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Förord 
Examensarbetet är det avslutande momentet inför civilingenjörsexamen i industriell 

ekonomi med inriktning mot logistik och optimering. Arbetet är utfört på uppdrag av Ålö 

AB i Umeå. 

 

Jag vill tacka de anställda vid Ålö som har hjälpt mig på ett eller annat sätt i examensarbetet. 

Ett speciellt tack till Rickard Viktorsson och Tomas Nordlöf som har bistått mig med 

mycket av det data som krävts för att nå fram till det resultat som blivit. De har lagt ner 

mycket tid och åsidosatt sitt eget arbete vid tillfällen för att kunna hjälpa mig att få fram den 

data och information som krävts.  

 

Jag vill även tacka min Handledare vid Ålö, Mattias Tunholm, som har tagit sig tid att hjälpa 

mig genom hela examensarbetet och som stöttat mig samt hjälpt mig de gånger jag har kört 

fast. Slutligen vill jag även tacka min handledare vid Umeå Universitet, Gerold Jäger för att 

han har hjälpt mig från start till mål. 

 

Umeå, maj 2018 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Ludvig Ohlsson 

 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 
Ålö AB is a global company specialized in the manufacturing of front loaders for tractors 

with over 50 horsepower. Ålö is world-leading in their sector with factories in four countries 

on three continents with eleven sales companies around the globe. Even though it is an 

extremely global company with a presence on a majority of continents they employ less 

than 1,000 people. This results in limited resources to maintain very large international 

supply chains that typically are managed by companies several times the size of Ålö. Today 

Ålö is using a service called third party logistics which means they have outsourced their 

warehousing to an external company called Logex. Ålö pays Logex a monthly fee to 

maintain the warehouse and to have suppliers deliver directly to them.  Logex then ships 

only the material needed in production three times a day to Ålö’s factory located in 

Brännland just outside of Umeå. Now, Ålö has identified a potential cost-saving opportunity 

by insourcing the warehouse to the factory. Although, to be able to complete the insourcing, 

Ålö must reduce and optimize the warehouse size because there is limited floor space inside 

the factory. The purpose of this master’s thesis is to create a simulation model and apply a 

new formula for safety stock calculations. With the help of the simulation model, changes 

to safety stock levels can be evaluated and ensure they do not negatively impact the 

production.  

 

The simulation model will simulate the production of the new Quicke Series loader model. 

The model is coded in Visual Basic for Applications and executed in Excel. To make the 

model as accurate as possible, data on the number of loaders created, variation of models, 

deliveries, wrong deliveries, delays, production errors, quality errors and standard 

deviations on demand and deliveries have been collected and compiled. All of the variables 

above and those unlisted, can be adjusted to alter the results of the simulation. The purpose 

for this is so that the model can be used in the future, and that radical changes can be 

simulated and evaluated to help inform production change decisions.  

 

The results from the simulation show great potential for warehouse reduction. When results 

from the simulation are compared to the historic data of stock levels for various articles, 

some articles indicate up to a 90% level stock reduction without impact on production. The 

simulation model also show where stock levels should be increased. For articles that are 

plagued with delivery and production problems from a supplier, the simulation indicates 

that higher stock levels are needed. Overall the results from the simulation shows an average 

stock level reduction of 51%.  

 

Title: “Optimization of stock levels, third party logistics and Ålö’s insource of 

warehousing.” 

  



 

 

 

Sammanfattning 
Ålö AB är ett globalt företag inom tillverkning av frontlastare till traktorer med mer än 50 

hästkrafter. Det är världsledande inom sin bransch med fabriker i fyra länder på tre 

kontinenter samt elva säljföretag över hela världen. Trots detta har Ålö mindre än 1000 

anställda inom hela koncernen. Detta medför att det finns begränsade resurser att 

tillhandahålla stora leveransflöden som sträcker sig över hela världen och som vanligtvis 

används av företag flera gånger större än Ålö i storlek. Ålö använder sig i dag av ett externt 

företag som sköter deras lagerhållning en bit ifrån fabriken i Brännland utanför Umeå. Nu 

har Ålö identifierat en potentiell kostnadsbesparing genom att inscourcea lagerhållning till 

fabriken i Brännland. Men för att göra detta kommer det krävas att se över lagernivåerna då 

det råder begränsad yta att lagerhålla material vid fabriken.  

 

Syftet med det här examensarbetet är att skapa en simuleringsmodell som kan simulera 

produktionen i fabriken och ta fram en ny formel för säkerhetslager. Med hjälp av denna 

modell ska formeln för säkerhetslager valideras och utvärderas samt att lagernivåerna ska 

reduceras utan att påverka produktionen negativt.  

 

Den simuleringsmodell som är framtagen inom examensarbetets ram simulerar 

produktionen av den nya lastarmodellen Quicke Series. Modellen är skriven i Visual Basic 

for Applications och exekveras i Excel. I simuleringen ska produktionen efterliknas på bästa 

möjliga sätt. Med det menas att antalet lastare, variationer på modeller, leveranser, 

förseningar, fellevererat, produktionsfel, kvalitetsfel och standardavvikelser på efterfrågan 

samt ledtider ska vara så lik verkligheten som möjligt. Tanken med simuleringsmodellen är 

att man ska kunna utvärdera hur en förändring av olika slag kan påverka produktionen och 

se utfallet av en förändring även om flertalet parametrar förändras. En förändring av en 

parameter kan vara allt från leverantörsbyten, förändring av säkerhetslagernivåer, 

förändring av ledtider eller införandet av nya lastarmodeller.  

 

Resultatet visar att det finns en stor potential att kunna minska nuvarande lager. Om 

resultatet från modellen jämförs med det historiska lagersaldot för olika artiklar är det 

möjligt att minska lagret med upp till 90%. Resultat från simuleringsmodellen visar att även 

för de så kallade problemartiklarna som leverantörer har problem att leverera till Ålö så ska 

lagernivåerna ökas, vilket validerar modellens tillförlitlighet. 
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Terminologi 
 

3PL Tredjepartslogistik innefattar att ett externt företag 

utöver kund och det primära företaget sköter 

lagerhållning och/eller logistik. 

 

Artikel / Artikelnummer En artikel är en produkt som används i 

produktionen. Det kan vara exempelvis en skruv, 

slang eller en plåt. Varje artikel har ett 

artikelnummer som är unikt. 

 

Lastare 

 

Lyftarmen på en traktor som sitter framtill och håller 

i redskap. 

 

Säkerhetslager Ett lager som ska skydda mot plötsliga förändringar 

i det primära lagret. Exempelvis kvalitetsfel, 

felleveranser och liknande störningar. 

 

Q-Series (QS) 

 

Den nya lastarmodellen som Ålö precis börjat 

tillverka. 

 

Q-Dimension (QD) Den äldre lastarmodellen som ersätts av QS. 

 

Alo Manufacturing System (AMS) Alo Manufacturing System är den lean-satsning Ålö 

har. 

 

Vendor Managed Inventory (VMI) Det är material som ägs av leverantören fram till 

dess att de används i produktionen och då ”köps”. 

Det ger ingen kapitalbindning för företaget. 

 

Original Equipment Manufacturer (OEM) 

 

Lastare som tillverkas i en traktortillverkares namn. 

Så det säljs tillsammans med en traktor under ett 

annat namn.  

 

Produktionsvecka/Produktionsår 

 

En produktionsvecka består av 5 dagar då helgdagar 

inte är medräknade. Ett produktionsår är grovt 

räknat 240 dagar och som antagits i detta arbete. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Företagsfakta 
Ålö är ett företag som tillverkar frontlastare och arbetsredskap till traktorer. Karl-Ragnar 

Åström grundade Ålö och var den som tillverkade Sveriges första lastare efter att han sökt 

lösningar på att öka sin produktivitet. Produktionen av lastare hos Ålö startade 1949. Idag 

är Ålö världsledande och har ungefär 30 % av marknaden för traktorer med mer än 50 

hästkrafter. De har fabriker i fyra länder, säljföretag i elva länder samt kunder i över 50 

länder världen över. Cirka 90 % av alla lastare tillverkade i Sverige går till export. Förra 

året tillverkade Ålö-gruppen cirka 34 500 lastare och 46 000 redskap (Ålö, 2017). 

 

1.1.2 Fabriken i Brännland 
En av fabrikerna där tillverkning av frontlastare sker, och som är aktuellt för detta projekt, 

ligger i Brännland strax utanför Umeå. Ålö har i dagsläget avtal med transportföretaget 

Logex om en så kallad 3PL-lösning. Det betyder att allt produktionsmaterial från de andra 

fabrikerna utomlands samt underleverantör levererar allt material till Logex som är 

lokaliserad på Västerslätt i Umeå. Där sker en rad aktiviteter som exempelvis avtorkning, 

omlastning och lagerhållning av material. När fabriken i Brännland behöver material så 

skickar de en plockorder till Logex som då packar det material som behövs och kör det med 

en lastbil till fabriken. Detta görs tre gånger om dagen. Vid fabriken i Brännland tillverkas 

nu lastarna QS och Versa-X samt den nu utfasade lastaren QD. 

 

1.1.3 Problembakgrund  
Ålö eftersträvar en ständig förbättring av verksamheten och nu hoppas man kunna göra en 

förändring i varuflödeskedjan. Logex sköter alltså idag lagerhållning och transporter av 

produktionsmaterial till fabriken i Brännland. Ålö har dock identifierat en 

kostnadsbesparing om de avstår från mellanlagringen av artiklar hos Logex. Ålö har därför 

börjat se över möjligheten att hantera denna del av logistikflödet internt, vilket i praktiken 

skulle innebära att varje leverantör istället levererar material direkt till fabriken i Brännland.  

  

Denna förändring av logistikkedjan skulle medföra att Ålö behöver avsätta resurser av olika 

slag för att själva kunna hantera leveranserna från leverantörerna. Ålös mål är att undersöka 

vilka kostnadsbesparingar och ökad flexibilitet de kan göra genom en så kallad insourcing 

av hela sin lagerhållning, det vill säga frångå tredjepartslogistiken via Logex till fabriken i 

Brännland. Ålö strävar efter att ständigt förbättra sin verksamhet, vilket man hoppas kunna 

göra genom denna förändring i varuflödeskedjan. 

 

I samband med insourcingen av lagerhållning till fabriken i Brännland så ska samtidigt 

säkerhetslagernivåerna (eg. en minimumnivå som aldrig ska passeras under normala 

omständigheter) ses över på allt material. Genom att sänka säkerhetslagernivåerna på 

material frigörs kapital och en minskning av ytanvändningen sker eftersom det råder 

begränsad yta för insourcingen. Detta är uppdraget för examensarbetet. 

 

Detta examensarbete är en fördjupning av ett tidigare projekt som studenten har deltagit i, 

Projektkurs för ingenjörer, 7.5 hp, som hölls av institutionen för matematik och matematisk 

statistik.  
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1.2 Problembeskrivning 
Projektet är utformat av Mattias Tunholm som är Project Manager för AMS, Ålö. 

Huvudsyftet med projektet är att undersöka hur en total inflyttning av det externa lager som 

finns hos Logex på Västerslätt i Umeå till fabriken i Brännland kan ske. Examensarbetet är 

en del av projektet och studenten kommer att ha rollen som ”extern support” och kommer 

att ingå i den projektgrupp från Ålö som genomför uppdraget.  

 

Examensarbetet och studentens uppdrag kommer att fokusera på hur optimering av 

säkerhetslagernivåer i materialförsörjningen till Brännlands lastarproduktion kan ske utifrån 

olika kapacitet- och störningsscenarier. Kostnadsanalys för kapitalbindning av lagerfört 

material och eventuella förändringar i materialförsörjning ska undersökas och utvärderas. 

Ett önskemål för uppdraget är att bygga vidare på den simuleringsmodell (eg. program) som 

studenten medverkade i att ta fram i den föregående kursen. Syftet är att den tidigare 

utarbetade modellen ska byggas vidare på och inkludera fler leverantörer samt kunna ta 

hänsyn till fler parametrar. 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en metod för att bestämma säkerhetslagernivåer 

samt en modell som kan simulera lagernivåer och som innefattar även säkerhetslagernivåer. 

I denna modell ska det även finnas med kostnader av material som levereras till fabriken. 

 

Metoden för att bestämma säkerhetslagernivåer ska vara en avvägning mellan enkelhet så 

att personal vid Ålö i efterhand, med lätthet, ska kunna beräkna säkerhetslager för nya 

artiklar och förstå metoden. Samtidigt ska den vara så pass detaljerad för att ge 

säkerhetslagernivåer godtyckligt optimala nivåer. 

 

Den utformade modellen (eg. programmet) i examensarbetet ska fungera som ett 

simuleringsverktyg där olika metoder för säkerhetslager kan implementeras för att sedan 

utvärderas och för att se hur de påverkar produktionen och kapitalbindningen hos Ålö. Målet 

är att modellen ska kunna användas som beslutsunderlag för Ålö gällande lagernivåer samt 

säkerhetslager i syfte att förbättra tillgängligheten av material till produktionen. De 

kostnader som inkluderas i modellen skall kunna utgöra en grund för en kostnadsanalys för 

hur kapitalbindning förändras i samband med lagernivåförändringar. Vidare är syftet att 

kunna stödja Ålö i att få tydligare information och ett starkare beslutsunderlag vid 

förändring av lager. 

 

Validering av modellens styrka och hur verklighetstrogen den är, ska ske på de material som 

hinner flyttas in till fabriken från Logex under perioden för projektet. Den under 

projekttiden utvecklade modellen kommer fokusera på de leverantörer som flyttas in först. 

Det ska då gå att simulera lagernivåer för de leverantörer som flyttats in och utvärdera om 

modellen speglar verkligheten på ett tillfredställande sätt eller inte.  
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1.4 Frågeställning 

1.4.1 Primär frågeställning 
Hur kan lagernivåer optimeras för att förbättra tillgängligheten av material till produktionen 

men samtidigt skydda mot störningar i försörjningsleden samt minimera kapitalbindningen? 

 

1.4.2 Sekundär frågeställning 
Hur kan en modell utformas som simulerar verkligheten tillräckligt väl och som kan 

användas som ett utvärderingsverktyg för framtida beslut angående lagernivåer och 

kapitalbindning hos Ålö?  

 

1.5 Avgränsning 
Studentens arbete i projektet har fokuserat på framtagning av en metod för bestämning av 

säkerhetslagernivåer och materialförsörjningen till fabriken i Brännland, samt framställning 

av en modell som kan simulera den valda metoden för att utvärdera om det blir några 

förbättringar jämfört med nuvarande säkerhetslagernivåer. Studentens uppdrag har även 

innefattat en kostnadsanalys av nuvarande lagerhållning samt hur kostnader förändrats i och 

med vilken metod som används för säkerhetslagernivåer i form av kapitalbindning.  

 

Studenten har ingått i projektgruppen för insourcingen av lagerhållning till fabriken och 

deltagit i projektmöten, men examensarbetet har fokuserat på optimeringen och simulering 

av säkerhetslagernivåer.  

 

Arbetet har inte berört val av placering på lagret i fabriken eller krav som ställts på Ålö i 

och med insourcingen eller vilka leverantörer som ska flyttas in och i vilken ordning. Målet 

med examensarbetet har varit att ta fram ett resultat som visar hur mycket plats varje 

leverantör tar utifrån de parametrar som simuleringen är gjord med. Simuleringen ska kunna 

fungera som ett extra beslutsunderlag som Ålö kan använda sig av när ett beslut behöver tas 

om i vilken ordning leverantörerna skall tas in.  

 

Det resultat som presenteras i rapporten behöver nödvändigtvis inte vara det bästa 

alternativet eller realistiskt möjligt för Ålö att använda sig av. Resultatet som presenteras är 

det resultat som simuleringarna visar är det mest optimala alternativet utifrån de parametrar 

som är givna.  

 

Arbetet har inte ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka kostnader eller 

säkerhetslagernivåer.  

 

Huvudsakligt fokus i arbetet har varit på optimering av säkerhetslagernivåer och 

kostnadsanalyser i form av kapitalbindning. 

 

Programmering av modell har skett i Visual Basic for Applications (VBA) och exekveras i 

programmet Microsoft Excel på grund av tillgängligheten av dessa program hos Ålö. 

 

Variabler som ordermultiplar, ekonomisk orderkvantiteter samt pallfaktorer antas vara 

optimala redan och har därför inte justerats.  

 

I simuleringsmodellen har det inte tagits någon hänsyn till korrelation mellan 

lastarmodeller. Exempelvis om en OEM-kund beställer ett stort antal lastare av en och 

samma modell eller ett fåtal modeller.   
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Då ett sekretessavtal har skrivits under för att kunna ta del av känslig information angående 

leverantörer, artiklar och priser så äger Ålö rättigheterna till simuleringsmodellen. Då 

modellen i sak innehåller både känslig information om artiklar så som priser m.m. samt 

känslig information om produktionsflöden och leveransflöden har Ålö valt att 

sekretessbelägga källkoden till simuleringsmodellen. Av den anledningen kan inte 

källkoden till simuleringsmodellen presenteras i rapporten.  

 

1.6 Disposition 
 

Inledning 

Här introduceras läsaren till Ålös historia och vad som gör företaget till vad det är idag. 

Problembeskrivning och orsak till problemet presenteras samt vem som är beställare till 

examensarbetet. Syfte och mål med examensarbetet är definierat tillsammans med 

avgränsningar som ger arbetet rätt storlek och anpassas till tidsbegränsningen.  

 

Nulägesanalys 

I detta avsnitt presenteras en nulägesanalys över de funktioner som berör examensarbetet 

och hur dessa ser ut idag på Ålö. Nulägesanalysen berör centrala funktioner som 

lagerhantering, produktion, beställningssystem och transporter med leveranser.  

 

Teori 

Här presenteras den teori som ligger till grund för avsnitten metod och analys. Syftet med 

teoridelen är att ge läsaren en bättre förståelse för viktiga delar i rapporten och hur analysen 

har genomförts. Detta ska göra examensarbetet lättare att förstå och ge insikt i hur studenten 

resonerat.  

 

Metod 

I avsnittet metod så presenteras tillvägagångssättet för att lösa problemställningen, det vill 

säga vilka motiveringar som gjorts för att rättfärdiga de använda metoderna och hur 

studenten kommit fram till de resultat som presenteras i avsnitten resultat och analys. 

 

Resultat 

Här presenteras de resultat som framkommit med hjälp av den metod och teori som använts. 

Resultaten som presenteras i detta avsnitt är tabeller och grafer som antingen är hämtade 

direkt ur simuleringsmodellen eller sammanställda med data från Logex.  

 

Analys 

I detta avsnitt presenteras de analyser som gjorts av resultaten i föregående kapitel, egna 

tankar kring de resultat som framkommit samt slutsatser om varför resultaten ser ut som de 

gör. 

 

Slutsats 

Här presenteras de slutsatser som studenten kommit fram till i examensarbetet. Ett svar ges 

på de frågeställningar som ställdes i början och om samt hur dessa blivit uppfyllda. Samt en 

rekommendation till Ålö för en fortsättningen på detta arbete.  
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2. Nulägesanalys 
Ålö använder sig idag av två olika typer av lagerhållning. Självägt material som är det 

material Ålö har köpt från leverantörerna och äger själva. Denna typ av lagerhållning 

resulterar i kapitalbindning. Den andra typen av lagerhållning är så kallad VMI (Vendor-

Managed Inventory), vilket betyder att Ålö inte får någon kapitalbindning då lagret ägs av 

leverantören fram till dess att materialet används i produktionen. Inga pengar byter händer 

förrän materialet är använt och först då ”köps in”. 

 

2.1 Lagerhantering  
Lagerhållningen av allt de material som används till produktionen av lastare i fabriken i 

Brännland lagerhålls hos Logex på Västerslätt. Det betyder att alla leverantörer levererar 

direkt till Logex som då tar emot materialet och lagerhåller det. När fabriken behöver 

material skickar de en plockorder och då plockas materialet i plockordern ihop på Logex 

och körs till fabriken. Leveranser från Logex sker tre gånger per dag. Fabriken i Brännland 

använder sig av ett litet förbrukningslager för att täcka upp fördröjningar i leveranserna från 

Logex.  

 

Avtalet mellan Ålö och Logex var skrivet så att det endast skulle handla om lagerhållning 

av material och leverera detta till fabriken när det behövs. På grund av leverantörsbyten och 

andra faktorer så har det tillkommit extra arbete för Logex med lagerhanteringen och som 

läggs på som en rörlig kostnad. Detta extraarbete som har tillkommit sker i form av 

avtorkning, tvättning och ompackning av material från olika leverantörer. Detta gäller 

främst leverantörer från Indien och Kina. Det är dessa extra aktiviteter som ligger till grund 

för att utröna om en kostnadsbesparing kan ske genom att lagerhanteringen flyttas till 

fabriken i Brännland.  

 

På grund av tillgång till stora ytor hos Logex och i samband med att VMI-material inte ger 

någon kapitalbindning har säkerhetslager och orderkvantiteter inte optimerats. Detta 

tillsammans med ett ökat antal leverantörer från avlägsna länder som exempelvis Kina och 

Indien, resulterar i kraftigt ökade ledtider jämfört med leverantörer i Europa vilket medför 

ett behov av större säkerhetslager. Detta examensarbete syftar således att utreda och 

utvärdera de säkerhetslager som används nu.  

 

2.2 Produktion 
Fabriken i Brännland producerar lastare under märket Quicke men använder sig även av 

OEM (eg. Original Equipment Manufacturer). De tillverkar lastare för olika ändamål 

antingen direkt till kunder, via traktortillverkare eller ramar till de andra fabrikerna inom 

koncernen.  

 

Företaget har precis genomfört en stor satsning där man har fasat ut sina QD-lastare och 

lanserat den nya moderna QS-lastaren. Detta har resulterat i ett antal leverantörsbyten samt 

nya tillverkningsprocesser. Den nya QS-lastaren är även digitaliserad vilket medför 

ytterligare komplexitet.  Till den nya QS-lastaren finns komplementet Q-Companion som 

är en dator med pekskärm som är uppkopplad till lastaren. Via Q-Companion finns en våg 

till lastaren, visualisering om positionering av det redskap som används samt påminnelser 

om när service bör ges. Det är första gången som en lastare har digitaliserats vilket betyder 

att ingen på marknaden har infört detta till produktionen och således har ingen erfarenhet 

av det på marknaden eller hur det fungerar.   

 

I dagsläget tillverkar fabriken i Brännland även lastarramar till fabriken i USA, vilket leder 

till ökad produktionstakt för den nya robotsvetslinan.  
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2.3 Beställningssystem 
Ålö använder sig av affärsprogrammet Movex för sin verksamhet. I detta system finns både 

beställningspunkter, prognoser samt säkerhetslager. Beroende på vilken leverantör det 

handlar om så sköts lagerhållning och beställningar på olika sätt.  

 

Ålö använder sig av tre olika beställningsmetoder till artiklarna. Dessa är prognoser, 

saldobeställning och VMI-beställning. Prognosmetoden används framförallt för artiklar 

med ovanligt långa ledtider så som material från Kina där exempelvis den framtida 

efterfrågan uppskattas och beställningen görs utifrån uppskattningen. Det som är viktigt 

med en prognosbeställning är att inte underskatta efterfrågan då det med lätthet kan uppstå 

materialbrister. Saldobeställning är ett automatiskt ordersystem som kontrollerar när saldot 

understiger säkerhetslagernivån. Vanligtvis används en daglig medelförbrukning gånger ett 

bestämt antal dagar som beställningspunkt. När den nivån understiger säkerhetslagernivån 

så beställs nytt material som bör levereras så att precis när säkerhetslagernivån nås så 

kommer nytt material in. Det tredje och sista beställningssystemet som Ålö använder sig av 

är en så kallad VMI-beställning. Det betyder att det material som leverantören äger går via 

VMI och blir beställt av leverantören. Så det är således upp till leverantören att se till att det 

finns tillräckligt med material tillgängligt för produktionen. Fördelen med automatisk 

orderbeställning eller VMI-beställning där saldon kollas mer frekvent är att tiden från att 

man upptäcker det faktiska behovet av en ny beställning till inleverans minskar (Mattson, 

2013). 

 

När Ålö får en beställning ifrån en kund så hamnar den i en backlog. När lastarna planeras 

till produktionen använder sig Ålö av en så kallad frystid på nio dagar. Det betyder att de 

nästkommande nio dagarna alltid är kända. Det vill säga att inga lastare får läggas till i 

produktionen under dessa dagar. Under frystiden kan endast lastare tas bort från 

produktionen och det medför att Ålö har full kännedom om materialåtgången de kommande 

nio dagarna. 

 

 

2.4 Transporter och leveranser 
I dagsläget så transporteras material från varje leverantör till Logex på Västerslätt som tar 

emot materialet, utför extra bearbetning om det behövs och lagerför materialet. Sedan 

skickas en plockorder från fabriken i Brännland och materialet förbereds och skickas från 

Logex till fabriken tre gånger per dag.  

 

Nackdelen med dagens arbetsmetod är bland annat den bristande vetskapen av vad som 

faktiskt finns på Logex och inte. Ett exempel är när en artikel som enligt systemet är slut 

och resulterade i produktionsstopp men i verkligheten finns det ett flertal kvar i Logexs 

lager. Det stora problemet är att personalen i Brännland har kännedom om behovet i 

produktionen men kan endast förlita sig på vad systemet visar om lagernivåerna. Personalen 

på Logex har endast kännedom om plockordern men inte vilka de faktiska artiklarna är. Det 

betyder att ingen av parterna har full kontroll och missförstånd kan lätt uppstå. Ett annat 

problem som tidigare har hänt ganska ofta är att en produkt kan bli felplacerad hos Logex 

och att fel produkt således skickas till Ålö. Beroende på var i produktionsledet den 

felskickade produkten skall användas så kan produktionen av flertalet lastare förhindras från 

att påbörjas. 
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras den teori som examensarbete är grundat på och som ger en bättre 

förståelse för arbetet och analysen.  

 

3.1 Lager 
Att använda sig av ett lager är en central del i produktionen. Om ett lager inte används vid 

produktion så skulle det behöva levereras nya artiklar varje gång tillverkning sker. Hur stort 

ett lager bör vara är en balansgång. Om man har ett för stort lager så genererar det höga 

lagerkostnader, mer hantering samt högre kapitalbindning. Fördelen med ett stort lager är 

att man aldrig får slut på artiklar. Om lagret istället är för litet så minskar kostnaderna för 

att lagerhålla produkter men kostnader för produktionsstopp ökar i form av inkomstbortfall 

och eventuella förluster av kunder. Därför måste balansen mellan dessa problem hittas och 

på så sätt hitta den mest kostnadseffektiva lagernivån.  

 

 3.2 Tredjepartslogistik 
Tredjepartslogistik är när ett transportföretag utför mer än bara renodlade transporttjänster. 

Kunden till ett transportföretag kan vara ett industriföretag med produktion, detaljhandel 

eller övriga företag som kräver någon form av lagerhållning.  

 

Om transportföretaget tillhandahåller tjänster utöver de grundläggande logistiska 

aktiviteterna, exempelvis lagerhållning, ompackning, orderhantering eller prismärkning så 

räknas det som ett tredjepartslogistikavtal. 3PL-företaget kan antingen äga aktiviteter i 

kundens logistikprocesser eller helt enkelt ta över hela processen (Rosén, 1999).  

 

3.3 Vendor-Managed Inventory 
Vendor-Managed Inventory är en populär och beprövad Supply-Chain lösning som först 

uppstod i ett samarbete mellan Wal-Mart och Proctor & Gamble under 1980-talet. VMI kan 

användas på lite olika sätt och ett av problemen som har undersökts är svårigheter i att 

utforma ett kontrakt om VMI (Lee et al, 2016). Exempelvis kan kontraktet förhandlas så att 

leverantören kan köpa tillbaka överblivet material eller att som i Ålös fall, där leverantören 

äger materialet till dess att det används i produktionen och då köps materialet in. På så sätt 

blir det ingen kapitalbindning hos ett företag och ett större lager kan brukas för att öka 

servicegraden utan att det medför kapitalbindning.  

 

Vanligtvis sköts VMI-lager så att det är leverantören som har kontroll på saldo, beställningar 

och leveranser. Det är alltså leverantören som ska se till att tillräckligt med material finns 

tillgängligt för produktionen. Niranjan et al. (2012) menar att VMI-lösningar är ett bra 

alternativ till traditionell lagerhållning och med rätt förutsättningar kan det öka 

servicenivåer och sänka kostnader. Dock så är det inte alltid som VMI anses vara den bästa 

lösningen och det finns fallgropar längs vägen för ett framgångsrikt koncept av VMI. För 

att det ska bli lyckat krävs det mycket förarbete och sammanställning av data (Niranjan et 

al., 2012). Det är viktigt att leverantören får tillgång till korrekt data för att få rätt 

förutsättningar till att sköta fyllnadsgraden samt prognoser och leveranser.  
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3.4 Säkerhetslager 
Det är viktigt att använda sig av ett säkerhetslager i produktion när man lagerhåller material 

(Beutel & Minner, 2011). Säkerhetslager bör beräknas utöver ordinarie lager eller 

”omsättningslager” som det ofta kallas. Syftet med ett säkerhetslager, menar Beutel och 

Minner (2011), är att täcka upp oförutsedda variationer i produktion. Det kan exempelvis 

vara fellevererat antal, kvalitetsfel i produktion, leveransförseningar, och 

efterfrågeökningar.  

 

Vidare betonar de att en anledning till att man använder sig av ett säkerhetslager är för att 

ett omsättningslager endast är tänkt att täcka den normala produktionen. Om man använder 

sig av ett större omsättningslager än normal produktion så bidrar det till onödigt stor 

kapitalbindning och högre lagerkostnader.  

 

Definition och användning av säkerhetslager varierar mellan olika företag. Vanligt 

förekommande är dock att ett säkerhetslager ses som en minimumnivå som aldrig ska 

passeras under normala omständigheter. Inleveranser av nytt material ska inträffa så att man 

inte behöver använda sig av säkerhetslagret. 

 

Det finns flera formler som är vedertaget godkända och prövade för att bestämma storleken 

på ett säkerhetslager (Mattson, 2015). Det viktiga är att utforma en formel som använder 

sig av viktiga och relevanta parametrar som berör företaget. För Ålös del, som använder sig 

av leverantörer spridda över hela världen och som sinsemellan har stora skillnader i ledtider, 

så är detta en viktig parameter tillsammans med variationer i ledtider. 

 

En generell formel (Ruiz-Torres och Mahmoodi, 2010) för att bestämma säkerhetslagernivån 

utifrån de parametrar som är intressanta för Ålö, gällande främst ledtiden är: 

 

𝑠𝑠 = 𝑠′𝑍       (1) 

 

Där Z är Z-värdet av den angivna servicenivån. De olika servicenivåerna finns redan 

angivna i affärssystemet Movex och kommer inte att förändras. Samt att 𝑠′ består av: 

 

𝑠′ = (𝐿𝑠𝑑
2 + 𝑑2𝑠𝐿

2)1/2      (2) 

 

Med följande parametrar: 

o L, som är den genomsnittliga ledtiden 

o 𝑠𝐿, som är standardavvikelsen på den genomsnittliga ledtiden 

o 𝑑, som är den genomsnittliga efterfrågan under tidsperioden 

o 𝑠𝑑, som är standardavvikelsen på den genomsnittliga efterfrågan 

 

En nackdel med formeln ovan är att det är lätt att överskatta standardavvikelserna på 

efterfrågan och ledtid vilket medför en högre servicenivå än planerat. Detta resulterar i 

högre säkerhetslagernivå och ökade kostnader för företaget. Samtidigt ger det större 

tillgänglighet och minskar lagerbrister i produktion.  
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3.5 ABC-klassificering 
ABC-klassificering inom lagerstyrning härstammar från Paretos princip (Mattson, 2003) 

om att ett fåtal artiklar står för en stor del av inkomsten. Enligt principen så står ungefär 20 

% av artiklarna för 80 % av inkomsten och nästkommande 15 % av artiklarna för ungefär 

15 % av inkomsten och resterande 65 % av artiklarna för resterande 5 % av inkomsten. 

Syftet med principen är att sortera ut de viktiga artiklarna och särskilja dessa från mindre 

viktiga artiklar.  

 

Denna princip går att använda inom många olika områden och bland annat för industrier 

likt Ålö. Idén bakom användandet av ABC-klassificering är att man fokuserar mer av 

arbetstiden på de artiklar som anses mest värdefulla för produktionen (Mattson, 2003). Ett 

populärt sätt att klassificera produkterna och som används även inom Ålö är en så kallad 

volymvärdesklassificering. Med det menas att man tar styckpriset på en artikel gånger 

årsförbrukningen. Sedan tar man ut procentandelen varje artikel har av det totala 

volymvärdet och då summerar upp det totalavolymvärdet till den procent man vill uppnå.  

 

Enligt Mattson (2003) kan det resultera i mer skada än nytta om man enbart utgår från 

volymvärde då Paretos princip kan feltolkas i dessa fall. Om endast volymvärde används så 

kan urskiljningen av viktiga artiklar gentemot oviktiga artiklar bli felaktiga. Om kostanden 

på en artikel är hög och den har ett stort volymvärde men är inte speciellt viktig, medför det 

att arbetsresurser då blir felaktigt allokerade. Vidare så menar Mattson (2003) att det även 

är viktigt att en artikel får behålla sin klassificering en längre tid så att inte köpbeteendet 

förändras under lagercykeln. 

 

3.6 Modellering 
Syftet med modellering är att ta fram en ny modell som ska efterlikna produktionen så 

mycket som möjligt. För att modellen ska kunna efterlikna den Ålö i nuläget använder sig 

av så måste den innehålla följande delar: 

 

 Beställningssystem som ska innehålla efterfrågan och förändringar och 

variationer i efterfrågan. Bör innehålla säsongsförändringar och en mix 

som motsvarar den historiska populariteten för varje lastare men en viss 

variation från dag till dag.    

 

 Lager som ska innehålla alla artiklar som används i produktion och deras 

saldo. En funktion som bör uppdateras ofta och ändra saldovärden varje 

gång en aktivitet med en artikel sker. 

 

 Leverans som ska efterlikna skillnaden mellan olika leverantörer och dess 

ledtider, fyllnadsgrad och leveransprecisioner. Bör innehålla faktorer som 

fellevererat, förseningar eller andra problem som kan uppstå. 

 

 Produktion som kontrollerar om material finns tillgängligt. Finns allt 

material i lager så ”startas” produktionen. Vanliga fel som kan uppstå i 

produktionen bör efterliknas som exempelvis kvalitetsfel, produktionsfel 

eller saldofel som upptäcks i produktion.  

 

Utdatat i den nya modellen bör på ett smidigt sätt visa resultatet både grafiskt och i 

tabellform. I utdatat ska även information om brister, problem och förseningar visas på ett 

tydligt sätt så att en användare med lätthet kan dra slutsatser utifrån resultatet. 
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt och metoder som använts för att utveckla 

modellen som detta arbete grundar sig på. 

 

4.1 Datainsamling 
Datainsamlingen som examensarbetet grundar sig på är inhämtad med flera metoder. 

Generell information om företaget, leverantörer och Ålös metoder för lagerhållning är redan 

sedan tidigare insamlad och sammanställd från kursen ”Projektkurs för ingenjörer”. 

Eftersom denna information redan var inhämtad sedan tidigare av studenten och kontakter 

med personer på företaget redan knutits så underlättades resten av informationsinsamlingen. 

Övrig data som insamlats under arbetes gång har skett genom kvalitativa metoder och 

observationer. Halvstrukturerade intervjuer har genomförts med personal hos Ålö utifrån de 

specifika ämnesområden som berör examensarbetet. Halvstrukturerade intervjuer har valts 

för att möjliggöra att kunna följa upp svar på frågor från intervjupersonerna under intervjun 

med följdfrågor. Observationer har genomförts för att undersöka hur leveransmottagning 

och lagerhållning sker vid fabriken i Brännland och vid Logex på Västerslätt för att utreda 

hur lagerhållningen av det stora lagret sker.  

 

Utöver datainsamling i form av personliga intervjuer och observationer så erhölls utdrag av 

data ur företagsprogrammen Movex och Qlikview. Movex är själva huvudprogrammet som 

används där all data och information tillhandahålls. Sedan används Qlikview för att utläsa 

information ur Movex. Det data som extraheras ur Movex översätts vanligtvis till ett 

Exceldokument och får hanteras vidare därifrån. Vissa Excelfiler med data som erhållits har 

varit stora och krävt mycket sortering innan de kunnat användas. Exempelvis har Excelfiler 

sorterats utifrån det unika artikelnummer varje lastare som tillverkas har erhållits. I dessa 

artikelnummer kan alla val som gjorts till respektive lastare utläsas. Med hjälp av dessa har 

en tillförlitlig sammanställning över den totala produktionsvariationen för varje enskild 

artikel kunna bestämmas.   

 

I affärssystemet Movex går det även att hämta ut PDF-filer av ritningar på lastare i olika 

nivåer. Det går att få en övergripande ritning för varje lastarmodell och sedan ritningar på 

de olika konstruktionerna en laster består av. Exempelvis dekal-kit, slang-kit och lagerlåds-

kit. Dessa PDF:er tillsammans med de Excel-filer som hämtats ur Movex är den data som 

ligger till grund för simuleringsmodellen. Ett antagande om att denna data är korrekt har 

gjorts och att den ska gå att lita på.  

 

 

 

 

  



 

12 

 

4.2 Säkerhetslager 
Vid beräkning av säkerhetslager utifrån den givna formeln som används i detta arbete, se 

ekvation (1) och (2) i teoridelen, finns det flera parametrar att ta hänsyn till. Det första steget 

för att beräkna en säkerhetslagernivå åt en artikel är att bestämma ABC-klassificeringen. 

Det finns flera sätt att beräkna ABC-klassificeringen men den vanligaste och den som Ålö 

använder sig utav klassificerar volymvärde och Paretos princip. Ålö har valt att använda sig 

av tre klasser och dessa benämns A, B och C. För klassificering A gäller de artiklar som har 

störst volymvärde och tillsammans har 75% av det totala volymvärdet. För klassificering B 

gäller de nästkommande artiklarna som tillsammans har 15% av det totala volymvärdet. Till 

sist gäller klassificering C de artiklar som har de övriga 10% av volymvärdet. Alla artiklar 

som är VMI har inget volymvärde då de endast är en kostnad för Ålö när de används i 

produktionen. Det medför att deras volymvärde skulle vara noll och på så sätt tillfalla 

klassificering C. Flera av dessa produkter är högaktivitetsprodukter och eftersom det inte 

kostar Ålö något extra utöver lagerkostnader så sätts dessa VMI-artiklar till klassificering 

A.  

 

Efter att en artikel har fått en klassificering så bestäms servicenivån, eller som den kallas 

leveransprecision. Den motsvarar det mål på antal leveranser man kan leverera i tid eller 

hur ofta man med säkerhet vill ha en artikel i lager. Denna servicenivå översätts sedan till 

det motsvarande Z-värde. Detta värde är inte linjärt utan växer kraftigt desto närmare 100% 

man kommer. Nedan visas de servicenivåer som Ålö använder sig av samt deras 

motsvarande Z-värde. För att använda sig av dessa värden så gäller ett antaganden om 

normalfördelning. 

 
Tabell 1: Servicenivå och Z-värde för respektive klassificering. 

ABC-

KLASSIFICERING 

SERVICENIVÅ/LEVERANSPRECISION Z-VÄRDE 

A 95% 1,65 

B 90% 1,28 

C 75% 0,68 

 

 

Efter att Z-värdet är beräknat så ska 𝑠′ beräknas (se ekvation (1) och (2) i teoridelen). Det 

första som behöver beräknas är standardavvikelsen för produktion och för leverans.  

 

För att beräkna en standardavvikelse för produktionen används en inbyggd funktion till 

simuleringsprogrammet som simulerar en produktionsdag (n=dag) antal gånger. Det går att 

välja hur många dagar som ska simuleras. Det som nu används i modellen är 500 dagar. Det 

motsvarar strax över 2 års produktion. I modellen går också ett antal parametrar att förändra. 

Exempelvis kan antalet lastare per genomsnittlig produktionsdag ändras eller antalet 

produktionsdagar som ska vara med i observationsmängden. Viktningen för varje 

lastarmodell används som medelvärde och är baserad på all historisk data som finns 

tillgänglig. Sedan jämförs ett antal slumpmässigt producerade lastare per modell mot 

genomsnittet för varje dag. Eftersom antalet mätvärden (varje produktionsdag) kan sättas 

väldigt högt så går det med hjälp av centrala gränsvärdessatsen anta att observationen är 

normalfördelad (Mordkoff, 2016).  

 

För att ta fram standardavvikelsen på ledtid för varje leverantör används en inbyggd 

applikation i affärsprogrammet Qlikview. Applikationen är precis ny och den hämtar den 

information som är relevant från Movex och visar då standardavvikelsen för varje leverantör 

utifrån historisk data.  
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4.3 Beställningspunkt 
Idag använder Ålö sig av en prognos för att beräkna ungefärlig materialtillgång ett år framåt. 

Allt eftersom efterfrågan förändras och beställningar kommer in så anpassas prognosen. 

Den beställningspunkt som nu används i Movex för att trigga en beställning är enligt 

följande: 

𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 + 𝐷𝐹 · 𝐿𝑇      (3) 

 

Där följande parametrar är: 

o BP = beställningspunkten 

o LT = den genomsnittliga ledtiden 

o DF = den genomsnittliga dagsförbrukningen 

o SL = den säkerhetslagernivå som bestämts 

 

Ledtiden för varje leverantör är hämtad ur Movex. Säkerhetslagernivån är beräknad utifrån 

den givna formeln (se ekvation (1) och (2) i teori-delen) och att den genomsnittliga 

dagsförbrukningen är beräknad utifrån viktningen som är baserad på den historiska mixen 

av tillverkade lastare. Denna beräknade beställningspunkt täcker då behovet för den 

historiskt genomsnittliga produktionen av en artikel under ledtiden, vilket betyder att 

beställning för nytt material sker vid en tidpunkt och när materialet väl levereras till fabriken 

är omsättningslagret precis noll. Om förbrukningen av en vara skulle vara högre än den 

genomsnittliga förbrukningen så används en del av säkerhetslagret för att täcka upp tills 

leveransen anländer. 

 

4.4 Simuleringsmodell 
En modell för att simulera produktionen i Brännland har skapats. Detta för att på ett effektivt 

sätt kunna se följderna av förändringarna i säkerhetslagernivåerna. Det vill säga hur dessa 

förändringar påverkar fabriken i form av materialbrister, förändring i volym och 

kapitalbindning och ligga till grund för framtida beslut. 

 
Figur 1: En enkel beskrivning över händelseförloppet i modellen. 

Modellen är skapad för att efterlikna den nuvarande produktionen på bästa möjliga sätt. 

Eftersom en fabrik och dess produktion i verkligheten oftast är mycket komplext (Reda et 

al, 2014) vilket gäller även för Ålö och fabriken i Brännland, så kommer modellen aldrig 

kunna efterlikna produktionen till fullo. Den är framtagen för att simulera produktionen ur 

ett normaltillstånd utan allt för stora störningar eller förändringar i produktion. Den bygger 

på historisk data över det som har tillverkats i Brännland och kan på så sätt endast simulera 

produktionen utefter det erhållna datat. Det svåra är att få tillräckligt och korrekt data att 

bygga simuleringen på (Bahareh et al, 2014).  

 

Modellen är programmerad i VBA och använder sig av Excel för att läsa in data och 

exekveras. Valet att använda sig av VBA och Excel för att programmera modellen är för att 

det är relativt lätt att hantera stora mängder data och sortera dessa samt att de flesta anställda 

vid Ålö använder sig av Excel och kan programmet väl. Modellen är uppbyggd med ett antal 

funktioner. Varje funktion simulerar en central del i fabrikens produktion (se figur 1). 
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4.4.1 Orderläggning 
Den första funktionen som används i modellen är orderläggning. Den efterliknar 

produktionsplaneringen som använder en frystid på nio dagar. Det betyder att på dag t så 

planeras vilka lastare som ska tillverkas på dag t + 9. För att efterlikna den variation som 

kan uppstå i verkligheten så slumpas lastare fram utifrån den historiskt procentuella andel 

varje lastarmodell har. Orderfunktionen använder sig av en lista med 10,000 platser och 

tilldelar olika många platser till respektive lastarmodell utifrån deras historiska population. 

Sedan slumpas ett tal mellan 1 och 10,000 och en lastarmodell hämtas ur listan på den 

platsen. Styrkan med denna metod är att man får en variation i tillverkningen men att den 

fortfarande liknar den historiska variationen som Ålö har.  

 

Efter att en lastare blivit slumpad så läses alla artiklar av som är bundna till den lastaren. De 

läggs i en ny lista som innehåller alla order och de får ett unikt order-id. Sedan så slumpas 

tillbehör till varje lastare. Först så slumpas det vilka dekaler som ska tillhöra varje lastare. 

Det kan exempelvis vara Ålös egna märke Quicke eller en OEM-kund. Varje lastarmodell 

har då varje dekalkombination och tillsammans summerar de olika dekalkombinationerna 

100% för respektive lastarmodell. Det betyder att ingen lastare kan bli utan dekaler och 

utifrån historiskt data så slumpas vilken dekalkombination som ska användas. Efter att 

dekalkombinationen har bestämts så slumpas övriga tillval. De övriga tillvalen är inte 

bundna till en speciell lastarmodell utan kan hamna på vilken modell som helst. 

Orderfunktionen läser då av en specifik flik i Excel-filen där programmet exekveras och 

överst finns den summerade sannolikheten att tillvalet kommer användas. Ett tal mellan noll 

och ett slumpas med två decimaler som motsvarar en sannolikhet. Om talet är mindre än 

den summerade sannolikheten för alla artiklar i det aktuella tillvalet, exempelvis 

redskapsfästen, så går funktionen in och stegar igenom listan med redskapsfästen tills det 

blir en träff mellan det slumpade talet och det valda redskapsfästet. Då läggs tillvalet, i detta 

exempel ett redskapsfäste, till i listan för denna order. Sedan slumpas nästa tillval på samma 

sätt. Denna orderläggning sker för så många lastare som ska förutbestämt produceras för 

dag t+9.  

 

4.4.2 Lager 
I lagerfunktionen så sker en saldokontroll mot beställningspunkten för respektive artikel. 

Beställningar som redan gjorts och är på väg att levereras räknas med. Formeln för att 

jämföra lagersaldot mot beställningspunkten ser ut som följande: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 + 𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 ≤ 𝐵𝑃     (3) 

 

Om en beställning har blivit lagd på en artikel så kommer det totala saldot att öka.  

 

Det finns leverantörer till Ålö som använder sig av så kallad ”batchning” och tillverkar 

material för cirka två veckors förbrukning åt gången. Med dyra och långa omställningstider 

så är det svårt att producera mer om material saknas. I den utformade modellen kan man 

fylla i en parameter om ”batchning” används. Om så är fallet så fyller användaren i hur 

många dagar som en ”batchning” ska tillgodose och programmet beräknar dagarna mellan 

beställningarna. Det går inte att beställa mer av just den artikeln innan antalet dagar sedan 

den senaste beställning gjordes har uppnåtts. 
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4.4.3 Beställning 
I beställningsfunktionen så läggs en beställning till respektive leverantör som är inlagd i 

modellen. Funktionen använder sig av den leverantörsspecifika kön som användes i 

lagerfunktionen. Med ifyllda parametrar som fyllnadsgrad och lastkapacitet för respektive 

leverantör så beräknas det om en beställning från en leverantör kan skickas eller inte. Om 

antalet pallar med artiklar från en leverantör är tillräckligt många och överstiger 

fyllnadsgraden så flyttas de artiklar som ska skickas över till en ny lista med inkommande 

material. Sedan slumpar modellen om leveransen ska bli försenad eller inte med hänsyn till 

en given parameter om leveransförseningar för respektive leverantör. Den nya listan 

innehåller information om vilken dag materialet skall anlända. 

 

4.4.4 Leverans 
I leveransfunktionen så kontrolleras listan med allt inkommande material igenom. Finns det 

någon artikel i listan som ska levereras den aktuella dagen så uppdateras saldot för 

respektive artikel. I denna funktion slumpas det även om antalet av någon artikel blir det 

fellevererat. På artikelnivå går det att ange sannolikheten att just den artikeln levereras i fel 

antal. 

 

Om det uppstått produktionsstopp på grund av materialbrist på en artikel så dras dessa ifrån 

lagersaldot vid nästkommande inleverans. Detta för att simulera hur lastare som behövt 

pausas på grund av materialbrister kan återupptas om material blir inlevererat.  

 

4.4.5 Produktion 
I produktionsfunktionen så ska produktionen för dagen dras av lagersaldot. Det börjar med 

att listan med dagens order stegas igenom och de artiklar som matchar mot den aktuella 

simuleringsdagen dras av. Varje order stegas igenom och lagersaldot uppdateras för 

respektive artikel. Det slumpas om ett fel ska uppstå i produktionen som motsvarar 

kvalitetsfel eller produktionsfel och om det ska användas extra material av en artikel. Om 

ett fel inträffar så sparas information om den dagen det inträffade, vilken artikel det berör 

samt från vilken leverantör i en lista. 

 

Om det inte finns materialbrister så förbrukas allt material av en lastare och den är så att 

säga ”byggd”. På startsidan av Excel-filen i programmet går det att välja en kalibreringstid 

på ett antal dagar. Denna kalibreringstid gör att om materialbrister uppstår under denna 

tidsram så sparas den inte till utskriften. Kalibreringstiden syftar till att stabilisera 

simuleringen och få jämna lagernivåer innan resultaten sparas. Efter att 

produktionsfunktionen har körts så påbörjas simuleringen av nästa dag med steg 1 igen. 
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4.4.6 Utskrift 
När simuleringen är färdig så öppnas en ny arbetsbok i Excel. I denna arbetsbok sparas all 

data från simuleringen. Det första arbetsbladet är ett blad där information om varenda artikel 

är sparad för varje dag. Där finns information om dag, artikelnummer, antal i lager, 

säkerhetslagernivå, antal pallar, pallstorlek, leverantör, total kapitalbindning, antal 

producerade, framtida efterfrågan (”demand”) och lageromsättningshastigheten för varje 

enskild artikel per dag. 

 

Arbetsbladet med information om varje enskild artikel som beskrivits ovan används sedan 

till att skapa ett nytt arbetsblad. I det nya arbetsbladet skapas ett pivotdiagram som visuellt 

visar information i det första arbetsbladet. I pivotdiagrammet går det att utläsa data för 

enskilda artiklar, hela leverantörer eller en ”total” för alla artiklarna. Det går att markera 

flera val samtidigt och kombinera artiklar med leverantörer m.m. Efter att någon av de 

ovannämnda parametrarna valts så bestäms sedan vilken information som ska visas. Det går 

att visa antal artiklar per dag, säkerhetslagernivå, antal pallar, kostnad, antal producerade, 

framtida efterfrågan eller lageromsättningshastigheten. Det går även att visa flera 

parametrar samtidigt som exempelvis saldo på en artikel samt säkerhetslagernivå för att se 

om den har understigits någon gång.  

 

Sedan skapas ytterligare ett arbetsblad som benämns ”Produktion & Produktionsstopp” 

vilket innehåller information om de materialbrister som uppstått samt en mix av de lastare 

som tillverkats. För materialbrister som skapat ett produktionsstopp så visas dag, artikel, 

antal och leverantör. I detta arbetsblad visas även information om hur många av varje 

lastarmodell som tillverkats samt det totala antalet producerade lastare och den procentuella 

andelen av lastarmodellen som tillverkats med den historiskt genomsnittliga 

produktionsvariationen i procent som jämförelse visas också.  

 

Sedan kommer det skapas tre ytterligare arbetsblad som innehåller transporter, fellevererat 

antal och produktionsfel. Arbetsbladet med transporter visar varje leverans från en 

leverantör som skett med avseende på dag, leverantör, antal pall och om den blev försenad 

samt med hur många dagar. Arbetsbladet med fellevererat antal visar information om de 

artiklar som slumpmässigt utifrån sin egen sannolikhet levererades i fel antal. Till sist skapas 

ett arbetsblad med information om produktionsfel som visar när en artikel blev ”fel” i den 

simulerade produktionen och det krävs ytterligare en extra av den ”felproducerade” artikeln. 

 

4.5 Övriga funktioner  
Utöver simuleringsprogrammet i modellen så finns ett antal andra funktioner för att göra 

modellen komplett. Motiveringen till de extra funktionerna som tagits fram är för att 

underlätta för personalen vid Ålö att kunna ta ut viktiga parametrar till en funktion och för 

att i framtiden kunna uppdatera dessa för att motsvara verkligheten bättre. Då modellen 

bygger på väldigt många parametrar som kan ändras för att påverka resultatet i simuleringen 

eller för att anpassa modellen mot det som intresserar den personen som använder modellen. 

 

En bild på simuleringsmodellen finns i avsnittet ”Bilagor”. 
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4.5.1 Standardavvikelse för efterfrågan 
Denna funktion skapar en standardavvikelse för varje enskild artikel som sedan används i 

simuleringsprogrammet. Standardavvikelsen för efterfrågan behövs för att beräkna en 

säkerhetslagernivå, se ekvation (2) i teoridelen. Med hjälp av parametrar som genomsnittlig 

produktionstakt och antalet iterationer så slumpas olika lastarmodeller fram med samma 

viktning som används i simuleringsmodellen. Det resulterar i att den genererade 

standardavvikelsen för respektive artikel motsvarar variationen som används i 

simuleringsmodellen.  

 

 
Figur 2: Beskrivning av funktion "Standardavvikelse". 

Funktionen ”Standardavvikelse” börjar med att generera ett antal lastarorder utifrån 

parametern ”produktionstakt”, se ”1. Order” i figur 2. Den fungerar på samma sätt som 

orderfunktionen i simuleringsmodellen. När alla lastarorder har genererats så sammanställs 

en lista över hur många av varje artikel som går åt, se ”2. Artikelåtgång” i figur 2. Denna 

artikelåtgång jämförs mot den genomsnittliga åtgången för respektive artikel för att få 

skillnaden mellan den förväntade åtgången och den faktiska åtgången enligt en del av 

formeln för standardavvikelse:  

 

(𝑥𝑖 −  µ𝑖)
2       (4) 

 

Där  

o 𝑥𝑖 = artikelåtgången för respektive artikel. 

o µ𝑖 = Den genomsnittliga artikelåtgången för respektive artikel. 

 

Efter att antalet iterationer enligt angiven parameter är klara så summeras skillnaderna i 

artikelåtgång som beräknats enligt ekvation (4). Sedan appliceras den sista delen av formeln 

för standardavvikelse på varje enskild artikel. Efter att en standardavvikelse beräknats på 

respektive artikel så uppdateras dessa automatiskt i arbetsbladen med all 

leverantörsinformation i simuleringsmodellen. 

 

4.5.2 Viktning av artiklar 
En funktion för att underlätta en korrekt inmatning av artiklarnas popularitet i 

simuleringsmodellen har tagits fram. Funktionen går igenom de arbetsblad som innehåller 

information om lastarmodellerna samt tillvalen. Där stegas alla modeller och tillval igenom 

och räknar vilka artiklar och hur många av varje artikel som används till respektive lastare 

samt deras viktning. Detta för att veta hur många av varje artikel det i genomsnitt används 

varje dag i produktion och ligger till grund för beräkning av säkerhetslagernivåer.  
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4.5.3 Volymvärdesklassificering 
Funktionen för volymvärdesklassificering har skapats med anledningen att på ett korrekt 

och enkelt sätt dela in artiklarna i rätt volymvärdesklass. Med hjälp av angivna parametrar 

om hur stor del av volymvärde varje klass ska innefatta så använder funktionen viktning 

och priset för varje artikel. För att denna funktion ska fungera på ett korrekt sätt så måste 

funktionen ”Viktning av artiklar” nyligen ha körts så att viktningen för respektive artikel är 

korrekt.  

 

Funktionen börjar med att lägga in alla artikelnummer från alla leverantörer i en lista. Till 

varje artikelnummer i listan finns volymvärdet som är uträknat efter följande formel: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑉𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 · 𝑃𝑟𝑖𝑠    (5) 

 

Sedan divideras respektive artikels volymvärde med en summa av det totala volymvärdet. 

På så sätt ges en procentandel av det totala volymvärdet till varje artikel och de sorteras i 

storleksordning från största till minsta procentandel. Efter att de sorterats i storleksordning 

så summeras volymvärdet för varje artikeln från största till lägsta och när en ”klass” blivit 

uppnådd given den angivna parametern i början av funktionen så indelas först ”klass A” 

artiklarna sedan B och till sist C. Dessa uppdateras sedan för varje leverantör i 

simuleringsmodellen innan de skrivs ut i en ny Excel-bok för att visualisera hur 

klassificeringarna ser ut per leverantör. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit vid simulering av modellen samt 

jämförelse med data från verkliga utfall. 

 

 

5.1 Lagernivå 
För att jämföra lagernivåerna från resultatet i simuleringsmodellen med verkligheten 

jämförs dessa med historik på hur lagernivån för ett antal utvalda artiklar har vart på 3PL-

lagret hos Logex på Västerslätt. Med hjälp av medellagernivån på en artikel så går det med 

lätthet att utläsa en skillnad i lagernivåer. Medellagernivån tar bort extremvärden i 

lagersaldot som exempelvis precis innan en inkommande leverans och precis efter mottagen 

leverans. Då det kan bli stora svängningar i ett lagersaldo ger en mätning av en 

genomsnittlig nivå är ett mer tillförlitligt sätt att mäta lagernivåer. 

  

 

 
Figur 3: Jämförelse av lagernivå för det populäraste redskapsfästet som används i produktion. 

I figur 3 ovan går det att utläsa lagernivån för redskapsfästet med artikelnummer 60103752. 

Detta är det populäraste redskapsfästet och den står för cirka 42% av alla redskapsfästen 

som används i produktionen och anses därmed vara en viktig artikel. Den blå linjen visar 

det aktuella lagersaldot för artikeln i simuleringsmodellen från 2017-01-12 till 2018-03-28. 

Den blå linjen visar lagernivån för den aktuella artikeln i simuleringsmodellen. Den bruna 

linjen visar den verkliga lagernivån av antalet artiklar som funnits på Logex för samma 

artikel med samma datum. Den gula linjen visar medellagernivån för det verkliga 

lagersaldot samt att den grå linjen visar medellagernivån i simuleringsmodellen.  
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Figur 4: Jämförelse av lagernivå för en impopulär knäklump som används i produktion. 

Figur 4 (se ovan) är en graf över jämförelsen av saldo samt medellagernivå för en impopulär 

artikel med artikelnummer 60004180 som är en knäklump. Denna knäklump används i 

genomsnitt i 12.5% av alla lastare. Likt Figur 3 så visar den blå linjen respektive den grå 

linjen saldot samt medellagernivån för knäklumpen tagen från resultatet i 

simuleringsmodellen, medan den bruna och den gula linjen visar den verkliga lagernivån 

samt medellagernivån som finns på Logex. 

 

 
Figur 5: Jämförelse av lagernivå för en populär problemartikel. 
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I figur 5 visas en graf över en väldigt populär lagerlåda med artikelnummer 60105118. 

Denna lagerlåda används i strax under 50% av alla lastare. Precis som i de andra figurerna 

visar den blå linjen samt den bruna linjen lagernivån i simuleringen och historiskt på Logex. 

Den gula linjen visar medellagernivån hos Logex och den grå linjen visar medellagernivån 

i simuleringen. Skillnaden i denna graf jämfört med de förra är att simuleringen visar en 

högre medellagernivå jämf. Anledning till detta är för att lagerlåda -118 är en så kallad 

problemartikel som leverantören har problem att tillverka i rätt kvantiteter.  

 

 
Figur 6: Jämförelse av lagernivå för en väldigt impopulär knäklump. 

Figur 6 är en graf som visar saldonivån på Logex samt för simuleringsmodellen. Likt de 

andra graferna som presenterats ovanför så representerar färgerna samma kategorier i denna 

graf. Blå och brun linje visar lagersaldo för simuleringsmodellen samt Logex. Medan den 

grå och gula linjerna visar respektive lagersaldos medellagernivå. Detta är en artikel som 

används sällan i produktionen och det är fortfarande en lång ledtid för inkommande material 

från Kina. En anledning till att det finns små rörelser i lagersaldot på Logex är på grund av 

att en leverans har inkommit samma dag som material har levererats till fabriken i Brännland 

och endast slutvärdet på lagersaldot återfinns i grafen. 

 

  



 

22 

 

5.2 Säkerhetslagernivå 
Då en ny metod för att beräkna säkerhetslager har använts i simuleringsmodellen är det 

intressant att jämföra säkerhetslagernivåerna i modellen med de som används idag. I tabell 

2 nedan visas ett urval av artiklar från olika leverantörer och med varierande popularitet i 

produktion. Säkerhetslagernivån hos Logex är den som Ålö valt för de artiklar som 

lagerhålls där. Säkerhetslagernivån för simuleringen är beräknad utifrån den formel som 

presenterats i teoriavsnittet om säkerhetslager. 

  
Tabell 2: Jämförelse av säkerhetslagernivåer mellan Logex och simulering. 

Artikelnummer (användning i 

produktion) 

Säkerhetslagernivå 

Logex 

Säkerhetslagernivå 

Simulering 

Förändring i % 

60103752 (42,2%) 120 149 +24% 

60105118 (48,8%) 65 96 +48% 

60004344 (3,2%) 112 10 -91% 

60004180 (12,5%) 140 27 -81% 

60103125 (34,2%) 2st 
används i prod. 

1326 119 -91% 

60103128 (1,2%) 2st 
används i prod. 

136 9 -93% 

60105472 (1,7%) 3 2 -33% 

60104233 (68,9%) 2st 
används i prod. 

966 255 -74% 

Total   -49% 

 

5.3 Beställningsmetoder 
I figur 3 till och med 6 går det att utläsa påfyllnadsmönster för respektive artikel. 

Simuleringsmodellen och de verkliga saldona på Logex har liknande påfyllandsmönster 

vilket är en sorts validering av modellen. Detta pekar på att modellen visar ungefär samma 

trend som verkligheten då orderkvantiteterna ska vara samma i simuleringen som i 

verkligheten liknar de varandra. För beställningspunkter och vad som triggar en ny 

beställning verkar dock simuleringen skilja sig en del mot verkligheten. Det faktiska lagret 

på Logex för flera av artiklarna ovan ökar kraftigt under vissa perioder utan att åtgången av 

artiklarna ökar. Detta kan bero på felaktiga prognoser som kan påverka material från andra 

världsdelar med lång ledtid under en lång tid. 
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5.4 ABC-klassificering 
I de övriga funktionerna återfinns en funktion som beräknar volymvärde och kategoriserar 

alla artiklarna efter ABC-klassificeringen. Den ABC-kategorisering som används i 

simuleringsmodellen behöver nödvändigtvis inte stämma överens med verkligheten. 

Kategoriseringen som artiklarna får i modellen baseras på deras volymvärde. 

 

 
Figur 7: Utskrift från funktionen "Volymvärdesklassificering". 

Figur 7 ovan visar ett avsnitt av utskriften från funktionen ”Volymvärdesklassificering” som 

tillhör de övriga funktionerna i simuleringsmodellen. Figuren visar de artiklar som tillhör 

klass A. Dessa artiklar har störst volymvärde och anses därför vara de artiklar som är 

viktigast för produktionen. 

 
Tabell 3: Sammanställning av Volymvärdesklassificering. 

ABC-Klass Summa av volymvärde Antal artiklar 

A 73,82% 21 

B 15,56% 14 

C 10,62% 63 

VMI 0% 250 

Total 100% 98 (Utan VMI) 

 

I tabell 3 ovan visas en sammanställning av volymvärden och hur många artiklar som ingår 

i varje volymvärdesklass. En viktig notis är att VMI-artiklar tilldelas volymvärdesklass A 

då dessa inte bidrar till någon kapitalbindning och då leverantörerna själva sköter 

orderbeställningarna. Dessa artiklar kan utvärderas och uppdatera beställningspunkter och 

säkerhetslagernivåer mer frekvent på grund av att leverantörerna själva gör det och inga 

resurser tas från Ålö. 
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5.5 Simuleringsmodell 
Utskriften från simuleringsmodellen öppnas i en Excel-bok där utdatat är indelat i olika 

arbetsblad. Det första arbetsbladet i utskriften är en pivot tabell tillsammans med en graf 

som ger en visuell bild över resultaten. I grafen finns det möjlighet att visa parametrar som 

saldo, säkerhetslagernivå, antal pallar, kostnad eller beställningspunkt på artikel-, 

leverantörs- och totalnivå.  

 

 
Figur 8: Graf från utskriften av simuleringsmodellen. 

Figur 8 ovan visar en bild på grafen från utskriften med parametern ”antal pall” aktiverad 

och visar på totala lagret. Det faktiska lagret på Logex har uppskattats till runt 6,000 pallar 

som kan jämföra med simuleringen som anger mellan 1,500–2,000 pallar totalt.  

 

Arbetsbladet med pivot tabell och graf är sammanställd från nästa arbetsblad som är en 

sammanställning av all lagerinformation för varje artikel och dag. Detta är 

”huvudarbetsbladet” i utskriften där all information som sparats för varje artikel återfinns.  

 

 
Figur 9: Tabell från utskriften över artikelinformation. 
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Figur 9 visar metadata som sammanställts utifrån simuleringen. Den visar information som 

antalet artiklar, säkerhetslager, antal pallar, beställningspunkt, leverantör, kostnad m.m. 

Datat går att sortera för varje parameter för att söka den information som efterfrågas.  

 

 
Figur 10: Tabell från utskriften över produktion & produktionsstopp. 

I figur 10 visas de produktionsstopp som beror på materialbrister med information om dag, 

artikel, antal och vilken leverantör. Skillnaden mellan verkligheten och modellen visar att 

om materialbrister förutspås i verkligheten så ändras planeringen av produktion så att de 

modeller där det inte råder materialbrist prioriteras och produceras, medan i modellen så är 

de lastare som har slumpats som också ska tillverkas, det betyder att om det är en 

materialbrist så ”produceras” lastaren och avbryts när det är en faktisk brist. Detta gör att 

simuleringsmodellen har större sannolikhet att få produktionsstopp. Bredvid 

produktionsstoppen presenteras den totala tillverkningen av varje lastarmodell. Där visas 

hur många lastare av varje modell som tillverkas, deras procent av den totala tillverkningen 

samt vad den ursprungliga mixen är så att den slumpmässiga variationen kan utvärderas.  

 

Som komplement till produktionsstoppen som har berott på materialbrist, presenteras från 

utskriften även i detta arbetsblad vilka artiklar som aldrig har nått under deras 

säkerhetslagernivå. Det ska vara till hjälp för att utvärdera om beställningspunkter kan vara 

för höga. 

 

Utöver de arbetsblad som visats i figur 8-10 ovan så finns det tre ytterligare arbetsblad som 

visar kompletterande information om transporter, fellevererat antal samt produktionsfel. 

Dessa blad är med i utskriften enbart i syfte att vara till hjälp om orsaker till varför 

saldonivåer, produktionsstopp eller dylikt undersökts. Exempelvis kan transportfliken 

användas för att undersöka om ett produktionsstopp beror på en försenad leverans.  
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6. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras de resultat som presenteras i förra avsnittet. 

 

6.1 Lagernivå 
Medellagernivån har använts som ett mått på att jämföra skillnader mellan en artikels 

historiska lagersaldo och resultat från simuleringsmodellen. Motiveringen till att just 

medellagernivå använts är för att det historiska data som erhållits för många artiklar sträcker 

sig över ett år och vanligtvis med stora svängningar i lagersaldo (Aronsson et al., 2003). Då 

ger medellagernivå ett tillförlitligt resultat där extremvärden endast får en marginell effekt 

och att medellagernivån över hela mätperioden ger ett jämförbart resultat. 

 

I figur 3 går det att utläsa medellagernivån på det populäraste redskapsfästet för 

simuleringsmodellen samt hos Logex. I figuren går det att utläsa att medellagernivån är 

högre på Logex än i simuleringsmodellen samt att lagersaldot på Logex har varierat mycket 

kraftigt. En av förklaringarna till detta är den långa ledtiden från Kina där redskapsfästet 

levereras ifrån. Det går att urskilja ett liknande mönster för de båda lagersaldon, men i 

simuleringsmodellen levereras material med större mellanrum och mer vid varje leverans. 

Samtidigt visar simuleringsmodellen ett mer jämnt lagersaldo över tid och ett mindre 

intervall mellan max- och minsaldo. Vilket kan bero på att den mänskliga faktorn har ändrat 

prognoserna. 

 

I figur 4 visas de två saldonivåerna på ungefär samma nivå med liknande 

förbrukningshastighet fram till hälften. Sedan ökar det verkligen lagret som finns på Logex 

kraftigt. Det verkar inte finnas någon riktigt förklaring till detta då förbrukningen har legat 

på ungefär samma nivå hela tiden samt att det tog ungefär två månader innan nästa 

inleverans kom. Om medellagernivån jämförs mellan de två lagernivåerna så går det att 

utläsa en halvering av storleken. Detta skulle resultera i en frigöring av kapital som istället 

kan investeras på andra håll i företaget. 

 

Värt att notera är att figur 5 visar en likadan utskrift som i figur 3 och 4 men i detta fall 

handlar det om en så kallad problemartikel. Det vill säga en artikel som är utsatt för 

produktions- och leveransproblem. I figuren går det att utläsa att lagernivån på Logex till 

en början var högre än i simuleringsmodellen men allt eftersom börjar sjunka och vid flera 

tillfällen vara nere på noll. Detta resulterar i att simuleringsmodellens medellagernivå är 

högre än medellagernivån på Logex. Det kan ses som en form av validering då simuleringen 

visar på en högre nivå och att det faktiskt är en för låg nivå idag. Vid ett tillfälle har det 

blivit produktionsstopp på grund av denna artikel och produktionen av över 20 lastare 

stannade som resultat. Vid fler tillfällen har det varit brist på denna artikel men på grund av 

att tillverkning av andra lastarmodeller prioriteras vid brister är det svårt att få en korrekt 

överblick över antalet produktionsstopp. Enligt lagernivån i simuleringsmodellen bör 

medellagernivån ökas med 22%. I likhet med övriga figurer så ser mönstret på de två 

lagernivåerna liknande ut vilket tyder på att simuleringen kan spegla produktionen och 

artikelåtgången på ett tillförlitligt sätt.  

 

Om ett genomsnitt av medellagernivåerna för de utvalda undersökta artiklarna inklusive 

problemartikeln är beräknade så skulle det resultera i en minskning av medellagernivåer på 

45%. 
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6.2 Säkerhetslagernivå 
Då en ny definition av säkerhetslager har tagits fram i examensarbetet så utvärderas den 

beräknade säkerhetslagernivån i simuleringsmodellen mot den faktiska nivån som används 

på Logex. De artiklar som jämförs med säkerhetslager, se tabell 2, så är den genomsnittliga 

minskningen av säkerhetslagernivån 49%. Även om den genomsnittliga förändringen av 

säkerhetslagernivåerna är en sänkning så indikerar vissa artiklar på att 

säkerhetslagernivåerna bör öka. Exempelvis så använder simuleringsmodellen en 

säkerhetslagernivå som är 48% högre på lagerlåda med artikelnummer 60105118 (se figur 

5). Detta är som tidigare nämnt en problemartikel med bland annat produktionsproblem som 

följd och som påverkar tillgången av artikeln. En orsak till att det har varit slut i lager på 

Logex så ofta som det visas i figur 5, kan indikera på att säkerhetslagernivån har varit satt 

för lågt. 

 

Om andra artiklar jämförs med nuvarande säkerhetslagernivåer och de som beräknats enligt 

simuleringsmodellen så finns det skillnader. Artikelnummer 60004344 som är en väldigt 

impopulär knäklump (se figur 6), används endast i cirka 3,2% av fallen. Idag använder Ålö 

ett säkerhetslager på 112st. Det skulle kunna försörja fabriken vid högproduktionen i cirka 

38 arbetsdagar. Det motsvarar nästan två månaders produktion och hela ledtiden för 

leverans från Kina. Enligt simuleringsmodellen skulle ett säkerhetslager på 10st vara 

tillräckligt på en artikel med låg efterfrågan. Det som gör det svårt att anpassa ett 

säkerhetslager på en artikel med låg efterfrågan är att en efterfrågeökning på ett fåtal artiklar 

ger en stor procentuell efterfrågeökning, men ett säkerhetslager bör endast täcka skillnaden 

från den normala efterfrågan och på en artikel med låg efterfrågan så behöver inte 

säkerhetslagret vara stort i antal men kommer bli stort i förhållande till omsättningslagret. I 

figur 6 går att utläsa att förbrukningen av artikeln stämmer överens med både verkligheten 

och simuleringsmodellen, men trots detta så ökar lagernivåerna på Logex samtidigt som 

simuleringsmodellen visar på möjligheten att fortsatt ha dessa låga.  

 

Utöver de säkerhetslager som finns på Logex för dessa artiklar så har Ålö även ett litet lager 

i fabriken. Detta lager har inte tagits hänsyn till i detta arbete då det antagits att det skulle 

försvinna helt vid en inflyttning av lagret från Logex. Det betyder att den totala frigöringen 

i kapitalbindning egentligen är högre än vad som beräknats i detta arbete. På grund av brist 

på data samt stor variation av vilka artiklar och hur stora lagernivåer som används vid 

fabriken har dessa exkluderats. Den besparing av kapitalbindning som det skulle medföra 

antas vara liten jämfört med den potentiella besparingen av kapitalbindning som finns på 

lagret hos Logex.  

 

På VMI-artiklar som 60103125 och 60103128 (se tabell 2) indikerar simuleringsmodellen 

att det finns möjlighet att reducera säkerhetslagernivån med över 90% för respektive artikel. 

Då dessa artiklar ägs av leverantören och inte bidrar till någon kapitalbindning anses dessa 

inte kosta något att lagerhålla. Även om dessa artiklar inte ger någon kapitalbindning så har 

de fortfarande en lagerränta och övriga lagerkostnader (Möllerström et al, 2003). Samtidigt 

tar de upp en viss yta vilket Ålö har begränsat med, speciellt för lagerhållning. Därför kan 

det vara av intresse att reducera även dessa säkerhetslager. Den genomsnittliga minskningen 

av säkerhetslager för alla artiklar är 57% och då inkluderas alla artiklar som 

simuleringsmodellen indikerar en höjning på. 
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6.3 Beställningsmetoder 
Enligt de uppgifter som erhållits under examensarbetet använder Ålö formeln (se ekvation 

(3)) för beställningspunkt. Enligt figur 3 till och med 6 i resultatet verkar det som att 

beställningspunkten för respektive artikel inte används korrekt. För varje artikel som 

presenterats inklusive lagerlåda -118, som är en problemartikel, har lagersaldot i 

verkligheten varit långt över vad simuleringsmodellen visar vid olika tillfällen. 

Simuleringsmodellen använder sig av samma beställningspunkt som verkligheten enligt 

Movex. Jämförelsevis ser förbrukningen ut att vara lika i båda fallen, både före och efter de 

stora ökningarna hos respektive artikel i lagret på Logex.  

 

En förklaring till skillnaden mellan vad simuleringsmodellen visar och de historiska 

lagernivåerna på Logex kan vara den mänskliga faktorn. Det vill säga att en person manuellt 

har ökat beställningarna.  Det kan finnas olika förklaringar till att beställningarna på en del 

artiklar har ökat. På de artiklar som presenterats ovan verkar inte den ökade beställningen 

ha vart nödvändig.  

 

6.4 ABC-klassificering 
De artiklar som används i simuleringen har blivit tilldelad en volymvärdesklass enligt 

parametrarna som används i Movex, men då inte alla artiklar har blivit tillagda i 

simuleringen kan klassificeringen skilja sig från verkligheten. Ett antal artiklar med olika 

volymvärdesklasser i simuleringen har jämförts med deras verkliga klass i Movex och alla 

har stämt.  

 

Det som skiljer ABC-klassificeringen på Ålö från andra företag är den frekventa 

användningen av VMI på artiklar. Dessa artiklar tilldelas volymvärdesklass A som är den 

högsta oavsett vilket volymvärde de egentligen har. Att dessa tilldelas klass A behöver inte 

vara något negativt då artiklar som tillhör volymvärdesklass A har mer fokuserad 

lagerstyrning (Beckeman, 2010), vilket betyder lägre kvantiteter samt att deras 

beställningspunkter och säkerhetslager ses över mer frekvent, men de använder samtidigt 

en högre servicenivå vilket bidrar till ett högre säkerhetslager. På artiklar som används 

väldigt sällan i produktionen kan detta resultera i lång förvaringstid och i och med det upptar 

de tar plats och resulterar i onödigt höga lagerkostnader.  

 

6.5 Simuleringsmodell 
I den simuleringen som använts för resultaten som presenterats i avsnitt 5.5 har simulering 

skett under 540 dagar exklusive kalibreringstiden. Det motsvarar cirka två år av 

produktionen. Att simulera över en längre tid som exempelvis två års produktion, ger ett 

mer tillförlitligt utfall och en större sannolikhet att innehålla extremfall som kan orsaka 

materialbrister.  

 

Grafen som visas i figur 8 visar, som tidigare nämnts antalet pallar totalt för hela lagersaldot 

i simuleringen. I denna graf går det att utläsa säsongsvariationerna över året som är givna i 

parametern ”produktionstakt” för varje månad. Att lagernivåerna ökar tillsammans med 

produktionstakten visar på att funktionerna som tillsammans utgör lager och beställning 

fungerar korrekt. Om produktionen ökar så kommer leveranserna mer frekvent och 

lagersaldona kommer att öka. 
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”Huvudarbetsbladet” i figur 9 visar det arbetsbladet där all information från simuleringen 

sammanställs om artiklarna. Detta arbetsblad visar informationen som samlas från 

funktionen ”lager” i simuleringen. Syftet med arbetsbladet är att kunna få en övergripande 

kontroll över den simulerade produktionen och se hur materialflödet och förändringarna 

sker. Om sortering sker på dag så kan en överblicksbild över lagersaldon för en specifik dag 

utvärderas. Tillsammans med ett utdrag från Logex från ett givet datum kan en motsvarande 

dag i simuleringens utdata jämföras för att se skillnader i lagernivåer. En jämförelse mellan 

saldon på Logex den 25e april och en motsvarande dag i simuleringen visar på en 

genomsnittlig minskning av lagernivåer med 51% och en minskning av antalet pallar med 

36%.  

 

I figur 10 som presenterar ”produktion & produktionsstopp” finns en sammanställning över 

hela produktionen som har simulerats. Syftet med arbetsbladet är att kunna följa 

produktionen som skett i simuleringen och utvärdera samt validera denna. Mixen av 

tillverkade lastare i simuleringen kan utläsas och jämföras med den angivna mixen för att 

på så sätt urskilja variationen. Om en simulering sker över en längre tid, exempelvis två 

produktionsår, så kommer slumpmässiga mixen av lastare att bli väldigt lik den angivna 

mixen.  

 

För produktionsstoppen som visas i Figur 10 så skiljer sig simuleringsmodellen gentemot 

verkligheten. Simuleringsmodellen slumpar produktionen under frystiden och tar inte 

hänsyn till framtida materialbrister på samma sätt som i verkligheten. Om det kommer bli 

materialbrist enligt prognosen i verkligheten så styrs produktionen om så gott det går för att 

förhindra produktionsstopp, vilket menas att om det är brist på en artikel så tillverkas andra 

lastarmodeller som inte använder den aktuella artikeln med brist. I simuleringsmodellen 

existerar inte denna logik och produktionen kan inte läggas om. Eftersom ingen data finns 

över hur många gånger produktionen har blivit omlagd på grund av materialbrister så är det 

svårt att jämföra detta, men det finns data över de flesta materialbrister som har orsakat 

produktionsstopp historiskt. Jämförs de faktiska materialbrister som orsakat 

produktionsstopp i verkligheten mot simuleringen så har det skett 45% fler materialbrister 

i verkligheten trots att man aktivt arbetat med att försöka undvika produktionstopp genom 

att tillverka andra lastarmodeller. Detta visar att säkerhetslager i simuleringen tillsammans 

med leveranser som håller en jämnare nivå orsakar färre materialbrister.  

 

Som en validering att simuleringsmodellen kan representera produktionen på ett 

verklighetstroget sätt kan man i figur 3 till och med 6 utläsa att förbrukningen motsvarar 

varandra. Lagersaldon för Logex och simuleringen i varje figur visar på liknande mönster 

medan de skiljer sig mellan figurerna. Detta visar på att simuleringen kan efterlikna 

förbrukningen av varje artikel på ett verklighetstroget sätt. Tillsammans med korrekta 

parametrar för leverantörerna och deras inleveranser så visar detta på vilka nivåer lager för 

respektive artikel bör ligga på, samt att de materialbrister som har uppstått i 

simuleringsmodellen kan antas skulle ha skett i verkligheten också. 
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6.6 Felkällor 
I simuleringsmodellen finns det felkällor som grundar sig i det data som är erhållet från Ålö. 

När säkerhetslager för respektive artikel har beräknats i modellen så har antaganden och 

uppskattningar för standardavvikelsen på ledtider gjorts. Det har inte funnits någon data på 

detta att tillgå och därför kan de inte anses vara helt korrekta. Då Ålö inte har någon data 

över standardavvikelsen på efterfrågan för respektive artikel har en extra funktion behövt 

tas fram som kan simulera standardavvikelsen på efterfrågan. 

 

Eftersom det data som finns tillgängligt endast sträcker sig ungefär ett år bak i tiden finns 

det begränsat med data att grunda examensarbetet på. Detta beror på att den nya 

lastarmodellen QS började tillverkas för lite mer än ett år sen. I och med tillverkningen av 

den nya lastaren så togs många nya komponenter fram och nya leverantörer började 

användas. Det betyder att de historiska lagersaldona för respektive artikel inte behöver 

representera ett normaltillstånd.  

 

Den historiska produktionsmixen av lastarmodeller som är baserad på godkända lastare från 

slutprovningen behöver inte representera den faktiska mixen. Det finns en del 

lastarmodeller som överproducerades i början och tillverkades mot en prognos som inte var 

helt korrekt, men ett val att ändå ta med de lastare som överproducerades och som inte har 

motsvarat efterfrågan korrekt gjordes. Anledningen till att de medräknas är för att simulera 

en åtgång även på dessa lastare och artiklar. Även om de endast producerades i uppstarten 

av QS-lastarna så har de artiklar som är specifika för just dessa lastare ändå en lagerhållning.  

 

De felkällor som nämns ovan är en av anledningarna till att många parametrar som tillhör 

den data som sammanställts går att justera i simuleringsmodellen. Syftet med att de går att 

justera är om framtida produktionsmix förändras eller om det upptäcks fel i det 

sammanställda data som använts, så att en korrigering kan ske med enkelhet.   
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7. Slutsats 
I detta avsnitt dras en slutsats utifrån de analyser som gjorts i föregående avsnitt. 

 

Med utgångspunkt i uppdragsbeskrivningen och frågeställningen kan målet anses ha 

uppnåtts. Med hjälp av en simuleringsmodell har nya säkerhetslagernivåer kunnat tas fram 

och simuleras i produktion för att med utvalda störningsscenarier se om de klarar att hålla 

produktionen igång och hålla en acceptabel nivå av materialbrister.  

 

Resultaten visar på att det finns en stor potential för reducering av lagernivåer. Om en 

faktisk reducering av lagernivåer genomfördes så skulle detta resultera i minskade 

hanterings- och lagerkostnader, frigöring av kapital och möjliggöra den framtida insourcing 

som är planerad. Med en minskning som visas i simuleringsmodellen skulle antalet pallar 

minska med 36% och medellagernivån med 51%. För Ålö som har en begränsad yta för 

lagerhållning kommer simuleringsmodellen att vara till stor hjälp. 

 

Simuleringsmodellen som har framtagits i detta arbete har fler användningsområden än det 

första syftet som var att enbart testa de nya säkerhetslagernivåerna med störningsscenarier. 

Modellen är ett verktyg och kan användas till utvärdering av förändringar, exempelvis vid 

förändring av ordermultiplar, priser eller beställningspunkter. Förändringarna kan simuleras 

och sedan kan resultaten av förändringarna utvärderas som i sin tur kan fungera som ett 

underlag för beslut. Alternativt att simuleringsmodellen kan underlätta om en helt ny 

lastarmodell tas fram i framtiden och simulera en produktion för att få en uppfattning om 

materialåtgång.  

 

Resultaten visar på en stor minskning och en genomsnittlig halvering av lagernivåer vilket 

skulle kunna innebära en frigöring av kapital på flera tiotals miljoner. Rekommendationen 

till Ålö är att fortsätta utveckla simuleringsmodellen med fler artiklar samt börja se över 

lagernivåer och säkerhetslager. Resultaten visar att det finns en stor potential för Ålö att 

kunna göra stora besparingar och fullborda insourcingen av lagerhållning från Logex, men 

de bör sänka lagernivåerna successivt och validera resultaten av detta så att de inte sänker 

till de nivåer som simuleringsmodellen anger och riskera materialbrister. De bör börja med 

en mellannivå av det lager som finns på Logex och det som simuleringsmodellen anger för 

att sedan utvärdera saldoförändringar för eventuellt fler sänkningar. 

 

Simuleringsmodellen visar stor tillförlitlighet och ger en bra bild av verkligheten. 

Tillsammans med möjligheten att kunna ändra nästan alla parametrar i produktions-, 

leverans- och lagerfunktionen kan denna modell användas i framtiden när förutsättningarna 

förändras.  
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8. Bilagor 
I det här avsnittet presenteras bilagor som ska vara till hjälp för en läsare att få bättre 

förståelse för examensarbetet. 

 

Intervjuer 
Ett antal intervjuer med personal vid Ålö har genomförts. Detta för att samla information 

om viktiga områden inom examensarbetet och för att få en förståelse för hur vissa processer 

hos Ålö ser ut. 

 

Avstämningsmöte med Mattias Tunholm 
Avstämningsmöten med handledaren Mattias Tunholm skedde på veckobasis. Där gick vi 

gemensamt igenom förgående vecka och följde upp de aktiviteter som skulle göras under 

veckan. Sedan sattes nya mål och aktiviteter för kommande vecka för att på så sätt se till att 

examensarbetet aldrig avstannade.  

 

Möte med Claes Johansson 
Ett möte med Claes Johansson som jobbar på IT genomfördes. Han är den person som har 

bäst koll på Movex och mötet bestod i att besvara frågor gällande beställningspunkter, 

säkerhetslagerklassificering och hur säkerhetslager beräknades i Movex. Frågorna 

besvarades på ett tillfredsställande sätt och funderingarna kring dessa ämnen försvann.  

 

Vid det här mötet så nämnde Claes att Niclas Eklund på Logistik jobbade med att ta fram 

en ny formel för säkerhetslager i samband med ett projekt som heter Order to Delivery 

(O2D).  

 

Möte med Niclas Eklund 
Vid mötet med Niclas Eklund från Logistik så framkom att han ansvar för att ta fram en 

formel för säkerhetslager av redan tillverkade lastare och de som levereras till återförsäljare. 

Han nämnde att det var Hanna Johansson på materialplaneringen som var ansvarig för att 

ta fram den nya formeln för säkerhetslager på artiklar som används i produktion och som är 

den viktiga delen i examensarbetet. Så ett möte med Hanna bokades in. 

 

Möte med Hanna Johansson 
Mötet med Hanna Johansson på materialplaneringen gav en bra insikt i hur materialflödet 

mellan Logex och fabriken fungerade. Här fick jag information om den nya formeln för 

säkerhetslager som skulle användas i framtiden. Samtidigt fick jag veta att den automatiska 

beräkningen av säkerhetslager i Movex inte fungerade och att alla värden som finns i Movex 

har satts manuellt. Men det var oklart om de var beräknade i något annat program innan de 

fördes in i Movex eller om de var satt utifrån en uppskattning.  

 

Möte med Rickard Viktorsson 
Ett möte med produktionsteknikern Rickard Viktorsson bestämdes då det fanns en del 

funderingar kring dekalerna som används på de olika lastarmodellerna. Vid detta möte 

framkom information kring hur dekalerna används för respektive OEM-kund samt att P-

stag inte användes till alla lastare. Den viktigaste informationen som framkom var att 

leverantören Brand-ID som levererar dekaler är en så kallad VMI-leverantör vilket betyder 

att det inte bildas någon kapitalbindning på dekaler hos Ålö. Detta var väldigt viktig 

information som bör ha framkommit tidigare under arbetets gång. 
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Mailkonversation 
Som ett komplement till de intervjuer som gjorts har även en mail-växling skett. I mailen 

har mindre frågor ställts som är lättbesvarade och som ett svar behövdes snabbt på. 

Exempelvis om mer data har behövts i form av Excel-filer.  

 

Mailkonversation med Stig-Arne Mattson 
En mailutväxling med Stig-Arne Mattson som skrivit några av artiklarna som används som 

källa i examensarbetet startades. Detta för att besvara funderingar kring de artiklar som Stig-

Arne hade skrivit samt hans tankar och tips om vad jag bör tänka på i det här 

examensarbetet. Stig-Arne förklarade mer ingående de olika delarna som krävs för att 

använda säkerhetslager och de centrala delarna som orderkvantiteter, cykeltider och 

påfyllnadsgrad. Inte allt av detta användes i examensarbetet men gav en bra grund att bygga 

examensarbetet på.  

 

Mailkonversation med Tomas Nordlöf 
Under hela examensarbetets gång har en mailkonversation med Tomas Nordlöf på 

materialplaneringen hållits. Då jag har behövt data eller haft frågor kring material, lastare 

eller det erhållna datat så är det Tomas jag har kontaktat för att få svar på dessa frågor.  

 

Mailkonversation med Rickard Viktorsson 

Tillsammans med mailkonversationen som jag har haft med Tomas Nordlöf så har jag haft 

en mailkonversation med produktionsteknikern Rickard Viktorsson. Detta då han har 

bidragit med data ur Movex om artiklar samt hjälp till att leta upp ritningar i Teamcenter. 

Tack vare Rickard Viktorsson så gick ett studiebesök på Logex att anordna för att få en 

uppfattning om de kvantiteter som befinner sig på Logex.  

 

Källkod till simuleringsmodell 
Då ett sekretessavtal har skrivits under för att kunna ta del av känslig information angående 

leverantörer, artiklar och priser så äger Ålö rättigheterna till simuleringsmodellen. Då 

modellen i sak innehåller både känslig information om artiklar så som priser m.m. samt 

känslig information om produktionsflöden och leveransflöden har Ålö valt att 

sekretessbelägga källkoden till simuleringsmodellen. Av den anledningen kan inte 

källkoden till simuleringsmodellen presenteras i rapporten.  
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Bild på simuleringsmodell 

 
 

Ovan visas en bild på hur startsidan i simuleringsmodellen ser ut. Resterande sidor i 

simuleringsmodellen innehåller känslig information och kan därför ej visas. 


