst påverkan på kapitalbindning i 

omsättningstillgångar. 

2.2 Induktivt förhållningssätt 

Ett induktivt förhållningssätt menas att forskaren utformar sin teori utefter 

sin egna insamlade empiriska data och inte efter redan existerande teori 

inom ämnet. En risk med det är att det finns en ovisshet kring teorins 

omfattning eftersom teorin är baserad på empiriskt material som är specifikt 

för ett speciellt fall enligt Blomkvist och Hallin (2014). 

Rapporten kommer utgå från ett induktivt förhållningssätt då en fallstudie 

skall göras där informationen kommer samlas in från empirisk data som 

därefter skall omvandlas till teori. Eftersom det finns risker med att den 

induktiva teorin kan bli omfångsrik är det viktigt att studien avgränsas. 

Eftersom skribenterna har fått ett problem från fallföretaget som skall lösas 

betyder det att författarna måste utgå från empirisk data som samlas in med 

hjälp av observationer, intervjuer och data. När informationen är insamlad 

kan denna analyseras och jämföras med relevant teori. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Det finns två typer av datainsamlingsmetoder, kvantitativa och kvalitativa. 

Beroende på vilken typ av studie som görs är det viktigt att välja rätt metod 

eller att kombinera dem båda. Kvalitativ datainsamlingsmetod innefattar 

intervjuer samt observationer och kvantitativa innebär att man använder 

enkätstudier, utför experiment och statistiska tillvägagångssätt enligt 

Blomkvist och Hallin (2014). 

I denna studie kommer skribenterna använda sig av både kvalitativ och 

kvantitativ datainsamling. De kvalitativa insamlingarna kommer innefatta 

öppna och semistrukturerade intervjuer som genomförs med 

personalansvarig och materialproduktionsstyrnings-ansvarig på AB 

Maskinarbeten. Det för att en uppfattning ska bildas om hur företaget 

fungerar samt är uppbyggt inom material- och informationsflödet. 

Anledning till varför skribenter bör välja två metodintervjuer är att minimera 

påverkan på vad som kan vara ett problemområde och att respondenten skall 

uttrycka sitt eget perspektiv. Den andra metoden används för att veta mer 

om problemområdet och riktar sig till att få svar på frågor som är 

djuprelaterade till ämnet. Frågorna kommer att vara delvis förutbestämda 

men även öppna. De öppna frågorna kommer att ställas för att respondenten 

ska förhålla sig opartisk och de förutbestämda frågorna ställs för att få svar 

på specifika ändamål, för att se frågorna se bilaga 2, semistrukturerade 

frågor dokumenteras skriftligt för att datan ska bli korrekt, det är av hög 

relevans enligt Blomkvist och Hallin (2014). 

De observationer som utförs börjar övergripande genom att vandra med 

produktens gång i materialflödet, för att förstå och kartlägga flöden görs 

spaghettidiagram, först på produktens komponenter och sedan på den 

ihopsvetsade sålådan. Datan som ska samlas in från observationer kommer 

vara från de faktiska situationerna som tillhör produkten och dess 

komponenter. Det kommer att göras löpande under studiens gång och det 
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som kommer insamlas är bland annat lagersaldo, lagertid, cykeltid, buffertar, 

personalstyrka och arbetssätt. Processerna kommer observeras och 

dokumenteras, för att åstadkomma ett realistiskt underlag till nyckeltal, 

ABC- och värdeflödesanalyser, det är nödvändigt enligt Blomkvist och 

Hallin (2014). 

2.4 Forskningskvalitet och etik 

2.4.1 Forskningskvalitet 

Att åstadkomma en hög kvalitet i ett vetenskapligt arbete är av central 

betydelse. Stommen i arbetet kommer utgöras av vilken metod datan 

insamlas med och vad som undersöks. Definitionen på validitet är att 

undersöka rätt sak samt att litteraturen stämmer överens med 

problemställningen, reliabilitet betyder att undersökningen görs på rätt sätt. 

Det som studeras eller observeras skall mätas med metoder och verktyg som 

är tillförlitliga enligt Blomkvist och Hallin (2014). Kvaliteten på studien kan 

öka genom att nyttja flera olika undersökningsmetoder för att granska 

samma händelse, det kallas för triangulering som Björklund och Paulsson 

(2012) nämner i deras litteratur. 

 För att säkerställa en god kvalitet på fallstudien kommer val av rätt 

metododer vara av hög relevans. I studien används intervjuer, observationer 

och dokument för triangulering av företeelsen. Genom att undersöka de 

verktyg, modeller eller instrument som kommer att användas för att samla in 

data och stärka studien med rätt teori bidrar till ökad kvalitet. Även för att 

säkerställa verktygen, modellerna eller instrumenten som är utformade och 

lämpade för att mäta rätt data och besvara frågeställningen. 

I de kvalitativa studierna som kommer genomföras skall kvaliteten på 

arbetet stärkas genom att dokumentera intervjuerna med skrift, det för att 

undvika opartiskhet och att data ska gå förlorad. Olika ansvariga personer 
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med varierande befattning på fallföretaget kommer intervjuas för att minska 

sannolikheten för faktafel. 

2.4.2 Etik 

Att följa en god praxis när ett vetenskapligt arbete skrivs är vad etik handlar 

om, vilket innebär att ingen skall ta skada av arbetet och att dess normer 

efterföljs. I denna praxis ingår informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att göra studien trovärdig 

måste den stärkas av referat och citat annars kan konsekvensen bli att 

vederbörande blir anklagad för plagiat (Blomkvist, Hallin, 2014). 

Den etik som kommer vara delvis aktuellt för denna studie är att använda sig 

av konfidentialitetskravet då det finns sekretessbelagt information som 

uppdragsgivaren inte vill ska spridas vidare. Då intervjuer görs i 

undersökningen kommer hänsyn tas till informationskravet där objektet 

kommer att informeras om studiens syfte. 
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3. Teori 

Relevant vetenskaplig litteratur kommer användas för att få fram önskvärd 

teori, för att utföra arbetet inom ämnena material och produktionsstyrning 

samt supply chain management. 

I teoriavsnittet presenteras teori inom områdena lagerhållning, 

lagerkostnader, kapitalbindning, värdeflödesanalys och lean-produktion. 

3.1 Lagerhållning 

Att ha någon form av lagerhållning med råmaterial, halvfabrikat samt 

färdiga produkter är behövligt för de flesta företag att inneha för att undvika 

stopp i produktionen. Lagernivåerna varierar beroende på om det sker ett 

inköp eller uttag enligt Segerstedt (2018). 

 

Lagerhållning är endast en kostnad då bundet kapital befinner sig på lagret 

vilket är kostsamt att underhålla samt tar upp omfattande lagerytor, trots det 

väljer många företag att betala för denna säkerhet. Det är viktigt att räkna ut 

vilken storlek som lagernivån skall ligga på för att undvika stora 

genomsnittslager som leder till onödigt höga kostnader (Jonsson, Mattsson, 

2016). 

Leveranstid innebär hur lång tid det tar mellan att en kund beställer en vara 

till att den är levererad. Med ledtid innefattar det tiden det tar från och med 

att produkten börjar tillverkas till att den är färdigställd som nämns i 

Segerstedt (2018). 

FIFO betyder first-in-first-out vilket menas att den påbörjade ordern ska bli 

färdigställd först, det ska ej påbörjas ordrar emellan enligt Segerstedt (2018). 
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3.2 Lagerkostnader 

För att kunna bedöma lagervärdet bör en uppskattning av kostnaden för 

varje enskild artikel göras. Enligt Jonsson och Mattsson (2011) borde man 

förhålla sig enligt principer som indelar artiklar efter standardpris, 
medelpris och first-in-first-ut, för att kostnader till respektive artikel inte är 
lika. 

Att förhålla sig till standardpris innebär att uppskattningen för varje artikel 
görs med andra standardmått som till exempel standardpriser för material, 
standardlönekostnader och andra standarder som påverkar artikelns pris. 
Det görs för artiklar som är egentillverkade och ingår i perioder inom ett år 

enligt Jonsson och Mattsson (2011). 

För att kunna bedöma kostnaden för antalet artiklar som lagerhålls består 

kostnaden av ett finansiellt parti som innebär hur företagets 

avkastningsförväntan kommer bli, det är också förenat med en risk och den 

fysiska aspekten som består av driftkostnader för lagret. De tre 

kostnadskomponenterna för att beräkna lagerkostnaden delas in efter 

kapitalkostnader och osäkerhetskostnad som tillhör det finansiella avsnittet 

medan lagerhållningskostnaden tillhör den fysiska enligt Jonsson och 

Mattsson (2011). 

För att beräkna kapitalkostnaden kan de artiklar som finns i lager värderas 

lika som dess intäkter hade genererat, eftersom det i sin tur hade kunnat 

investeras om det inte hade varit i lager som nämns i Jonsson och Mattsson 

(2011). 

Osäkerhetskostnaden uppstår då företag väljer att binda stora kvantiteter i 

lager som kan utvecklas till att materialhanteringen blir mer besvärlig och 

kan resultera i att enheter måste kasseras, ökar lagervolymen ökar även 

artiklarnas liggtid. Ett annat problem som relaterar till stora volymer på lager 

är dess artiklar som försvinner i sortimentet utan intäkt, om företag då 

saknar ett säkert lagersystem kan det här uppstå i merkostnader i form av 
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fellevererade artiklar och kostnader för att korrigera felet enligt Jonsson och  

Mattsson (2011). 

Lagerhållningskostnaden baseras på alla kostnader som tillkommer för 

förvaringen. Det kan exempelvis vara operationer, avskrivningar, personal, 

materialhantering, energi, administration och transporter (Jonsson, Mattsson, 

2011). 

Som nämnts tidigare ökar liggtiden när lagervolymerna blir större, även det 

kan förorsaka reklamationer hos artiklar som innehar begränsad hållbarhet. 

Artiklar som befinner sig på lagret kan också försvinna på grund av stölder 

utförda utav inbrottsligor, konsumenter eller anställda. Det är också viktigt 

att ha ett fungerande affärssystem, hanteras inte det korrekt finns det risk att 

lagersaldon blir fel och inte stämmer överens med verkligheten vilket bidrar 

till lagerförluster enligt Jonsson och Mattsson (2011). 

3.3 Kapitalbindning 

Kapitalbindningen består av ingående råmaterial och inköpskomponenter, 

produkter i arbete samt varor som transporteras enligt (Jonsson och 

Mattsson (2016). 

Företag delar upp sina tillgångar i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar. När företaget investerar i en resurs binds kapitalet till 

resursen vilket påverkar kassaflödet samt betalningsförmågan för företaget. 

Bindning av kapital har en inverkan på den direkta lönsamheten men även 

på den indirekta eftersom den påverkar leveransservicen. För att bilda sig en 

uppfattning om bundet kapital måste organisationen beräkna det enligt  

Jonsson och Mattsson (2016). 

Genom att räkna ut kapitalbindningen i absoluta tal framkommer direkta 

lagervärden i kronor. Saknas tidigare värden för det bundna kapitalet krävs 

ett annat tillvägagångssätt för att beräkna kapitalbindning, multipliceras 

genomsnittslagret per styck med varuvärdet per styck kalkyleras 
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kapitalbindningen i absoluta tal som nämns i Jonsson och Mattsson (2016). 

Många faktorer påverkar kapitalbindningen såsom omsättningshastighet, 

lagrets liggtid eller täcktid. Som nämnts tidigare bidrar en hög 

omsättningshastighet till en mindre kapitalbindning i lagret enligt Jonsson 

och Mattsson (2016). 

3.3.1 Omsättningshastighetsformel 

Formeln för omsättningshastighet är följande: 

 

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 	 ./0ä112324
5627/0231108946:

  (1) 

 

Där omsättning uttrycks [per år] och genomsnittslager [st]. 

Genom att räkna ut omsättningshastighet får man fram hur många gånger 

som exempelvis lagret omsätts per enhet. 

3.3.2 Lagrets Liggtidsformel 

Den genomsnittliga liggtiden definieras som: 

 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔	𝑙𝑖𝑔𝑔𝑡𝑖𝑑 = ?:7@AB13720@949:	C6:	å:
./0ä1123240E90134E61

  (2) 

Där genomsnittlig liggtid uttrycks i [dagar]. 

Den förklarar hur länge en komponent ligger tills dess att det sker en 

aktivitet i lagret. 

3.4 Leanproduktion 

Lean production är en nödvändig filosofi hos företag att implementera då 

verktyg och tankesätt som ingår i lean är användbara för att uppnå 
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konkurrenskraft. Leankonceptet är omfattande och det tar en överskådlig tid 

att tillämpa i företagskulturen. Att ständigt minimera slöseri är en huvuddel i 

lean production-konceptet, slöseri kallas för muda inom lean och definieras 

som de icke värdeskapande processerna eller det som kunden ej är villig att 

betala för. 

Det finns åtta stycken olika slags muda, dessa är rörelse, fördröjning, 

transport, omarbete, överarbete, överproduktion, lager samt kunskap. 

Onödiga rörelser som sker när en människa eller maskin inte bearbetar 

produkten är muda, icke ergonomiska rörelser eller arbetsstationer innefattas 

också då produktivitet, kvalitet och säkerhet påverkas negativt. Förseningar 

kan uppstå när en operatör har materialbrist, att material står i vägen för 

produktion eller när operatören väntar på att en maskin skall producera klart 

produkten enligt Pascal Dennis (2015). 

Transporter är icke värdeskapande och kunden vill ej erlägga det, dåligt 

utformade layouter som orsakar långa transportsträckor, onödigt stora 

utrustningar samt omfattande batcher skall därav elimineras. Transporter kan 

orsaka olyckor på arbetsplatser då det inträffar ungefär 800 olyckor per år, 

därav finns det regler och föreskrifter vid hantering av truckar. För att 

förebygga olyckor med truck på arbetsplatser finns rutiner att följa på 

Arbetsmiljöverket (2019). 

För att minska transportsträckor och motverka den här typen av muda bör 

tillverkningen av produkter ske i lämpliga ordrar samt att processer bör ligga 

skall placeras nära varandra. Att omarbeta defekta produkter är kostsamt då 

ytterligare material, tid och energi krävs för att åtgärda produkten. 

Överarbete innebär att företaget förädlar eller utvecklar en teknologi eller 

funktion till produkten som kunden ej efterfrågar enligt Dennis (2015). 

Att inneha råvarulager, delkomponenter samt produkter i arbete är inte 

värdeskapande. Det inträffar när produktionen inte är taktad utefter 

kundefterfrågan. Överproduktion innebär att företag tillverkar produkter som 
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inte går att sälja direkt. Några faktorer som påverkar kostnaden är 

byggverksamhet och reparationer av stora lager, ytterligare arbetare och 

maskiner samt för många truckar och pallar. 

Att inte ta vara på den kompetens som finns i företaget räknas också som 

muda, det kan inkludera både interna och externa kunder samt leverantörer. 

Att företag uppmuntrar till interna kreativa lösningar samt samarbetar med 

kunder och leverantörer kan ge bidrag till att de olika aktörerna gemensamt 

kan eliminera muda (Dennis, 2015) 

3.5 Spagettidiagram 

På ett effektivt vis går det undersöka flödet i en verksamhet genom att skapa 

ett spagettidiagram. Det är användbart vid ett tillstånd då en företagsledning 

upplever att den inte har kontroll över företagets produktionsflöde, det kan 

appliceras på fysiska material, produkter och individer (Sörqvist, 2013). 

För att tillverka ett spagettidiagram brukar skaparen utgå från en 

verksamhetskarta över företags layout, varje fysisk aktivitet registreras 

såsom rörelser eller förflyttningar på exempelvis en produkt eller individ 

som ingår processen. När aktiviteterna är insamlade ritas dessa in i ett 

flödesschema där verksamhetskartan ligger som grund (Sörqvist, 2013). 

För att få utökad information angående flödet går det komplettera 

spagettidiagrammet med information beträffande tider och sträckor. När 

spagettidiagrammet är framtaget ger det en tydlig bild över nulägets 

tillstånd. Det underlättar för företagsledningen som därefter kan analysera 

diagrammet, och utifrån deras analys implementera förbättringar där 

exempelvis processernas avstånd emellan bör bli kortare samt att onödiga 

rörelser ska elimineras (Sörqvist, 2013). 

3.6 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett verktyg som används för att kunna identifiera vilka 

operationer i en produktion som är värdeskapande eller icke-värdeskapande. 
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Det värdeskapande operationerna är de som tillför värde till produkten, det 

vill säga det som gör att produkten blir fulländad, medan de icke-

värdeskapande operationerna exempelvis kan vara transporter och lagring 

eftersom kunden inte är beredd att betala för ökad ledtid och 

förvaringskostnad för produkten. Det finns dock nödvändiga icke-

värdeskapande aktiviteter, det kan vara operationer som indirekt medverkar 

till att produkten blir komplett (Olhager, 2013). 

Administrativa aktiviteter kan vara till exempel inköp, planering av 

produktionen, transporter från leverantör och till kund. Oftast görs en 

kartläggning av nuläget på informationsflödet samt materialflödet för att 

identifiera alla värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter och även 

de operationer som krävs för att stärka de värdeskapande aktiviteterna 

(Olhager, 2013). 

VLA = Värdeskapande ledtidsandel för produkt (%),  

G = Genomloppstid 

t = Bearbetningstid i resurs j för produkt i, med följande formel: 

 

𝑉𝐿𝐴3 =
∑ 13JK
LMN

5
    (8) 

 

Den värdeskapande ledtidsandelen är summan av alla värdeskapande 

aktiviteter dividerat med genomloppstiden för produkten enligt Olhager 

(2013) ligger företag i intervallet 0,05-5%, därav fick det kallas “the 0,05 to 

5% rule”. Ju högre procentandelen är, dess högre är de värdeskapande 

aktiviteterna eller dem icke-värdeskapande aktiviteterna är lägre (Olhager, 

2013). 

3.7 ABC-analys 

För att göra en ABC-analys behöver det göras en artikelklassificering som 

innebär att artiklar delas in i olika klasser. Klasserna bestäms av hur ofta 
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artiklarna förekommer och kan användas efter det perspektiv som företaget 

vill uppnå. Exempelvis om en artikel har hög omsättning kan det vara 

gynnsamt att beställa in den mer frekvent för att undvika stort lager eller att 

förvara en större kvantitet som har hög omsättning för att åstadkomma en 

hög servicenivå (Olhager 2013). 

En ABC-analys kan göra att företag identifierar artiklar som inte 

förekommer ofta och där stora resurser nyttjas, enligt Yang et. al. (2017) kan 

företag bli lönsammare genom att diffrentiera artiklar.  

Då ABC-analysen baseras på volymvärde och lagervolym kan A-artiklar 

tillverkas eller köpas in oftare och hållas i låga kvantiteter på lager medan 

för C skall det fungera tvärtom. Det bör göras för att kapitalbindningen inte 

är lika stor för C som den är för A. En annan aspekt är att oftast genererar A-

produkterna en större vinst och därmed bör de ha en hög servicenivå genom 

att ha stora kvantiteter på lager. Det kan vara kostsamt att lagerhålla A-

artiklar, dock är dessa få och brukar svara för 20% av artiklarna. C-artiklarna 

betyder inte mycket för företagets vinst och därmed bör dessa lager hållas i 

låga kvantiteter (Oskarsson, et al., 2006). 

För att skapa en artikelklassificering behövs fakta om volymvärde per 

artikel, antal kundorder per år och genomsnittslagersaldo per år, det kan 

även finnas andra aspekter som behöver beaktas beroende på situation för att 

skapa en klassificering (Olhager 2013). 

Nedan följer enligt Jonsson och Mattsson (2016) en steg för steg guide att 

skapa i ett excelark: 

1. Samla fakta av valt kriterium för varje artikel. 

2. Beräkna kriteriumet för varje artikel med att multiplicera årsförbrukning 

med valt kriterium. 

3. Summera kriteriumets värde för alla artiklar. 
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4. Räkna ut respektive artikels andel av det totala värdet på kriteriumet. 

5. Sortera artiklarnas andelar i fallande ordning. 

6. Tilldela artiklarna en klass efter A, B, C, det kan göras enligt 80/20-

regeln. 

Den vanliga ABC-analysen bygger på volymvärde. Artiklarna visar att ett 

mindre antal enheter står för större delen av omsättningen och en stor del av 

enheterna visar en mindre del av omsättningen, det brukar förhålla sig efter 

80/20-regeln. De artiklar som står för 20% av volymvärdet svarar för 80% 

av omsättningen där dessa artiklar brukar kallas A-artiklar, B svarar för 15% 

och C för 5%. Denna typ av artikelklassificering kallas för endimensionell 

ABC-analys. Den tvådimensionella analysen baseras också på volymvärde 

men även andra parametrar som exempelvis plockfrekvens från saldo, 

omsättningshastighet och försäljningsfrekvens kan göra att analysen grundar 

sig mer åt den kundorienterade aspekten enligt Olhager (2013). 

3.8 Säkerhetslagerdimensionering 

Det förekommer alltid osäkerheter beträffande efterfrågan på material i 

materialflöden, det orsakar i sin tur även osäkerhet på tillgångssidan. Det 

kan uppstå både kvantitetsosäkerhet och tidsosäkerheter, dessa hanteras av 

diverse säkerhetsåtgärder såsom säkerhetslager eller säkerhetstider. Om 

periodernas osäkerhet förändras kraftigt under ett omsättningsår blir det 

svårare att uppsakatta säkerheteslagret (Jonsson, Mattsson, 2013). 

För att bestämma storleken på säkerhetslagret finns det olika metoder, en 

simpel metod för att utföra det är att manuellt skatta hur stort lagret skall 

vara, dessa skattningar grundas på tidigare erfarenheter. Väljs en högre 

servicenivå tillkommer också kostnaden för bundet kapital där storleken på 

lagret ökar exponentiellt desto högre servicenivåer (S-A Matsson, 2017). För 

att avgöra det uppskattas lagerkostnader och kapitalbindning men även 

leveransförseningar samt lagerbrist. Genom att minimera bristkostnaderna 
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och lagerhållningssärkostnadernsa kan ekonomiskt optimerat säkerhetslager 

erhållas (Jonsson, Mattsson, 2013). 

Genom att utgå från företagets eftersträvade servicenivåer och 

efterfrågevariationer som oftast är normalfördelade på akuella artiklar bör 

det föredras för att uppnå god teoretisk riktighet. Servicenivån väljs utifrån 

en produktdiffrensifiering för att sedan hämta säkerhetsfakor (k) i bilaga 3 är 

tabellen är utformad efter en normalfördelning. Eftersträvas metoden 

möjliggör det till att företaget kan dimensionera exempelvis sin 

leveransservice och produktionsavvikelse utefter kundernas behov. 

Formeln för att dimensionera säkerhetslager är: 

 

𝑆𝐿 = 	𝑘	 × 	𝜎     (3) 

 

Symbolerna står för: 

SL = Säkerhetslager som anges i [st]. 

k = säkerhetsfaktorn beräknad från en önskad servicenivå 

σ = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden, dvs. ett mått på hur 

mycket efterfrågan varierar under den tid det tar att återfylla lagret. Den kan 

fås fram med följande formel: 

 

𝜎 = 	𝜎1 × √𝐿𝑇    (4)	

Där: 

σ = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden, dvs. ett mått på hur 

mycket efterfrågan varierar under den tid det tar att återfylla lagret. 

𝜎1 = efterfrågans standardavvikelse per period 

LT = ledtidens längd i antal perioder 
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Formel (3) och (4) kan användas ifall antagandet görs om sannolikheten att 

inte få lagerbrist under en lagercykel, så kan servicenivån bestämmas. Med 

lagercykel menas perioden mellan två inleveranser. Den servicenivå som 

bestäms brukar kallas SERV1. Sammanfattad formel av (3) och (4) är 

följande: 

 

𝑆𝐿 = 	𝑘	 × 𝜎 × √𝐿𝑇    (5) 

 

För att bestämma servicenivån utifrån den andel av efterfrågan som kan 

tillgodoses direkt från lager måste artikelvärde uppskattas. Enligt (Jonsson, 

Mattsson, 2011) så skall högre säkerhetslager dimensioneras för 

lågvärdesartiklar och lägre för högvärdesartiklar, det för att skydda sig mot 

produktionsstörningar. Diffrentieringen av servicenivån kan göras i 

förhållande till produktens komponenter. Exempelvis är servicenivå på 95% 

för en högvärdesartikel medan en servicenivå av 99% lämpar sig för en 

lågvärdesartikel (Jonsson, Mattsson, 2011). 

Servicenivån används för att beräkna servicenivåfunktionen med följande 

formel: 

 

𝐸(𝑧) = (YZ[\]^_)	`	a
s

    (6) 

Värdet av servicefunktionen kan avläsas från säkerhetsfaktorn i en 

servicefunktionstabell och med faktorn z kan sedan säkerhetslagrets 

kvantitet beräknas. 

Symbolerna står för: 

E(z) = Servicefunktion [hämtas ur tabell] 

z = Säkerhetsfaktor [hämtas ur tabell] 

σ = Efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 
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Q = Orderkvantitet vid påfyllning av lager 

SERV2 = Servicenivån 

(Jonsson, Mattsson, 2011) 

För att räkna ut standardavvikelsen används följande formel: 

σ	_ ≔ Y
2ZY

∑ (𝑥3Z�̅�)_2
3fY     (7) 

(Alm och Britton. 2008) 
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4. Genomförande 
I avsnittet presenteras fallföretaget och projektets genomförande 

introduceras i avsnitten intervjuer, spagettidiagram, värdeflödesanalys, 

datahantering samt arbetsmodell. 

4.1 Företagsintroduktion 

AB Maskinarbeten är ett tillverkande företag som producerar produkter från 

råmaterial till komplett produkt och har en kapacitet att kunna tillverka ett 

tusental produkter direkt ifrån lager. AB Maskinarbeten är ett 

legotillverkande företag som startade 1952 som riktar sig främst till kunder 

inom segmenten entreprenadmaskiner, jordbruksindustrin och energisektorn. 

AB Maskinarbeten är beläget i Alvesta med cirka 150 medarbetare och deras 

tre lokaler är tillsammans ungefär 25.000 m_. Deras produktion mot 

Väderstad tillverkas efter prognos. Väderstad säljer jordbruksmaskiner där 

gödningslådan är en tillhörande komponent som tillverkas av AB 

Maskinarbeten i olika modeller. I takt med att Väderstad expanderar, 

avslutade de det finansiella året 2018 med en ökning på 27 % av 

omsättningen Väderstad (2019), i denna expansionstakt växer även AB 

Maskinarbeten då behovet av gödningslådor kraftigt ökar. 

Gödningslådan tillverkas från råmaterial till färdig produkt på AB 

Maskinarbeten, den genomgår åtta huvudprocesser innan den levereras till 

Väderstad. 

Utmaningar som AB Maskinarbeten står inför är expansionstakten från 

Väderstad som troligtvis har påverkat material- och informationsflödet enligt 

produktionsledaren på fallföretaget. Då Väderstad efterfrågar fler 

gödningslådor har produktionen på AB Maskinarbeten en större utmaning 

att möta efterfrågan. För att möta marknaden har AB Maskinarbeten 

resonerat och kommit fram till att de bör bygga lager för att upprätthålla 

leveranssäkerheten. Utöver att bemöta efterfrågan är den varierande under 
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året, AB Maskinarbetens prognos visar att under höst och vinter är 

efterfrågan 11,6 - 11,9 stycken sålådor medan under vår och sommar visar 

prognoserna på 2,8 - 6,1 stycken per vecka. Det är ett underlag för att bygga 

lager då produktionen har svårare att bemöta skillnaderna i efterfrågan som 

kan bero på kapacitetsbrist. 

En ökning i produktionen av sålådor har medfört att arbetsytor och 

transportsträckor har transformerats till förvaringsytor. Samtliga 

medarbetare för varje process i gödningslådans materialflöde uttrycker att de 

får tillbringa stor tid varje dag till att förflytta material, det för att det står i 

vägen för medarbetarna då de behöver arbetsyta, transportera gods eller 

hämta material som står bakom godset. En del av dessa medarbetare 

uttrycker också att konsekvensen av det har medfört att arbetsplatsen har 

blivit osäker och hektisk. 

4.2 Intervjuer 

Skribenterna började att formulera frågor inför intervjun med 

produktionsledare på AB Maskinarbeten. Det för att få en bredare 

uppfattning om verksamheten, frågorna var både strukturerade och semi-

strukturerade. Författarna fick även en rundvandring ute i verksamheten där 

varje delprocess förklarades. 

4.3 Spagettidiagram 

Skribenterna gick sedan vidare med att skapa ett spagettidiagram, det för att 

bilda ytterligare förståelse angående verksamheten samt för att få en 

överblick över hur flödesprocesserna var utformade. Författarna utgick ifrån 

en verksamhetskarta som AB Maskinarbeten tillhandahöll dem med. 

Därefter analyserades sålådans transportvägar enda ned till komponentnivå, 

det togs fram från sålådans strukturlista. Samtliga komponenters 

transportvägar kartlades, de tog även hänsyn till antalet komponenter som 

transporterades ifrån respektive delprocess. 
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Samtliga komponenter genomgick laserskärningsprocessen vilket författarna 

noterade i aktivitetslistan som varje komponent innehar. Komponenterna 

skickades sedan vidare till bockningsprocessen och svetsningsprocessen, det 

beroende på vilket bearbetningskrav som respektive komponent krävde.  

Metotoden upprepades för varje aktivitet som komponentena genomgick.  

När samtliga flödesaktiviteter var insamlade dokumenterade och ritades 

dessa in i en fysisk verksamhetskarta. Spagettidiagrammet digitaliserades 

sedan in till en datafil, se figur 3. 

 

4.4 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalysen skapades utifrån observationer från varje delprocess, 

det fördes även öppna intervjuer mellan operatör vid respektive delprocess 

och författare. Cykeltiderna för laserskärning och bockning är simulerade 

ifrån AB Maskinarbetens affärssystem. 

 

Mätningarna vid varje delprocess skedde sporadiskt eftersom varje specifik 

process inte producerade en sålåda vid det tillfället som skribenterna skulle 

utföra mätningarna. Mätningarna utfördes därav när en sålåda skulle 

produceras, därför fördes det samtal med operatören för att kunna planera in 

ett lämpligt tillfälle att utföra undersökningen. Mätningarna utfördes med 

hjälp av tidtagarur, författarna började mäta cykeltiden från det att en enhet 

just blivit färdigbehandlad till det att nästkommade enhet blev färdigställd. 

Mätningarna varierade med en viss tidsenhet beroende på process. 

Vissa processer bestod av långa cykeltider som pågick under en lång tid, 

vissa delprocesser hade cykeltider upp till 25 timmar. Det försvårade 

observationerna för skribenterna, därför hade dessa cykeltider hämtats från 

AB Maskinarbetens egna databas. När samtliga cykeltider var insamlade 

behandlades dessa och fördes sedan in i en visuell värdeflödesanalys, se 

bilaga 4. 
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Värdeflödesanalysen ritades först ned på ett pappersark där samtliga 

delprocesser, leverantörer, kunder och andra funktioner illustrerades. Det 

bidrog till att skapa en förståelse över materialflödet, buffertarna och vilka 

processer som var värdeskapande samt hur mycket värdeskapande tid hela 

processen bestod av. 

4.5 Datahantering 

När den empiriska datan var insamlad behandlades och sammanfattades 

informationen, skribenterna förde en kontinuerlig dialog med deras 

handledare för att säkerställa så att de höll sig inom rätt forskningsområdet. 

Efter att den kvalitativa insamlingen var klar övergick författarna till den 

kvantitativa insamlingssmetoden där de behandlade större produktdata från 

AB Maskinarbetens affärssystem Monitor. Datafilen innehöll bland annat 

artikelnummer, försäljningspris, kostnad och personalkostnad. Utifrån 

informationen räknade författarna ut nyckeltal såsom omsättningshastighet, 

liggtider, kvadratmeterpris och säkerhetslagerdimensionering. Genom att 

utföra dessa uträkningar kunde författarna se hur effektiv lagerhanteringen 

var med avseende på flera aspekter. 

Samtliga formler redovisas i teoriavsnittet, data angående AB 

Maskinarbetens nyckeltal redovisas i resultatavsnittet. 

4.6 Arbetsmodell 

Arbetsmodellen som illustreras i tabell 1 har utformats av författarna och 

modellen syftar till besparing av lagerkostnader. En genomgång om hur den 

appliceras på produktgrupper illustreras steg för steg nedan. 
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Tabell 1. Arbetsmodell 

Steg Verktyg Varför Utförande 

1 Intervjuer Bilda uppfattning om 
problemområde 

Öppna & 
semistrukturerade 

2 Spagettidiagram Identifiera 
materialflödet 

Se teoridel 3.4 

3 Nuvärdesanalys Lokalisera eventuella 
buffertzoner och 
ledtider 

Se teoridel 3.5 

4 ABC-Analys Differentiera artiklar 
efter påverkande 
nyckeltal 

Se teoridel 3.6 

5 Lagerdimensionering Identifiera hur stort 
säkerhetslager som 
krävs, SERV1 & 
SERV2. Där 
standardavvikelsen bör 
beräknas efter 
efterfrågan per säsong. 

Se teoridel 3.1.3, 
3.1.2.1 & 3.1.2.2 

6 Utvärdera och följ 
upp 

Se potentiell 
kostnadsbesparing 

Analysera 
resultat 
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5. Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet från studien redovisas med följande 

rubriker, materialflödet, lokaler, artiklar och dimensionering av lager. 

Bilden nedan ger illustrering av sålådan. 

 

 
Figur 2: Strukturlista av sålåda 

Figur 2 visar en bild på strukturlistan på sålådans första strukturdjup, den 

illustrerar även den första strukturbredden. Högst upp finns den kompletta 

sålådan där samtliga tillhörande komponenter är monterade. I nästa steg 

delas den kompletta sålådan upp i nio delkomponenter. Sålådan består i sin 

tur utav cirka femtio delkomponenter. Eftersom det förekommer ett större 

antal komponenter djupare ned i strukturlistan kommer redovisas i bilagor. 

5.1 Materialflödet 

Sålådan genomgår totalt elva olika delprocesser, endel komponenter till 

gödningslådan genomgår inte samma bearbetning som andra komponenter, 

därav behandlas dessa av färre delprocesser. AB Maskinarbeten använder 

sig av ett eget centrallager där de förvarar en betydande del av deras material 

som består mestadels av plåt. Laserskärningen som är den första 

delprocessen i produktionsflödet får kontinuerligt plåtleveranser från 

centrallagret.  
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I följande rubriker kommer en mer detaljerad beskrivning av varje 

delprocess. 

5.1.1 Laserskärningen 

Vid laserskärningen skärs en majoritet av komponenter ut från plåtar med 

varierande dimensioner till sålådan och gallret, de fördelas därefter i lådor 

som sedan skickas vidare till bockningsprocessen eller direkt till 

svetsprocesserna, det beroende på komponentens bearbetningsbehov. Det 

finns fem lasermaskiner och det krävs en operatör vid varje station. 

5.1.2 Bockning 

Cirka hälften av samtliga komponenter som lådan består av går igenom 

bockning. Här används tre maskiner som kräver en operatör vid varje 

process, dessa processer behöver dock inte ske parallellt. Efter 

bearbetningsprocessen fördelas de i respektive lådor som därefter levereras 

till svetsavdelningen. 

5.1.3 Svets-galler 

Vid galler-svetsstationen levereras delar från laserskärning samt 

bockningsprocessen, delarna svetsas ihop till ett galler som är en 

delkomponent till sålådan. Processen kan ske på olika stationer i svetshallen, 

det arbetar en svetsare vid respektive svetsstation, antalet stationer varierar 

beroende på efterfrågan. När gallret är ihopsvetsat skickas det vidare till 

blästringstorget. 

5.1.4 Svets-sålåda 

Hit levereras cirka 50% av komponenterna från laserskärningen och ungefär 

50% av bockningsprocessen. Vid svetsprocessen sammanfogas en 

betydande del av komponenterna som består av sålådan ihop. Företaget 

innehar tre stycken svetsstationer som endast svetsar sålådan. När 
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delprocessen är klar har en sålåda tagit form. Sålådan skickas därefter vidare 

till tvättningstorget. 

5.1.5 Tvätt 

Efter att sålådan blivit ihopsvetsad krävs det att den tvättas för att få bort 

smuts och oljeavlagringar. När sålådan är tvättad skall den torka, för att 

undvika att blästringssand fastnar på sålådan under blästringsprocessen. 

5.1.6 Blästring 

Galler och sålåda måste blästras för att avlägsna oönskad yta som orsakar att 

färg ej fastnar på plåten vid lackering, som nämnts i tidigare avsnitt krävs 

det att komponenterna är torra innan processen genomförs. Lådan hängs upp 

i en krok medan gallret läggs i ett ställ, de går därefter in i en bana genom 

blästringsmaskinen. Två operatörer sköter denna delprocess. När 

blästringsprocessen är klar avlägsnas blästersand som eventuellt kan ligga 

kvar i lådan. Sålådan levereras därefter vidare till målningstorget och gallret 

skickas till pulverlackeringen. 

5.1.7 Pulverlackering galler 

Från blästringstorget levereras gallret till pulverlackeringen där det hängs 

upp i krokar och genomgår pulverlackeringsprocessen som lackerar gallret 

rött, därefter torkas färgen. Två operatörer arbetar vid delprocessen, gallret 

avlägsnas från krokarna och skickas sedan vidare till monteringsbufferten. 

5.1.8 Spackling 

Efter att sålådan blivit blästrad måste den genomgå en spacklingsprocess där 

en operatör spacklar den för hand. Spacklingen måste utföras för att täcka 

igen spalter av hålrum som blivit en konsekvens och svetsningsprocessen. 
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5.1.9 Våtlackering 

Vid våtlackeringen målas sålådan med röd färg, innan målningen sker tätas 

hela lådan invändigt. Lackeringen sker manuellt och utförs av en operatör. 

Efter att lådan är färdigmålad ställs den in i en ugn. Att lackera lådan ger ett 

betydande skydd mot oxidering vilket ökar sålådans livslängd. 

5.1.10 Montering 

Vid monteringen monteras samtliga komponenter på sålådan, enligt 

strukturlistan vid denna process är det nio komponenter som skall till för att 

produkten skall bli helt färdigställd. Det arbetar två montörer vid 

delprocessen. Här monteras bland annat presenning, linslås och fästen. 

Monteringen är den sista processen där eventuella defekter och andra fel kan 

upptäckas av montörerna, det för att minska antalet reklamationer på 

sålådan. 

5.1.11 Leverans 

När sålådan är färdigmonterad förflyttas den vidare ut till en buffertzon, där 

inväntas leverans från kunden, leveranser sker dagligen. 

5.2 Materialflödet och sträckor 

Följande resultat innehåller data från hela tillverkningsprocessen, se tabell 2. 

AB Maskinarbeten arbetar efter årliga kundprognoser, skribenterna har 

arbetat efter 43 veckors prognos då det är den totala tillgängliga arbetstiden. 

För att möta kundbehovet krävs det att företaget producerar tio sålådor per 

arbetsvecka, därav måste de producera två sålådor om dagen. Den teoretiska 

takttiden på sålådan hos AB Maskinarbeten är två dagar. 
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Tabell 2: Delprocessdata. Ledtiden som har värdet 0.13 dagar vid bockningsprocessen är beräknad 
utefter antalet aktuella komponenter som befinner sig i lagret. Antalet komponenter har då 
uppskattats och dividerats med antalet komponenter som krävs för att producera en komplett sålåda. 
Antalet komponenter räcker till cirka x stycken sålådor.i 

Process Cykeltid(Minuter) Ledtid(Dagar) Antal skift Antal operatörer 

Laserskärning x 3 1 4 

Bockning x 0.13i 1 2 

Svets-galler x 12 1 1 

Svets-låda x 1 2 3 

Tvätt x 2 1 2 

Blästring x 2 1 2 

Spackling x 3 2 1 

Pulverlackering x 12 1 2 

Våtlackering x 1.5 2 1 

Slutmontering x 4.5 + 0.5 1 2 

Slutlager x 0.5 0 0 
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I figuren visas det kompletta materialflödet för alla komponenter tillhörande 

en fullständig sålåda, i materialflödet hanteras materialet av cirka 50 stycken 

truckar.  

 

 
Figur 3: Verksamhetslayout 

 

Som nämnts tidigare i beskrivningen av materialflödet tar vissa 

komponenter olika vägar beroende på bearbetningsbehov, denna figur visar 

samtliga sträckor. Datainsamlingen av de observationer kring flödets 

processer som har redovisats löpande i texten finns sammanfattade i figur 2. 

För mer detaljerad illustration av varje flöde i respektive delprocess se 

bilagor 5, 8 och 10-15. 
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Tabeller ett och två är uppdelade i två eftersom sålådan och dess galler 

utnyttjar olika materialflöden. Tabellen visar materialflödets sträckor i antal 

meter för produktens låda och galler. Avståndet är uppmätt i programmet 

Sketchup som är skalenligt till lokalens storlek och har räknats ut efter 

materialets kortaste väg fram till dess målstation.  

Sträckan är uppdelad i A och B för att vissa komponenter genomgår olika 

processer. Samtliga artiklar tillhörande sålådan har sin början i 

laserskärningsprocessen, därav är den sträckan noll, frakten av råmaterial till 

startprocessen är därmed exkluderad. Tvättprocessen är inte medräknad i 

tabellerna då den ligger intill blästringsprocessen och är därmed försumbar. 

Avstånden mellan respektive process är uppmätta för att kunna summera 

totala sträckan för A och B. Den totala sträckan för alla komponenter har 

räknats ut genom att multiplicera antalet komponenter för det materialflöde 

de följer, det innebär det totala avståndet som alla artiklar måste färdas per 

styck. 

En av fem komponenter som tillhör gallret genomgår bockningsprocessen, 

de resterande fyra sänds från laserskärning till svetsning som efter denna 

process sammanflätas med materialflödet för samtliga fem komponenter. 

Ingen av gallrets artiklar genomgår spackling, därav är det avståndet noll. 

Sträckan för gallrets materialflöde utan komponenter är 622 meter och med 

dess fem komponenter blir sträckan 1 784 meter, se tabell 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
Grönberg & Gunnarsson 

Tabell 3. Stäckor för galler 

Galler (antal m) innehållande 5 

stycken artiklar 

 Sträcka A 

(m) 

 Sträcka B 

(m) 

Artiklar 

sträcka A 

Artiklar 

sträcka B 

Totala artiklar 

sträcka A+B 

   
1 (5) 4 (5) 5 (5) 

1.Laserskärning 0 0 0 0   

2.Bockning/valsning 92 0 92 0   

3.Svets 204 142 204 568   

4.Tvätt 0       0 

5.Blästring 50       250 

6.Spackling 0       0 

7.Målning 51       255 

8.Montering 83       415 

Summa sträckor 480 142 296 568 920 

Summa total sträcka (A+B)   622       

Summa för alla artiklar med 

sträcka A+B         1784 

 

29 av 56 komponenter till lådan genomgår bockningsprocessen, resterande 

27 stycken sänds från laserskärning till svetsningen, efter denna process 

sammanflätas materialflödet för samtliga 56 komponenter. Lådans artiklar 

genomgår spackling, därav är det avståndet medräknad. Sträckan för lådans 

materialflöde utan komponenter är 841 meter och med dess 56 komponenter 

blir sträckan 33 866 meter, enligt tabell 4. 
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Tabell 4. Sträckor för sålåda 

Sålåda (antal m) innehållande 

56 stycken artiklar 

 Sträcka A 

(m) 

 Sträcka B 

(m) 

Artiklar 

sträcka A  

Artiklar 

sträcka B  

Totala artiklar 

sträcka A+B 

   
29 (56) 27 (56) 56 (56) 

1.Laserskärning 0 0 0 0   

2.Bockning/valsning 92 0 2668 0   

3.Svets 224 162 6496 4374   

4.Tvätt 70       3920 

5.Blästring 0       0 

6.Spackling 88       4928 

7.Målning 36       2016 

8.Montering 169       9464 

Summa sträckor 679 162 9164 4374 20328 

Summa total sträcka (A+B)   841       

Summa för alla artiklar med 

sträcka (A+B)         33866 

 

5.3 Lokaler 

AB Maskinarbeten i Alvesta består huvudsakligen av tre lokaler där två av 

dessa används som förvaring och en för produktion. Av de två 

förvaringslager används den ena till råvarulager medan den andra används 

till förvaring av produkter, som fortsättningsvis kommer att kallas för 

Samhall. Ytan på AB Maskinarbetens tre byggnader utgör tillsammans 23 
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763 m_ där fabriken består av 18 705 m_, Samhall uppgår till 2 223 m_ och 

råvarulagrets yta är 2 835 m_. 

Lokalerna på AB Maskinarbeten drivs av energi bestående av el, fjärrvärme 

och olja, de är även utrustade med vatten. För att minska slitage och 

förstärka hållbarheten på lokalerna använder de sig av fastighetsskötsel, 

sotning, rengöring samt städning och övriga underhållsåtgärder. 

Omsättnings- och anläggningstillgångar i lokalerna försäkras via deras 

företagsförsäkring samt att deras tillgångar är fördelade som kostnader över 

längre tidsperioder, det vill säga avskrivningar. Dessa poster uppgår 

gemensamt till ett värde av 10 469 277 kronor per år. För redovisning av 

dessa poster som är förknippat med lokalkostnader se tabell 5 nedan. 
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Tabell 5. Fastighetskostnader 

Fastighetskostnader (kr)   Storlek på byggnader (𝐦𝟐)   

Bränsle         1 171 729 kr  Samhall 2223 

Fjärrvärme             111 025 kr  Fabrik 18705 

Sotning                   2 094 kr  Råvarulager 2835 

Vatten/avlopp                81 860 kr  Total 23763 

Renhåll/städ             764 457 kr      

Rep.underhåll         1 541 321 kr      

El         3 690 850 kr      

Försäkring             356 941 kr      

Avskrivning         2 289 000 kr      

Fastighetsskötsel             460 000 kr      

Total      10 469 277 kr  Kvadratmeterkostnad 

              

441 kr  

 

5.4 Artiklar 

Prognosen för den kompletta sålådan är 411 stycken som sträcker sig över 

ett års tid, se bilaga 5. 

Fallföretaget använder sig av ekonomisk orderkvantitet med hjälp av 

Monitor när de räknar fram hur stora lagernivåerna ska vara för 

komponenterna till sålådan. 

Produkten består av cirka 60 tillverkade komponenter. Som nämnts tidigare 

påbörjar sålådan sin bearbetning i laserskärningen förutom de fåtalet 

komponenter som är inköpta, inköpta artiklar har i denna studie inte 

behandlats på grund av att dessa är ett fåtal. De artiklar som befinner sig vid 

svetsen har antingen skickats från laserskärning eller bockning. Den data 

som har samlats in från dessa artiklar innan svetsprocessen är från företagets 

affärssystem. Affärssystemet gav information om artiklarnas styckkostnad, 

antal av varje artikel som används per låda, årsförbrukning och 
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genomsnittssaldo där genomsnittet grundas på förändringen i saldot för en 

månad. Av datan som togs fram räknades omsättningshastighet, liggtid, 

lagerledtid och artikelklassificering fram. 

  

Av det resultat svarar volymvärdeklass A för 78,8 % av omsättningen, B för 

15,6 % och C för 5,6 %. För dessa artiklar innehåller klass A 42,5 % av 

artiklarna, B 22,3 % och C 35,1 %, se bilaga 9 för sammanställning av 

ABC-analys. 

Två olika klassificeringstabeller har skapats genom att kombinera 

volymvärde och omsättningshastighet samt genom att kombinera styckpris 

och omsättningshastighet, se tabellerna 6 och 7. I rutorna anges antalet 

artiklar som sammanträffas med respektive klassificering. 

 

Tabell 6. Dubbel klassificering, parametrar volymvärde-omsättningshastighet 

  Omsättningshastighet   
        

  A B C 
Volymvärde     

A  24 5 0 
         

B  5 7 4 
         

C  0 4 15 
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Tabell 7. Dubbelklassificering 
 

  Omsättningshastighet   
        

  A B C 
Styckkostnad     

A  21 7 1 
         

B  7 4 4 
         

C  1 4 14 
 

 

Tabell 8 illustrerar hur mycket kvadratmeterkostnaden blir med avseende på 

hur mycket yta sålådorna tar upp i lagret. Den andra spalten visar data från 

AB Maskinarbetens affärssystem Monitor och den tredje spalten visar data 

som skribenterna själva samlat in genom observationer. Enligt Monitor är 

genomsnittssaldot 2.25 stycken sålådor samt att omsättningshastigheten är 

182.7 gånger, enligt skribenternas observationer visar genomsnittssaldot 28 

stycken sålådor och omsättningshastigheten är 14.7 gånger. Det summerade 

volymvärdet av lådor och dess komponenter uppgår till cirka 18 Mkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Kvadratmeterpris från Observation och Affärssystem 
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Artikel  

Sålåda   195250 195250 

Datainsamlingsmetod   Affärssystem Observation 

Styckkostnad  

(kr/st)   x kr y kr 

Antal/låda   1 1 

Genomsnittssaldo   2,25 28 

Årsförbruk  

(215 dagar)   411 411 

Volymvärde  

(kr/st*antal) 411x kr 411y kr 

Omsättninghastighet  

(lager ggr/produktionsår) 182,7 14,7 

Lagerledtid  

(antal dagar) 1,2 14,6 

Liggtid  

(43/omsättn)   0,2 2,9 

Storlek  

(m_)   7 7 

Kvadratkostnad   

Saldo*(kr/m_)           6 945,75 kr         86 436,00 kr  

 

5.5 Dimensionering av lager 

Enligt AB Maskinarbeten ingår de ett avtal med Väderstad om att det alltid 

skall finnas 25 stycken färdiga produkter av sålådan på lager, där av kommer 
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det att beaktas med högre kvantiteter på lagret för att kunna jämföras i 

vilken utsträckning som kapitalbindning har för påverkan vid högre 

respektive lägre servicenivå. Sålådan har en fiktiv styckkostnad på 

100.000kr i tabellerna 9 och 10.  I tabell 9 används formel (5) med 

respektive servicenivå, uträkningen är utförd med standardavvikelsen 5,13 

och ledtiden 2 för tabell 9 och 10. SL anger antalet sålådor som finns efter 

motsvarande servicenivå. 

𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙:	𝑆𝐿 = 	𝑘	 × 𝜎 × √𝐿𝑇 = 1,34 × 10 × 5 = 67	

𝐷ä𝑟: 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟	(𝑘)	ℎä𝑚𝑡𝑎𝑠	𝑓𝑟å𝑛	𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎	17	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑙𝑑	𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖𝑣å.	

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖𝑣å	(%) = 91	

𝑘 = 1,34		

𝜎 = 10	

√𝐿𝑇 = 5 

Tabell 9. Säkerhetslagerdimensionering med SERV.1 

 
 

I tabell 9 nyttjas formel (6). Efter vald servicenivå finns ett 

servicefunktionsvärde (z) som avläses i bilaga 3 för motsvarande 

säkerhetsfaktor (k) därefter används formel (3) för beräkning av 

säkerhetslagret. 

𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙	𝑚𝑒𝑑	𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙	(6):	𝐸(𝑧) =
(1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2)𝑥	𝑄

s
=
(1 − 0,91)	𝑥	5

10
= 0,045	

𝐷ä𝑟:		

𝜎 = 10	

𝑄 = 5	

𝑆𝐸𝑅𝑉2 = 0,91	
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𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑧 = 0,045	ℎä𝑚𝑡𝑎𝑠	𝑓𝑟å𝑛	𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎	3	𝑑ä𝑟	𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑣ä𝑟𝑑𝑒	

𝑎𝑣𝑙ä𝑠𝑒𝑠	𝑓ö𝑟	𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛	𝑘 = 1,30.	

𝑘	𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑠	𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛	𝑖	𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙	(3)	𝑓ö𝑟	𝑎𝑡𝑡	𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎	𝑆𝐿.	

𝑆𝐿 = 	𝑘	 × 	𝜎 = 1,30	𝑥	10 = 13 

Tabell 10. Säkerhetslagerdimensionering med SERV.2 
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6. Analys 

I analysavsnittet kommer spagettidiagram, värdeflödesanalys, artiklar och 

lagerkostnader analyseras utifrån teori och resultat. 

6.1 Spagettidiagram 

Enligt teorin går det registrera flödet på material, komponenter eller 

personal. I denna fallstudie registreras flödet på komponenterna från början 

till slut. Det gjordes för att författarna ville skapa sig en bild över 

materialflödet på AB Maskinarbeten, vilket är en vanlig anledning till varför 

en företagsledning skapar spagettidiagram över sin organisation enlit 

Sörqvist (2013). 

Skribenterna utgick ifrån fallföretagets verksamhetskarta där de ritade in 

varje förflyttning av komponenterna till nästkommande process, 

förflyttningar kan kompletteras med information såsom tid eller stäckor 

enligt Sörqvist (2013).  

Gångarna mellan laserskärning till bockning vidare till svetsning vilket 

illustreras i bilaga 6 är synnerligen trafikerade, det ger orsak till onödiga 

förflyttningar vilket är muda. Muda leder till icke värdeskapande aktiviteter 

som kunden inte är villig att betala för enligt Dennis (2015). Att AB 

Maskinarbeten har långa avstånd där material tvingas förflyttas mellan olika 

delprocesser räknas likaså som muda, dessa borde också reduceras eller 

elimineras med stöd från Dennis (2015). 

Författarna kompletterade komponenternas förflyttningarna med antalet 

sträckor och även längden på var sträcka vilket bidrog med ytterligare 

information till spagettidiagrammet. 

Att utforma ett spagettidiagram kan ge ett underlag till företagsledningen, 

ledningen kan utefter underlaget grunda beslut och hitta lösningar baserade 

på diagrammets tillstånd, vilket kan eliminera onödiga rörelser samt reduera 



46 
Grönberg & Gunnarsson 

förflyttningarnas avstånd eller bidra till kunskap om vart det sker högst 

aktivitet i verksamheten enligt Sörqvist (2013). 

6.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalyser utförs för att avgöra vilka processer som är värde och 

icke-värdekapande, den illustrerar även vart eventuella buffertar finns i 

verksamheten, den ger tillika ett mått på hur värdeskapande hela processen 

är med avseende på ledtid och värdeskapande tid enligt Olhager (2013). 

En värdeflödesanalys har utförts av författarna där de fått fram en 

övergripande bild över AB Maskinarbetens processer. Utifrån 

nuvärdesanalysen som illustreras i bilaga 4 går det konstatera att det ingår 

relativt många delprocesser i verksamheten med en buffert före och efter 

varje process. Det kan påvisa att bolagets ledtid och kapital är högre än det 

borde. Att inneha en stor kapitalbindning kan vara kontraproduktivt då det 

binder upp resurser som skulle kunna används till andra ändåmål såsom 

investeringar istället för att allokeras till lagerhållning som Jonsson och 

Mattsson (2016) hävdar. 

Genom att framställa värdeflödesanalyen bidrar den till att företaget blir 

upplyst om vilka processer som är värda att optimera och investera resurser i 

för att generera ytterligare värdeskapande tid gällande berörd process. 

Författarna har skapat en värdeflödesanalys med ett framtida måltillstånd, 

måltillståndet illustreras i bilaga 7. Skribenterna har i det framtida tillståndet 

reducerat samtliga buffertar mellan delprocesserna, byggt ihop 

delprocesserna tvätt och blästring till en process vilket eliminerar två 

operatörer samt infört FIFO mellan varje delprocess. Det måltillstånd bidrar 

till en reducerad kapitalbindning, jämförs de nutida och framtida 

värdeflödesanalyserna går det se att ledtiden minskar från 42.13 dagar till 9 

dagar. Att sträva efter det måltillstånd skulle öka den värdeskapande tiden 
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vilket i sin tur ger en mer effektiviserad process som ofta leder till ökad 

lönsamhet. 

6.3 Artiklar 

Att klassificera artiklar är ett sätt för företag att analysera och idenfiera vilka 

artiklar som har betydande påverkan med avseende på vilka parametrar som 

utses (Olhager, 2013). De vanligaste parametrarna att analysera är 

volymvärde, kundorder, pris och lagersaldo. Det kan i sin tur användas för 

att besluta om att exempelvis lägga rätt resurser på artiklar som bringar 

störst värde till företaget som leder till vinstmaximering enligt Yang et. al., 

(2017). Nackdelen med att analysera volymvärdet av artiklar är att kunden 

bedömer värdet av produkten olika gentemot företaget och att volymvärdet 

inte speglar lönsamheten för artikeln menar Bjørnland och Persson (2003). 

I denna studie har två klassficeringar utförts där den endimensionella 

analysen grundar sig på volymvärde medan den dubbla 

artikelklassificeringen analyserar styckkostnad och volymvärde för 

respektive omsättningshastighet, det val gjordes av författarna, för att enligt 

teorin skall resultatet ge en bättre bild efter kundefterfrågan enligt Olhager 

(2013). 

Av den endimensionella ABC-analysen kan det ses i bilaga 9 att 29 st av 

artiklarna har fått klass A varav B- och C-klass står för 15 respektive 19 

stycken. Av den teori som har presenterats så brukar 20% av artiklarna svara 

för 80% av omsättningen. I resultatet framgår det att A-artiklarna står för 

78,8% av volymvärdet medan det är 42,5% av totala antalet artiklar, B 

svarar för 15,6% som innehas av 22,3% och C för 5,6% som innehåller 

35,1%. Enligt teorin stämmer det överens med omsättningsaspekten, 

däremot gör inte antalet artiklar som Olhager (2013) hävdar. 
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Figur 3 visar antalet artiklar som finns i de olika klasserna. Där kategori A 

symboliserar högt volymvärde samt omsättningshastighet, medan C 

betecknar låga värden för respektive parameter. 

 

 
Figur 3: Analys med avseende på volymvärde och omsättningshastighet 
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Figur 4 visar antalet artiklar som finns i de olika klasserna. Där kategori A 

symboliserar högt styckpris samt omsättningshastighet, medan C betecknar 

låga värden för respektive parameter. 

 
Figur 4: Analys med avseende på styckkostnad och omsättningshastighet 

 

Det som utmärker sig med figur 3 och 4 är att klass AA innehåller många 

artiklar, sedan sjunker staplarna drastiskt till klass CC som även innefattas 

av många artiklar. Då kategori C står för låga värden och innehåller många 

artiklar i förhållande till andra grupper kan det innebära att i kategori CC, 

nyttjas det resurser som exempelvis skulle kunna vara lagerplatser eller 

materialhantering, artiklarna i sig bringar inte stort värde för företaget dock 

de har en hög omsättningshastighet enligt Yang (2017). 

Teorin belyser att A-artiklar bör hållas få i lager för att undvika 

kapitalbindning medan C-artiklar tillåts ha högre kvantiteter för att dessa 

inte gör stor påverkan beträffande deras värde vilket Oskarsson, et al., 

(2006) hävdar. Däremot kan det förekomma att A-artiklar står för en 

betydande del av vinsten och därav ha en högre servicegrad till kostnad av 

kapitalbindningen, medan C-artiklar inte är av betydande del för vinsten, av 

den anledningen bör kvantiteten av dessa vara färre. Från tabell 6 och 7 
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framgår det att AA och CC innehåller flest artiklar och därav borde någon av 

dessa grupper vara mindre för att antingen maximera vinst eller minska 

bundet kapital. 

6.4 Lagerkostnader 

Lagerkostnader utgörs av tre faktorer kapital-, osäkerhets- och 

lagerhållningskostnaden enligt Jonsson och Mattsson (2011). 

Kapitalkostnaden definieras av de artiklar som befinner sig i lager och 

värderas till den intäkt som de hade genererat för företaget, eftersom denna 

förväntade intäkt hade då kunnat användas som investering. 

Av resultatet i tabell 7 framgår det att i genomsnittslagret återfinns 28 

stycken kompletta sålådor samt att alla dessa komponenter som vid den 

tidpunkten utgjorde ett saldo på 5 642 stycken, se bilaga 9. Skall 

kapitalkostnaden användas som referensram skulle den kostnaden uppgå till 

minst 18 Mkr, det eftersom värdet för alla artiklar samt sålådor är deras 

styckkostnad och inte påslaget från försäljningspriset. Teoretiskt kan det då 

möjligtvis hävdas att dessa kapitalkostnader hade kunnat användas för andra 

investeringar för företget enligt Jonsson och Mattsson (2011). I praktiken 

kan det bli svårt på grund av variansen i efterfrågan som kan leda till 

materialbrist i produktionen, därav är det nödvändigt för många företag att 

ha en lagerhållning med råmaterial, komponenter och färdiga produkter som 

Segerstedt (2018) menar. 

Osäkerhetskostnaden skapas då volymer binds i lager som kan vara relativt 

stora beroende på företag, de höga kvantiteterna kan växa till att bli ett 

hanteringsproblem som innebär att materialhantering kan orsaka skador på 

gods och orsaka merkostnader, det i sin tur leder till ökad liggtid för artiklar 

(Jonsson, Mattsson, 2011). I bilaga 6,8 och 10-15 finns sålådans kompletta 

materialflöde i bilder samt sträckor utmätta i tabell 3 och 4 där den totala 

sträckan uppgår till cirka 3,6 km för alla komponenter, det vill säga om det 
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skulle vara enstyckflöde, mellan samtliga sträckor fraktas materialet med 

truck från respektive process. 

Utifrån ett leanperspektiv kan dessa sträckor idenfieras med icke 

värdeskapande aktiviteter då muda betyder skräp och innefattas av transport 

(Pascal, 2016). Av den data som är observerad i denna studie består sålådans 

liggtid av 2,9 arbetsveckor, det kan innebära att artikeln befinner sig på lager 

och möjligen hanteras som är muda enligt (Pascal, 2016).  

Då fallföretaget använder sig av truckar vid materialhantering kan det 

innebära risker att produkter förstörs eller att personal kommer till skada. 

Enligt (Arbetsmiljöverket, 2019) sker det 800 olyckor med truck vid 

transport av material, dessa risker kan minimeras genom att följa deras 

rutiner och rekommendationer. Det framgår dock inte från resultatet att 

volymerna har blivit så pass stora att materialhanteringen har orsakat skada 

på gods eller personal. 

På AB Maskinarbeten sker transporter enligt tabell 3 och 4, för att minska 

transporter borde layouten förändras på det sättet att processer placeras 

närmare, att batcherna görs i mindre antal samt som tidigare nämnts, att 

säkerheten kan förbättras enligt Pascal (2016). 

Som författarna nämner i resultatet ingår AB Maskinarbeten i ett avtal med 

Väderstad där de ska inneha 25 stycken sålådor på lager, det för att 

säkerställa så att de kan leverera ett önskat antal sålådor när det efterfrågas. 

AB Maskinarbeten tillverkar sålådor efter årsprognoser, efterfrågan på 

sålådorna är säsongsbaserade och prognoserna kan ha stor volatilitet vilket 

gör att det blir svårt för AB Maskinarbeten att planera in sina 

tillverkningsordrar. Det kan medföra att de tillverkar sålådor som inte ska 

levereras inom den närmsta tiden, vilket lär vara en orsakande faktor till 

varför fallföretaget har ett stort bundet kapital vilket borde reduceras enligt 

Jonsson och Mattsson (2016). 
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Skribeterna redovisar hur stora AB Maskinarbetens lager bör vara för 

respektive servicenivå för att möta osäkerheten i efterfrågan utan att binda 

upp onödigt kapital. Det räknas ut på två olika vis beroende på vilka 

leveransförutsättningar som råder.  

Som nämnts tidigare i resultatet erhålls att AB maskinerbetens prognos över 

ett år består av 411 stycken sålådor och dess fluktuation i efterfråga varierar 

från 0-22 st per vecka, se bilaga 5. Då det är en osäkerhet i efterfrågan kan 

det vara svårt att avgöra vilka egna tillgångar som behövs enligt Jonsson och 

Mattsson (2011). Variationer i efterfrågan kan bero på att sålådan är en 

säsongsprodukt eftersom jordbrukssäsongen sträcker sig från vår till tidig 

höst, det gör att det kan bli svårare att dimensionera sitt lager (Jonsson, 

Mattsson, 2013). Det gör att problematik uppstår i förhållandet mellan 

servicenivå och kapitalbindning, ju högre servicenivå desto större blir 

kapitalbindningen, dessutom ökar den exponentiellt med valda högre 

servicenivåer enligt Mattsson (2017).  

Av resultatet framgår det från tabell 6 och 7 att dubbelklassificering har 

utförts på sålådans artiklar efter omsättningshastighet, styckpris och 

volymvärde, det för att servicenivån bättre kan bestämmas då det i de flesta 

fall är volymvärde som är den parameter som påverkar mest enligt Mattsson 

(2011).  

I och med fluktuationerna i efterfrågan har författarna valt att gardera sig 

efter flera servicenivåer för sålådan och inte dess komponenter, det kan 

möjligtvis fungera som underlag kombinerat med tidigare erfarenhet som 

Jansson och Matsson (2013) nämner i deras litteratur. 

I studien har två definitioner, SERV1 och SERV2 tagits hänsyn till som 

nämns tidigare i teorin, detta skall baseras på tidigare erfarenhet beroende på 

vilket säkerhetslager som önskas. SERV1 definieras av sannolikheten att 

inte få materialbrist under en lagercykel och SERV2 betyder andelen av 



53 
Grönberg & Gunnarsson 

efterfrågan som kan tillfredställas direkt från lager enligt Jansson och 

Matsson (2013). 

Enligt SERV 1 och SERV 2 som Jonsson och Mattsson (2011) skriver om 

påvisar att AB Maskinarbeten har ett för stort säkerhetslager, figur 5 och 6 

visar hur stor kostnadbesparingen med utgångspunkt 25 stycken sålådor blir 

med avseende på kapitalbindning inklusive kvadratmeterkostnad, beroende 

på vilken servicenivå AB Maskinarbeten väljer. 

Enligt teorin kan figur 5 och 6 utläsas, att kapitalbindingen är låg vid lägre 

nivåer av service samt att besparingen minskar desto högre servicenivå som 

väljs, och med att säkerhetslagret då ökar hävdar Jansson och Mattsson 

(2013) och Matsson (2017).  

Figur 5 visar att break-even tangerar vid en servicenivå av 96%, d.v.s då 

ingen besparing görs i förhållande till det bundna kapitalet. Före och efter 

skärningspunkten kommer det att kosta för företaget i form av bundet kapital 

eller lägre servicenivå. 

 
Figur 5. 
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Figur 6 visar att break-even närmare en servicenivå av 99%, d.v.s då ingen 

besparing görs i förhållande till det bundna kapitalet. Före och efter break-

even kommer det då att kosta för företaget i form av bundet kapital eller 

lägre servicenivå. 

 
Figur 6. 

Jämförs figurerna 5 och 6 visar att det att SERV2 ger en större möjlighet att 

ha en större servicenivå i skärnningspunkten då kapitalbinding och 
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Det är av stor vikt för verksamheter att hålla ned sina 

lagerhållningskostnader för att bibehålla sin konkurrenskraft, företag borde 

därför se över sina verksamhetskostnader enligt Jonsson och Mattson 
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7. Diskussion 

I metoddiskussionen presenteras avsnitten validitet och reliabilitet, 

spagettidiagram, värdeflödesanalys och artikeldifferentiering. 

7.1 Validitet och reliabilitet 

Följande insamlingsmetoder har använts i arbetet, öppna och 

semistrukturerade intervjuer, observationer och dokumentinsamling det 

kallas enligt Paulsson och Björklund (2012) för triangulering vilket innebär 

att validiteten och reliabiliteten ökar. Metoderna har bidragit till att 

fallstudiens resultat blivit gynnsamma med tillförlitlig klass. 

Vi lyckades utföra majoriteten av alla mätningarna med god framgång på de 

allra flesta delprocesser, dock fanns det delprocesser där vi inte utförde 

fullständiga mätningar, dessa var pulverlackeringen, svets-galler och svets-

sålådaprocessena. Det berodde på att processtiden på dessa tre delprocesser 

uppgick till 25 timmar vilket begränsade möjligheten för oss att närvara 

under hela processtiden då vi endast fick vistas i verksamheten från 07.00-

16.00 samt att svetsprocesserna bestod av två skift. 

Som vi beskriver i avsnitt 4 mäts svets-sålådaprocessen från att en låda 

precis blivit färdigställd till att de påbörjade en annan sålåda, det 

möjliggjorde att vi fick med den fullständiga cykeltiden, eftersom vi även 

adderade tiden det tog att svetsa ihop sålådan. Tiden som det tog att mäta 

cykeltider hämtade vi som nämnts tidigare i AB Maskinarbetens dataarkiv. 

Även laserskärning och bockningsprocessernas cykeltider hämtades från 

fallföretagets databas, cykeltiden hämtades från ett simuleringsprogram som 

räknades ut då utförandet av mätningen skulle bli komplicerad eftersom 

komponenterna ej var kittaded när de skars ut från plåtarna. 

Mätningar påverkar den empiriska data då cykeltiden/processtiden i vissa 

delprocesser är en kombination av våra egna mätning men även av AB 
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Maskinarbetens egna mätvärden. Trots det anser vi att det icke påverkar 

resultatet märkvärt då värdeflödesanalysens syfte mest var för att få kontroll 

över delprocesserna och även få en bild över verksamhetens aktiviteter. 

Studerars värdeflödesanalysen djupare visas det att cykeltiderna är 

förhållandevis korta om de jämförs med ledtiderna. Att förhållandet är 

betydande lär bero på att fallföretaget innehar en stor kapitalbindning. 

Datainsamlingarna har utförts endast en gång vilket gör att reliabiliteten på 

arbetet kan ifrågastättas. Dock anser vi att mätningen som utfördes var väl 

genomförda då mätningarna kompletterades med dokumentinsamling, det 

kan bidra till en högre kvalitet. En upprepad mätning skulle resultera i 

liknande mätvärden om mätningarna utgick ifrån liknande förhållande som 

gällde då de första mätningarna gjordes. 

Mer tillsatt tid hade möjliggjort för fler upprepade mätningar på 

delprocesserna, det för att uppnå mer tillförlitliga mätvärden. 

7.2 Spagettidiagram 

Spagettidiagramet illustrerar materialflödet på AB Maskinarbeten, även 

truckflödet då truckarna flyttar materialet. Spagettidiagrammet skapades för 

att ge en god bild över verksamhetens materialflöde. Vi upplevde att den gav 

oss den förebyggande kunskapen som vi krävde, dock gjordes inga djupare 

observationer angående spagettidiagrammet då syftet skiljde sig från det. 

Författarna till examensarbeten Styrning av lagerhållning och 

artikelplacering (2013) har gjort en mer omfattande studie kring 

spagettidiagram där de anser att det är ett effektivt verktyg som visualiserar 

diverse aktiviteter, något som även vi nämner i texten. De redan nämnda 

författarna till Styrning av lagerhållning och artikelplacering (2013)  anser 

även att spagettidiagrammet är simpelt att använda men att det var mycket 

tidskrävande i deras fallstudie då de förekom ett stort antal ordrar som 

tvingades sorteras. 
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Att undersöka vidare hur layouten är utformad skulle leda till gynsamma 

bidragande effekter, dock har författarna varit begränsade med att följa en 

produkt. För att utforma ett underlag till omstrukturering av layouten kräver 

ett helheltsperspektiv. Hade skribenterna effektiviserat sålådans 

materialflöde hade det möjligtvis påverkat de andra produkterna negativt 

vilket endast lett till kontraproduktivitet. 

7.3 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalysen som redovisas i resultatet påvisar att ledtiden är 

väsentligt större än cykeltiden. Det tyder på att den värdeskapade tiden blir 

mindre. Det framkommer även i ett liknande arbete Styrning av 

lagerhållning och artikelplacering (2013) där författarna skriver att det 

beror på att fallföretaget har ett icke tillvarataget lagerutrymme. Det kan 

även bero på en stor kapitalbindning vilket är kostsamt för företaget. I 

arbetet räknar de även ut takttiden som fallföretaget borde ha för att få ett 

mer jämt flöde, de försöker även synkronisera eller ge förslag till förbättring. 

Vi har utfört värdeflödesanalysen på ett liknande vis som Styrning av 

lagerhållning och artikelplacering (2013) och kommit fram till likartade 

resultat samt analyser. 

7.4 Artikeldifferentiering 

I artikeldifferentieringen har det gjorts liknande andra studier som 

exempelvis Mattsson S-A (2011). Det som är lika denna och andra studier är 

faktorn volymvärde har tagits i beaktning när klassdifferentiering utfördes. I 

denna studie har dock antalet artiklar varit få jämförelsevis med andra 

studier vilket kan göra att trovärdigheten minskar i denna studie, det är 

möjligtvis en faktor till att ABC-analysen i denna studie visade att ett sörre 

antal artiklar stod för större delen av omsättningen som motsäger 80/20- 

regeln. Denna studie kontra andra studier skiljer sig kring den dubbla 

artikelklassifficeringen på grund av att i andra studier har parametrar valts 

efter volymvärde, plockfrekvens och ledtid. De parametrar denna 
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undersökning av klassificering har grundat sig på är volymvärde och 

omsättningshastighet. Anledningen till att författarna valde 

omsättningshastighet var delvis för att det inte har hittats tidigare arbeten om 

det och för att författarna ville ha de artiklar som indikerar efter  

kundefterfrågan. Genom differentieringsmetoden fann undersökningsledarna 

att många artiklar med låg omsättningshastighet finns i lagerhållning, det 

kan innebära att de tar stor plats, kräver materialhantering och att det binder 

stort kapital. Det som saknas i studien är lagerdimensionering av dessa 

artiklar som många andra studier har genomfört, därav kan det bli svårt att 

påvisa att rätt kvantitet är fördelad kring lagervolymer. Det beror på att 

såladan tillhör en produktgrupp och dess komponenter möjligen används för 

andra produkter. 

7.5 Lagerkostnader 

I denna studie har ett kvadratmeterpris tagits fram för avgöra vad en färdig 

produkt kostar i lagerytan det har senare använts för att avgöra vad 

lagervolymer kostar enligt AB Maskinarbetens produkt. I andra arbeten har 

denna kombination av kostnader inte hittats däremot finns det en del arbeten 

som har gjorts på simuleringar av säkerhetslager, dessa arbeten illustrar dock 

storlek i kvantitet och att kapitalbinding ökar med högre servicenivåer enligt 

S-A Mattsson (2011). Det kan möjligtvis göra att undersökning stämmer 

bättre överens med verkligheten i och med att den beaktar storlek, kvantitet 

samt dess kostnader för lagerhållning. Av studiens resultat framgår vilket 

alternativ som kostar minst till följd av en lägre servicenivå, resonemanget 

av vilken nivå som är optimalt att välja är uppenbart om det ska ses ur ett 

sparperspektiv däremot tillkommer säkerligen kostnader för variation som 

exempelvis kan vara materialbrist eller kundefterfråga. Författarna kommer 

därför inte ta ställning av vilken servicenivå som bäst att välja i och med 

bristen på helhetsuppfattning för fallföretaget. 
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Svagheten i det arbete angående dimensioneringen är att den endast 

innehåller två resultat av beräkningsmetoder och att det gäller en produkt. 

En del andra arbeten påvisar att det finns många andra beräkningsmetoder 

för att dimensionera lager och att det skall göras med ett större 

artikelsortiment som exempelvis innehåller produktfamiljer på grund av att 

dessa påverkar flera andra produkter vilket i sin tur kan ge ett trovärdigare 

resultat av artikeldifferentiering. 

7.6 Samhällsreflektion 

Att genomföra en reducering av kapitalbindningen hos 

tillverkningsindustrier kan bidra till att det bundna kapitalet minskar. En 

minimering av material och komponenter kan leda till att råvaror tas till vara 

på ett effektivare sätt istället för att de ligger på lager där det inte kommer 

till användning. Överproduktion kan vara en orsak till detta, därav är det 

viktigt att optimera lager utefter kundefterfrågan. En överproduktion kan 

leda till onödiga slöserier i flera olika led som kan påverka samhället och 

miljön negativt, exempelvis när globala företag utvinner järnmalm där stora 

maskiner släpper ut koldioxid som påverkar växthuseffekten och höjer den 

globala temperaturen. Utvinning av järnmalm deformerar även miljön vid 

utbrytningen av mineraler. Växthuseffekten påverkar människor och djur 

negativt då lutföroreningar är farliga att andas in samt att marken blir 

exponerad av försurning som växter och djur sedan blir drabbade av. 

Med en effektivare kapitalreduceringsmetod kan detta minska 

överproduktion som sedan kan motverka negativa effekter som nämnts ovan. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 

Nuvärdesanalysen illustrerar att det finns buffertar mellan varje delprocess, 

det leder generellt till ett ökat bundet kapital. Det bundna kapital skulle 

kunna omfördelas till andra ändamål såsom investeringar där de generar 

intäkter istället för kostnader. Det framgår också att AB Maskinarbeten har 

ett flertal produkter i arbete vilka inte alltid produceras efter FIFO-metoden, 

det bidrar även till att det binder upp företagets kapital. 

• Rekommendationer gällande det som illustreras i måltillståndet i 

bilaga 7 är att införa FIFO, det för att undvika att komponenter och 

PIA ska bli kvar i diverse mellanlager och kostar resurser. 

• Layouten bör också överses eftersom sträckorna är långa, korsar 

varandra ett flertal tillfällen vilket gör det till en möjlighet att 

effektivisera och dessutom utgör det en risk för personal med många 

körande truckar då produkten är skrymmande.  

Från tabell 8 i resultat framgår det skillnader av saldot beroende på om det är 

från observation eller affärssystem. Varför det är skillnad ges det svar på i 

intervjun med Magnus Rylander i bilaga 2. Det medför att den 

administrativa delen inte är synkroniserad med den operativa verksamheten 

som kan ge felaktig information om exempelvis kapitalbindning, 

materialhantering och PIA. Där av kan risken öka för felbedömning 

angående prioriterandet av resurser.  

• Förslaget är att affärssystemet skall synkroniseras, tydliggöra 

övergångarna mellan artikelnummer och visa PIA. 

Av det som nämns ovan kring stora kvantiteter i buffertar förstärks det av 

artikeldifferentierning som framgår i analyskapitlett. Där ett stort antal C-

artiklar befinner sig i lager där de ligger länge i och med deras låga 

omsättningshastighet. Konsekvensen av det gör att det uppstår 
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kapitalbindning, upptar yta samt att det försvårar materialhantering vilket 

gör att FIFO-metoden ännu mer angelägen.  

• En komplett artikelklassificering över produktfamiljen skulle därför 

behöva göras för att undersöka vilka artiklar som kan reduceras, att 

förslagsvis underlätta materialhantering, skapa större ytor och 

optimera lagervolymer efter lagerdimensionering. 

Artikeldifferentieringen fungerar som ett underlag då lagerdimensioneringen 

skall göras för att avgöra vilka servicenivåer som skall användas för 

respektive klass. Från analysen framgår potentialen av att kunna spara 

genom att lagerdimensionera från kundefterfrågan även om det finns stora 

variationer, dessutom möjligheten att reducera lagerutrymme och minska 

materialhantering som produkterna upptar.  

• Rekommendationen är att lagerdimensionera med hjälp av 

artikelklassificering vid varje säsong för att minimera variationen 

som därefter kan minska lagerkostnaderna. För att applicera det 

tillvägagångssätt för andra produkter, se arbetsmodell i avsnitt 4, 

tabell 1 i Genomförande. 

Arbetsmodellen konstruerades för att reducera lagerkostnader, skibenterna 

upplevde att framtagningen av modellen fungerade som planerat. Modellen 

skapades genom författarnas arbetssätt, arbetssättet byggdes 

successivtvidare efter varje delmoment som analyserades och 

dokumenterades. 

Arbetsmodellen är framtagen ifrån grunden och har icke blivit testad i 

verkligheten utan endast i teorin där det framgår i resultatet att det är möjligt 

att reducera lagerkostnader. Det betyder att det finns en osäkerhet i huruvida 

arbetsmodellen fungerar praktiskt och vilka resultat den ger. Därav finns det 

potential till att applicera modellen på diverse tillverkningsindustrier som 

kan leda till lagerkostnadsreduceringar. 
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Bilaga 1 

Gantschema 
Tids- och aktivitetsplan 
Aktivitet 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Intervjuer och 
utvärdering 

x             

Layout och strukturlista  x            
Datainsamling 
Värdeflödesanalys 

 x x           

ABC-klassificering   x x          
Utvärdering av data     x         
Analys skriv och 
muntlig 

     x        

Resultat skriv       x       
Analys skriv       x x      
Diskussion skriv         x     
Slutsatser skriv och 
muntlig 

        x x    

Justeringar på arbetet          x x   
Inlämning 27/5          x    
Presentationsövning          x    
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Bilaga 2 
Båda intervjuerna är utförda 2019-04-15. 

Redovisar frågor från intervjuer med Tony Johansson och Magnus Rydén på AB 

Maskinarbeten. 

Intervjufrågor: 

Semistrukturerade frågor ställda till Tony Johansson som är personal och 

produktionsledare på AB Maskinarbeten: 
Vilken A-produkt tycker du vi bör avgränsa oss till? 

Svar: TPL-sålåda 

 

Vad betyder lagersaldo? 

Svar: Aktuellt lagersaldo. 

 

Vad betyder KPL? 

Svar: Komplett sålåda. 

 

Vilka kostnader ingår i styck och ställkostnader? 

Svar: Maskinkostnad x arbetstiden 

 

Svar: Vad är er definition av ställtiden? 

Svar: Maskinkostnad x tiden 

 

Använder ni sekretessavtal? 

Svar: Vi skriver på ett standardavtal. 

 
Semistrukturerade frågor ställda till Magnus Rylander som är 
materialproduktions och logistikansvarig på AB Maskinarbeten: 
 

Vem är ansvarig för Monitor på AB Maskinarbeten? 

Svar: Magnus Ryden ansvarar för programvara och Mattias Nilsson ansvarar för teknik 

och underhållsdelen. 
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Hur hanterar ni lagersaldot, när fylls det på och när försvinner det Sålådor? 

Svar: Vid in och utleveranser. 

Hur säkerställer ni att lagersaldot stämmer?  

Svar: Genom flytande inventeringar en gång per år och när saldot visar minus åtgärdas 

det omgående genom att ett meddelande skickas ut till respektive process ifrån Monitor 

som uppdaterar saldot. 

 

Vilket genomsnittssaldo strävar ni efter? 

Svar: Prognoser styr genomsnittssaldot, krav från Väderstad. 

 

Hur stort lagersaldo på sålådor strävar ni efter? 

Svar: 25 stycken. 

 

Vilket är ert nuvarande lagersaldo? 

Svar: 31st 

 

Hur kommer det sig att det är så stor skillnad på ert lagersaldo i Monitor jämfört med vår 

empiriska data? 

Svar: PIA syns inte i Monitor. 

 

Vilken Ledtid och liggtid är det på Sålådan med artikelnummer: 195250 och 196260? 

Svar: 6 arbetsdagar inklusive materialanskaffning(magnus kritisk till denna tid) 

 

När blir Sålådan med artikelnummer 195250 till 196260? 

Svar: När den är färdig. 

 

Vilken genomloppstid har sålådan? 

Svar: 5 arbetsdagar. 

 

Hur förmedlas informationen mellan produktionsavdelningarna? 

Svar: Genom Monitor, är det bråskande pratar man direkt med varandra mun till mun. 
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Tabell servicefunktion 

 

Tabell hämtad ifrån http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:823731/FULLTEXT01.pdf. 
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𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 	 ./0ä112324
5627/0231108946:

      (1) 

 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔	𝑙𝑖𝑔𝑔𝑡𝑖𝑑 = ?:7@AB13720@949:	C6:	å:
./0ä1123240E90134E61

      (2) 

 

𝑆𝐿 = 	𝑘	 × 	𝜎                              (3) 

𝜎 = 𝜎 × √𝐿𝑇                              (4)  

 

𝑆𝐿 = 𝑘𝑥𝜎𝑥√𝐿𝑇                             (5)  

 

 

𝐸(𝑧) = (YZ[\]^_)
�

𝑥	𝑄                               (6) 

 

 

𝜎_ ≔ Y
2ZY

∑ (𝑥3Z�̅�)_2
3fY                              (7) 

 

𝑉𝐿𝐴3 =
∑ 13JK
LMN

5
                            (8) 
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