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Sammanfattning 
AB Sandvik Coromant är en världsledande tillverkare av skär och verktyg för skärande bearbetning. 

Gimoverken är Sandvik Coromants största skärtillverkande enhet. GHMP är en avdelning som förser 

skärtillverkningen på Gimoverken, och även andra produktionsenheter runt om i världen, med 

pressverktyg. 

Under en tid har man på GHMP haft ett bristande fokus på lagerstyrning. Detta har lett till att 

produktionslagret på GHMP i praktiken endast har haft som uppgift att garantera tillgänglighet av 

artiklar som är nödvändiga för att produktionen ska kunna operera oavbrutet. Bristen på aktivt 

arbete med lagerhållning och inköpsmönster har med tiden lett till en misstanke om att 

lagernivåerna är onödigt höga samt att inköpsmönstren inte speglar förbrukningen. 

För att minska lagernivåerna på GHMP har man initierat detta projekt med målet att halvera det 

bundna kapitalet i produktionslagret samt att förbättra avdelningens lagerstyrning. 

För att lyckas med uppgiften har en programvara med en inbyggd optimerande modell skapats. 

Programvarans uppgift är att ta fram rekommenderade inköpsmönster för att minimera kostnader 

för inköp och lagerhållning. Programmet simulerar inköp och lagerhållning för olika inköpsmönster 

över historiska förbrukningsdata. Den ekonomiska prestationen för olika inköpsmönster jämförs och 

den bästa varianten väljs ut som förslag för avdelningen. Programmet används på de artiklar som har 

haft en förbrukning det senaste året. 

För artiklar som inte har haft någon förbrukning det senaste året tas inte något förslag på 

inköpsmönster fram. För dessa artiklar presenteras istället en rekommenderad lagernivå. Den 

rekommenderade lagernivån är tänkt som en buffert om en artikel på nytt tas i bruk. Bufferten är 

avsedd att täcka eventuell förbrukning tills dess att man hinner beställa hem artikeln på nytt. 

Som en del av projektet undersöks även möjligheter till att standardisera artikelkategorier med 

många varianter. Resultatet visar att en standardisering av plungämnen under föregående år hade 

lett till att 11 stycken färre order behövt läggas och att 40 stycken färre varianter behövt lagerhållas. 

Något som skulle lett till en reduktion av lagervärdet med 13 %. Standardiseringen skulle dock ha lett 

till 55 stycken omslipningar av plungämnen under det senaste året. Omslipningarna skulle ha kostat 

cirka XX kr. 

Resultatet för artiklar som har haft en förbrukning det senaste året visar att det bundna kapitalet i 

produktionslagret kan minskas med 37 %. För de artiklar som inte har förbrukats under det senaste 

året kan det bundna kapitalet i produktionslagret minskas med 85 %. Totalt sett innebär detta en 

reduktion med 57 %. 



 

 

 

Abstract 

AB Sandvik Coromant is a world leading manufacturer of inserts and tools designed for industrial 

metal cutting. The insert plant in Gimo is Sandvik Coromants largest manufacturing unit of inserts. 

GHMP is a department that supplies the insert plant in Gimo, and other manufacturing units around 

the world, with press tools. 

In recent years GHMP have had a lack of focus regarding inventory control. In practice this has led to 

a situation where the sole purpose of the production inventory is to guarantee stock availability. The 

lack of active work with stock keeping and inventory control has led GHMP to suspect that inventory 

levels are unnecessarily high and that purchasing patterns do not reflect the actual usage of articles. 

In order to reduce the inventory at GHMP this project has been initialized. The goal of the project is 

to reduce capital tied up in production stock by 50 % and to improve the inventory control. 

In order to succeed with the project, a software with a built in optimization model, have been 

developed. The software is designed to present recommended order points and order quantities in 

order to reduce costs of purchasing and stock keeping. The software simulates purchasing and stock 

keeping over historical data of usage for articles. The financial performance of different purchasing 

patterns is compared and the best alternative is selected to be recommended for the department. 

The optimization model includes articles that have been used during the last year.  

For articles that have not been used during the last year a different approach is taken. For these 

articles no patterns for purchasing is suggested. Instead a recommended stock level is presented. The 

recommended stock level is to be seen as a safety stock in case an article is brought back to 

production. This safety stock is supposed to cover usage until new deliveries of the article arrives. 

In line with the mission of reducing inventory the possibilities for standardization of articles with 

many similar variants have been analyzed. The analysis reveals that a standardization of core pin 

blanks during the last year would have led to 11 less orders and 40 less variants in stock. This would 

have led to a decrease in average stock value 13 %. The standardization would on the other hand 

have led to 55 operations of regrinding during the last year. The costs for the regrinding would have 

been XX SEK. 

For articles that have been used during the last year the capital tied up in production stock can be 

reduced by 37 %. For articles that have not been used during the last year the capital tied up in 

production stock can be reduced by 85 %. In total this represents a reduction in average stock value 

by 57 %. 
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Ordlista 

 
GHMP: En avdelning vid Gimoverken som tillverkar pressverktyg. 

Pressverktyg: Ett verktyg som används för att pressa samman hårdmetallpulver vid skärtillverkning. 

Dyna: Den del av ett pressverktyg som utgör formen som metallpulvret befinner sig i vid pressning. 

Stämpel: Den del av ett pressverktyg som pressar metallpulvret ovanifrån. 

Utstötare: Den del av ett pressverktyg som pressar metallpulvret underifrån. 

Plunge: En av två delar av ett pressverktyg som tillverkar ett hål i det pressade metallpulvret. 

Innerstämpel: En av två delar av ett pressverktyg som tillverkar ett hål i det pressade metallpulvret. 

Prägel: Ett stämpelliknande verktyg som används vid elektrodtillverkningen. 

Elektrod: Används i gnistningsprocessen för att ge stämplar och utstötare sina profiler. 

Kuts: Hårdmetallämne som används vid tillverkning av stämplar och utstötare. 

Palett: Referenselement för tillverkning och montering av pressverktyg 

Verktygssystem: Det finns tre typer av pressverktygssystem som tillverkas hos GHMP. 

Verktygstyp: En grupp eller familj av pressverktyg. 

Högskåp: En lagerhållningslösning som bygger på mobila och automatiska hyllsystem. 

Databas A: Databas hos GHMP som bland annat innehåller produktions-, artikel- och lagerdata. 

Huvudorder: En huvudorder inkluderar en komplett beställning och innehåller flera sub-order. 

Sub-order: Sub-ordern specificerar en viss del av det som efterfrågas i huvudordern. 

Återlagring: En artikel som förädlas och sedan läggs på lager i väntan på att användas har återlagrats. 
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1 Inledning 
Sandvik AB är en högteknologisk och global industrikoncern med verksamhet inom bland annat 

följande områden; verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning, gruv- och 

anläggningsindustrin, rostfria stål, speciallegeringar och keramiska motståndsmaterial. Ett av 

Sandviks fem affärsområden heter Sandvik Machining Solutions. 

Sandvik Coromant är en världsledande leverantör till metallbearbetningsindustrin och företaget 

marknadsför och säljer bland annat hårdmetallskär för skärande bearbetning. All tillverkning och 

lagerhållning av Sandvik Coromants produkter görs av organisationen Supply. Både Sandvik 

Coromant och Supply tillhör organisatoriskt Sandvik Machining Solutions. 

Detta arbete är utfört på GHMP, en avdelning inom Supply, i Gimo som förser flera skärtillverkande 

enheter runt om i världen med pressverktyg (Sandvik, 2015). 

1.1 Bakgrund 
Produktionsflödet på GHMP är komplext och innehåller bland annat parallella flöden, reparationer 

och flera inblandade grupper som inkluderar olika arbetslag. Varje tillverkat verktyg består av flera 

delar som i sin tur genomgår en rad olika processer. GHMP har en kundorderstyrd produktion av 

pressverktyg med höga krav på sin leveransprecision med ett mål på XX %. 

Ett pressverktyg kan användas vid pressning av tusentals skär. Detta gör att pressverktygen 

efterfrågas och tillverkas i små kvantiteter, vilket i praktiken motsvarar order på endast enstaka 

verktyg av samma modell. Det förekommer även order på enskilda verktygskomponenter. Då 

GHMP:s kunder efterfrågar en stor variation av pressverktyg används många olika varianter av de 

komponenter som krävs för att tillverka ett pressverktyg. Detta medför att GHMP använder sig av ett 

stort produktionslager för att möta efterfrågan och samtidigt upprätthålla konkurrenskraftiga 

ledtider. 

Produktionslagret består av material, förnödenheter och halvfabrikat som förädlats i olika hög grad. 

Förädlingsarbetet är en nödvändig del i tillverkningen men kan samtidigt låsa material till en specifik 

verktygstyp. Fördelningen av verktygssystem har ändrats stegvis genom åren vilket har medfört att 

man inte har full kontroll över produktionslagret. Förändringen grundar sig främst på en minskning 

av efterfrågan av vissa pressverktygssystem och en ökad efterfrågan av andra. Det sker alltså en slags 

kontinuerlig utfasning av äldre pressverktygstyper som ersätts av nya. I dagsläget finns en misstanke 

om att man lagerhåller onödigt stora volymer i produktionslagret. 

1.1.1 Pressverktyg 

Ett pressverktyg är en viktig del vid tillverkning av hårdmetallskär. Hårdmetallskär tillverkas genom 

att pressa samman blandningar av metallpulver under hårt tryck för att sedan sintra, slipa, 

eggbehandla och ytbelägga dem. 

Ett pressverktyg består vanligtvis av tre eller fem komponenter. Dessa fem komponenter är dyna, 

stämpel, utstötare, plunge och innerstämpel. Ett verktyg med tre komponenter saknar plunge och 

innerstämpel. Pressverktygets uppgift är att pressa samman hårdmetallpulver så att det bildar en fast 

kropp (grönkropp) med en specifik form. Figur 1 visar en grafisk bild av hur ett pressverktyg kan se ut. 
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Figur 1 Bild på ett pressverktyg och dess ingående komponenter. 

Dynan utgör det hölje där pulvret ligger under pressning. Den är uppbyggd som en metallskiva med 

några centimeters tjocklek med ett figurformat genomgående hål i centrum. 

Utstötaren utgör ett golv för metallpulvret i dynan att ligga på. Den har samma storlek och form som 

hålet i dynan, så att den kan ta sig in i dynans hål utan att det finns utrymme för pulver att läcka ut 

mellan utstötaren och dynan. 

Stämpeln är mycket lik utstötaren men utgör taket i det hålrum där hårdmetallpulvret pressas 

samman. Stämpeln och utstötaren kan ha lika eller skilda profiler. 

Plungen och innerstämpelns uppgift är att skapa ett hål i det sammanpressade metallpulvret. Hålet 

används vid montering av det färdiga skäret i diverse skärhållandeverktyg. De två komponenterna är 

långsmala metallcylindrar med lika stor diameter. Plungen går igenom utstötaren underifrån och 

möts ovanifrån av innerstämpeln som sitter fast i stämpeln. Inget metallpulver får befinna sig mellan 

plungen och innerstämpeln under pressningsmomentet.  

1.2 Problembeskrivning 
På GHMP beställs artiklar till högskåpet med hjälp av beställningspunkter och orderkvantiteter. 

Beställningspunkterna och orderkvantiteterna som används bestäms manuellt. Detta gör att 

erfarenhet och fingertoppskänsla blir avgörande faktorer i brist på konkreta fakta och statistik som 

beslutsunderlag. För nya artiklar och för artiklar med hög omsättning fungerar detta system 

förhållandevis väl i dagsläget. Problemet uppstår när man missar att justera ner beställningsdata för 

artiklar med en avtagande efterfrågan, vilket leder till onödig kapitalbindning och höga lagernivåer. 

Flera av artikeltyperna som lagerhålls finns i många olika varianter. Dessa varianter kan skilja sig i 

fråga om exempelvis längd eller diameter. Det breda sortimentet leder till att ett stort kapital binds 

upp i produktionslagret. Ett annat problem som uppstår till följd av sortimentets bredd är att det kan 

finnas artiklar som lagerhålls utan att användas. 
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1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att skriva ett program som ska fungera som stöd vid lagerstyrning och hur 

mycket man kan minska det bundna kapitalet i produktionslagret. Programmet ska, med indata 

bestående av historiska förbrukningsdata och logistikdata, räkna ut optimerade beställningspunkter, 

orderkvantiteter och säkerhetslager som rekommendationer för lagerstyrningen. Optimeringen ska 

minimera kostnader kopplade till inköp och lagerhållning, med syfte att minska kapitalbindningen i 

produktionslagret. Optimeringen ska ske utan att påverka den nuvarande leveransprecisionen 

negativt. Programmet ska även ge svar på vilka lagerhållna artiklar som inte längre förbrukas i 

produktionen och således bör rannsakas. Ett förslag för rutiner vid utplock av artiklar från 

produktionslagret ska också presenteras. 

Möjligheten att minska produktionslagret genom standardisering ska undersökas. Genom att 

standardisera artikelkategorier vill man minska antalet varianter som måste lagerhållas. 

Standardiseringen ska genomföras på ett sådant sätt att varianter som inte lagerhålls kan tillverkas, 

med hjälp av enklare ingrepp, utifrån de standardvarianter som lagerhålls. 

1.4 Mål 
Målsättningen med arbetet är att halvera det bundna kapitalet i produktionslagret för 

pressverktygstillverkningen på GHMP, utan att försämra leveransförmågan och lönsamheten. 

1.5 Nulägesanalys 
I följande avsnitt presenteras en beskrivning av GHMP:s nuvarande verksamhet. 

1.5.1 Flöde 

Flödet från inkommande order till leverans av pressverktyg mot kund kan sammanfattas i följande 

punkter: 

 Inkommande order 

Flödet vid tillverkningen av pressverktyg inleds med en inkommande order från kund. 

Tillverkningen är kundorderstyrd och inga verktyg tillverkas utan order. 

 Beredning 

Inkommande order tas emot av beredningsgruppen. Beredningen reserverar de material och 

artiklar som krävs för att färdigställa det efterfrågade verktyget. 

 Planering 

Det är planeringsgruppen som tar fram orderhandlingar till alla ingående komponenter och 

som sedan släpper orderna så de finns tillgängliga att påbörjas för operatörer i produktionen. 

Planeringsgruppen försäkrar också att alla nödvändiga ritningar som krävs för att tillverka 

ordern finns tillgängliga. En order startas av personal vid högskåpet. Innan en order är 

startad kan tillverkningen inte påbörjas. 

 Utplock 

Utplock av artiklar görs av planeringsgruppen eller av personal vid respektive operation allt 

eftersom artiklarna behövs. 
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 Tillverkning 

Tillverkningen inkluderar ett flertal olika förädlingsprocesser som inte kommer att inkluderas 

i detta arbete. Flera av förädlingsprocesserna sker i parallella flöden. Exempelvis sker 

tillverkningen av pressverktygets olika delar i stor utsträckning separat, i form av flera sub-

order. En del av komponenterna som tillverkas mellanlandar i lager innan de återtas i 

tillverkningen. När en sub-order är färdig inväntar den övriga sub-order som tillhör den 

gemensamma huvudordern. 

 Leverans 

När alla sub-order tillhörande huvudordern är färdiga levereras verktyget till kund. 

1.5.2 Material 

Vid tillverkningen av ett pressverktyg används flera olika ingående material. Som tidigare nämnts 

består ett pressverktyg i regel av fem delar och alla dessa delar kräver sitt egna material. En del av 

materialet används till olika delar medan andra är specifikt riktade mot en särskild verktygsdel. 

Materialet till vissa verktygsdelar kan också skilja sig beroende på vilken verktygstyp man tillverkar. 

Detta leder till att många olika material, ofta med en rad olika varianter, förbrukas och lagerhålls. En 

översiktsbild över de material som kan användas till respektive verktygsdel finns i Figur 2. 

 

Figur 2 Ingående material till de olika pressverktygsdelarna. 

Det ingående materialet skiljer sig även i fråga om förädlingsgrad. Förädlingsgraden varierar mellan 

råämnen i stål, halvfabrikat och högt förädlade precisionsprodukter. En del av materialet genomgår 

en enklare förädlingsprocess som exempelvis slipning eller kapning innan de läggs på lager i väntan 

på användning. I dessa fall kan även artikelkoden för materialet uppdateras. Detta innebär alltså att 

artiklar kan lagras under skilda artikelkoder beroende på förädlingsgrad. 
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Information om de artiklar som köps in från interna och externa leverantörer finns lagrade i olika 

databastabeller. Artiklarna har en unik artikelkod som nyckel och artikelns olika nyckeltal och 

beskrivande fakta som attribut. Det finns 6190 artiklar lagrade i databasen som är kopplade till 

tillverkningen av pressverktyg. Många av dessa artiklar varken används eller lagerhålls i dagsläget 

men finns fortfarande kvar i databasen. Dessa 6190 artiklar inkluderar inte förbrukningsmaterial i 

produktionen så som skärande verktyg och skyddsutrustning. Av de 6190 artiklarna i databasen så 

var det 530 stycken som lagerhölls år 2014 varav 288 av dem förbrukades samma år, se Figur 3. 

 

Figur 3 Översiktsbild över antalet artiklar som lagerhölls och förbrukades under år 2014. 

Det var även 110 artiklar som inte lagerhölls men som ändå förbrukades. Dessa artiklar är sådana 

som antingen har förädlats, utan att ha återlagrats, eller som har beställts mot order och gått direkt 

ut till produktionen. 

1.5.3 Förbrukning och prognostisering 

När man undersöker förbrukningen av artiklar som köps in så sticker vissa artikelkategorier ut med 

en hög omsättning. De artikelkategorier med högst omsättning är paletter av olika slag samt 

elektroder som tillsammans utgör över 70 % av omsättningen, se Figur 4. 
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Figur 4 Omsättningen i produktionen av olika artikelkategorier år 2014. 

Av de artiklar som beställs från leverantörer, och som har lagerhållits under 2014, så är det långt 

ifrån alla som förbrukats samma år. Detta beror delvis på utfasningen av äldre pressverktyg som gjort 

att förbrukningen av vissa artiklar som lagerhållits har reducerats till noll. Man har dock även aktivt 

valt att lagerhålla vissa artiklar som inte längre förbrukas för att säkra upp tillgängligheten om de åter 

skulle tas i bruk under de närmast kommande åren. 

I Tabell 1 kan man se att vissa artikelkategorier har ett betydligt högre medellagervärde än 

omsättning. Dessa artikelkategoriers lagernivåer omsattes alltså inte under år 2014. Noterbart är att 

tabellen endast omfattar artiklar som kommer direkt från en leverantör. Artiklar som förädlats i 

produktionen är alltså inte inkluderade. 

Tabell 1 Antal varianter, omsättning och nyckeltal år 2014 för artikelkategorier som beställts från leverantörer. 

Artikelkategori Förbrukade 
varianter (st.) 

Lagerhållna 
varianter (st.) 

Omsättning 
(tkr) 

MLV  
(tkr) 

LOH 

Bussning XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Dynämne XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Innerstämpelämne XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Kuts XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Palett XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Plungämne XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Plungfot XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Prägelämne XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Rörinnerstämpelämne XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Skaftämne XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Stålämne XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Stämpelbricka XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Utstötarfot XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Utstötarskaft XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Utstötarämne XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Paletter 
42% 

Elektroder 
28% 

Dynämnen 
13% 

Kutsar 
8% 

Skaft 
3% 

Innerstämpelämnen 
2% 

Plungämnen 
1% 

Utstötarfötter 
1% 

Plungfötter 
1% 

Prägelämnen 
1% 
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I Tabell 2 redovisas artikeltyper som inte använts på tre års tid. Tabellen visar att bland artiklar som 

inte används på tre år utgör kutsar, dynämnen och plungämnen de artikeltyper som i särklass binder 

störst kapital. 

Tabell 2 Lagerhållna artiklar som inte förbrukats de senaste tre åren. 

Artikeltyp 
 

Medellagernivå 2014 
(st.) 

Medellagervärde 2014 
(tkr) 

Kuts XXXX XXXX 

Plungämnen XXXX XXXX 

Dynämne XXXX XXXX 

Palett XXXX XXXX 

Rörinnerstämpelämne XXXX XXXX 

Innerstämpelämne XXXX XXXX 

Utstötarfot XXXX XXXX 

Bussning XXXX XXXX 

Skaftämne XXXX XXXX 

Stämpelbricka XXXX XXXX 

Plungfot XXXX XXXX 

Utstötarämne XXXX XXXX 

Totalt XXXX XXXX 

 

I Tabell 2 visas att det totala medellagervärdet för artiklar som inte förbrukats de senaste tre åren 

motsvarar XX miljoner kr. Det totala medellagervärdet för artiklar som inte förbrukats på två 

respektive ett år motsvarar XX miljoner kr och XX miljoner kr. 

Förbrukningen av en viss artikelkategori som används i produktionen fluktuerar på grund av teknisk 

utveckling, kundernas skiftande efterfrågan och antalet varianter som används av artikeln. 

Utfasningen av pressverktyg som inte längre efterfrågas gör att förbrukningen av det ingående 

materialet kan gå ner till noll, om det inte används vid produktion av andra pressverktyg. Det finns 

dock även tillfällen där tidigare utfasade pressverktyg återtagits i produktion. Detta kan till exempel 

bero på tillkomsten av nya kunder som efterfrågar verktyg som inte längre tillverkas eller att GHMP 

får överta tillverkningen av modeller som tidigare tillverkats av andra produktionsenheter. 

När artiklar plockas ut registreras händelsen i databasen med artikelkod, kvantitet, 

arbetsordernummer och annan relevant information. Tidpunkten som registreras vid utplocket 

överensstämmer däremot inte alltid med när materialet faktiskt används i produktionen. 

Anledningen är att materialbehovet kopplat till flera order ibland registreras och plockas ut samtidigt 

innan orderna kan köras av i produktionen. 

Man har i dagsläget en planerad produktionsnivå per tidsenhet för verktyg och dess ingående 

verktygsdelar som i längden överensstämmer väl med vad som produceras. Man kan således 

uppskatta hur mycket av varje artikelkategori som kommer att förbrukas under en vecka. Problemet 

med att prognostisera en specifik artikels efterfrågan kvarstår dock, då man inte vet hur 

förbrukningen av artiklar inom artikelkategorin kommer att se ut. Utöver den planerade 

produktionen finns ingen mer noggrann prognos för hur förbrukningen av de olika artiklarna kommer 

se ut. Den verkliga efterfrågan blir tillgänglig först när en order anländer. 
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1.5.4 Leverantörer 

GHMP har flera leverantörer av lagerhållna artiklar som finns både inom och utom Sandvik-

koncernen. De interna leverantörerna utgörs av GH, GU och Sandvik Mining. De leverantörer som 

finns utanför Sandvik är Leverantör A, Leverantör B, Leverantör C, Leverantör D och Leverantör E.  

Interna leverantörer 
GU är en avdelning inom Sandvik som tillhandahåller produktionsutrustningar medan GH tillhör 

skärtillverkningen. GU och GH finns lokaliserade i Gimo. 

Från den interna leverantören GH beställs kutsar och dynämnen. Dynämnen kan också beställas från 

Sandvik Mining. GU är den största interna leverantören som bland annat levererar material till 

plungfötter, präglar, skaftämnen och utstötarfötter. 

Externa leverantörer 
Från Leverantör A beställer man uteslutande hårdmetallämnen till plungar och innerstämpelämnen. 

Från Leverantör B beställs i dagsläget endast plungfötter. Detta gör Leverantör B till den minsta 

leverantören sett till omsättning. 

En artikel som förbrukas i stor utsträckning är elektroder. GHMP har två leverantörer av elektroder i 

form av Leverantör C och Leverantör D, som används växelvis för att tillgodose den stora efterfrågan. 

Detta gör också att man minskar riskerna för uteblivna leveranser om någon av leverantörerna inte 

skulle kunna leverera.  

Den sista externa leverantören är Leverantör E som tillverkar paletter som används till stämplar, 

utstötare och dynor. De paletter som köps från Leverantör E är inte branschstandard, vilket gör att 

Leverantör E är svår att byta ut mot en annan leverantör. En överblicksbild över vad som beställs från 

de olika leverantörerna finns bifogad i Bilaga 1. 

Leverantörsomsättning 

Omsättningen för de artiklar som används i produktionen från de olika leverantörerna skiljer sig 

nämnvärt. Figur 5 visar omsättningen av artiklar från samtliga leverantörer. 

 

Figur 5 Omsättning för de olika leverantörerna år 2014. 

Leverantör E 
42% 

Leverantör C/D 
28% 

GH 
18% 

GU 
7% 

Leverantör A 
3% 

Leverantör B 
1% 

SANDVIK 
MINING 

1% 
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Leverantör E och leverantörerna av elektroder är de största externa leverantörerna, medan GH är i 

särklass den största interna leverantören sett till omsättning år 2014. 

1.5.5 Inköp 

Inköpsprocessen på GHMP är till viss del automatiserad. När lagersaldot når en artikels 

beställningspunkt får ansvarig personal upp en förfrågan om att lägga en beställning. 

Orderkvantiteten är fast och anpassas inte efter aktuellt lagersaldo. GHMP använder alltså en typ av 

(R,Q)-system, se Kapitel 2.2.3. För artiklar som beställs från interna leverantörer sker i vissa fall 

beställningen automatiskt utan förfrågning. I samma system finns även artikelns orderkvantitet 

lagrad. Beställningspunkten och orderkvantiteten kan enkelt uppdateras av samma personal som 

godkänner orderförfrågningarna. Beställningspunkten och orderkvantiteten bestäms alltså inte av 

någon matematisk eller statistisk modell utan uppdateras succesivt av personalen baserat på rutin 

och fingertoppskänsla. 

1.5.6 Lager 

Majoriteten av artiklarna som används av GHMP lagras i ett högskåp. Utöver högskåpet finns en del 

mindre lager utspridda runt om i produktionen. De mindre lagren består till viss del av artiklar som 

enligt databasen inte finns, utan redan har registrerats som förbrukade sedan tidigare. 

Beställda artiklar levereras till högskåpet där de packas upp, lagerläggs och registreras digitalt. 

Utplock från lagret är kopplat till order som startas. När en order startas plockas material ut för att 

tillgodose tillverkningen av ordern i fråga. Aktuella lagernivåer lagras digitalt och uppdateras när 

inplockning av nya artiklar sker samt när artiklar plockas ut för användning. 

1.5.7 Reparation 

När ett verktyg skadats eller har nötts ned tillräckligt för att påverka resultatet vid pressningen, så 

skickas det till reparation. Vid reparationer används i stort sett samma uppsättning av maskiner som 

vid nytillverkningen. Eftersom att vissa delar av verktyget kan behöva ersättas förekommer det även 

förbrukning av artiklar och råmaterial vid reparationer. Ibland kan det dock räcka med ett omarbete 

av det befintliga materialet som exempelvis en slipoperation. 

1.5.8 Datalagring 

Databasen Databas A består av en rad databastabeller innehållandes bland annat produktions- och 

lagerdata. Databasen uppdateras dagligen. Detta är den enda databasen som används i projektet. 

I databastabellen Tabell A lagras alla registrerade materialrörelser i form av leveranser, 

lagerkorrigeringar och rapporteringar. De data som lagras är artikelkoden för den givna artikeln samt 

attribut som exempelvis arbetsordernummer, kvantitet, produktionslinje och pris. Tabellen anger 

även typ av materialrörelse under attributet Attribut A. Det finns sju olika typer av rörelser som 

registreras. 

XX. Material pull workorder 

XX. Purchase internal Sandvik 

XX. Purchase external Sandvik 

XX. Manufactured for own stock 

XX. Stock adjustment 

XX. Stock taking 

XX. Stock transfer 
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Förbrukning av material registreras under koden XX som innebär ett utplock i samband med att en ny 

order startas. Attribut B anger vilken produktionslinje som artikeln härstammar från. Innan en artikel 

används i produktionen så anger produktionslinjen leverantören av artikeln. Följande 

produktionslinjer är kopplade till leverantörer: 

XX. Leverantör A 

XX. Leverantör E 

XX. Leverantör B 

XX. Leverantör D 

XX. Leverantör C 

XX. GH  

XX. GU 

XX. Sandvik Mining 

XX. Mjuka (tillhör GHMP) 

Databastabellen Tabell B innehåller data för de enskilda artiklarna så som pris, ledtider, 

orderkvantiteter och beställningspunkter. 

Databastabellen Tabell C består av lagervärderingsrapporteringar som uppdateras månadsvis. 

Rapporteringarna består bland annat av förbrukning och lagernivåer. 

1.6 Avgränsningar 
För att projektet ska vara möjligt att genomföra med de resurser och tidsramar som är satta har 

avgränsningar gjorts. Avgränsningarna är i flera fall en del av modelleringen och är nödvändiga för att 

problemet dels ska vara möjligt att representera i en datamodell samt för att simuleringar och 

optimeringar ska få en rimlig körtid. 

När en beställning är lagd så antas de beställda artiklarna vara tillgängliga i produktionen efter att 

ledtiden har passerat. Detta innebär alltså att tiden för godsmottagning, uppackning, registrering och 

inplockning i fysiskt lager sammanlagt likställs med noll dagar. 

Arbetet med att minska det bundna kapitalet på avdelning begränsas till de artiklar som finns lagrade 

i databasen Databas A. Vidare exkluderas även artiklar som enligt artikelns verktygskod inte hör till 

pressverktyg. 

Vid optimeringen av beställningspunkter och orderkvantiteter inkluderas endast de artiklar som 

enligt databasen har haft en förbrukning under det senaste året. 

Som tidigare beskrivits så är efterfrågan av pressverktyg okänd tills dess att en order inkommit. I 

verkligheten finns det ett litet tidsglapp mellan orderingång och att ordern startas i produktionen. 

Glappet i fråga beror på vissa kontroller av bland annat tillgänglighet av material och ritningar. Vid 

simulering och modellering antas dock att efterfrågan är helt okänd tills det ögonblick att artikeln 

används.  

När optimal orderkvantitet beräknas vid optimeringsfasen av projektet utesluts lösningar med rörliga 

beställningspunkter, alltså där man beställer upp till en önskad nivå istället för att beställa ett 

specifikt antal. Denna avgränsning görs på grund av att befintligt beställningssystem på GHMP inte 

kan hantera rörliga orderkvantiteter i dagsläget.  
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras teori som är kopplat till lagerstyrning och övriga områden som ingår i 

arbetet. 

2.1 Logistiska nyckeltermer 
Här presenteras ett urval av nyckeltermer som används inom lagerstyrning. 

2.1.1 Lageromsättningshastighet 
Lageromsättningshastighet är ett mått som visar på hur stort lager man har i förhållande till den 

aktuella förbrukningen. 

     
               

                                             
 

 

Lageromsättningshastighet kan användas som ett effektivitetsmått för att värdera olika artiklars 

kapitalbindningseffekter och kan även användas för att jämföra företag och branscher (Mattsson & 

Jonsson, 2003, s. 473). 

Tabell 3 Lageromsättningshastighet från år 1996-1999 för olika branscher (Filbeck & Kruger, 2005, s.15). 

Industri LOH 

Flyg 19 

Byggmaterial 9 

Kemikalier 13 

Dator 6 

El/Gas 22 

Elektronik 15 

Skogsprodukter 11 

Generella handelsvaror 24 

Metallprodukter 17 

Metall 14 

Fordon 7 

Grossisthandel 12 

 

Exempel på lageromsättningshastigheter inom olika branscher finns presenterade i Tabell 3. 

2.1.2 Lagerposition 
För att avgöra när man ska lägga en beställning av en artikel kan man använda sig av artikelns 

lagerposition. Lagerpositionen räknas ut enligt följande: 

                                                        

Att vid lagerstyrning använda den fysiska lagernivån istället för lagerpositionen innebär att man inte 

tar hänsyn till restorder och uteliggande beställningar (Axsäter, 1991, s.40). 
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2.1.3 Säkerhetslager 
Säkerhetslagrets uppgift är att täcka en varierande efterfrågan under ledtiden och variationer i 

ledtiden för att undvika bristtillfällen på lagret. För att kunna beskriva variationen i efterfrågan så 

används ofta en fördelningsfunktion. Om efterfrågan kan antas vara normalfördelad och variationer i 

ledtiden är försumbara, så kan säkerhetslagret beräknas på följande sätt: 

      √                

Där SL är säkerhetslagret,    är efterfrågans standardavvikelse, LT är ledtiden och k är 

säkerhetsfaktorn. Säkerhetsfaktorn har en motsvarande servicenivå när efterfrågan är 

normalfördelad. Exempelvis motsvarar säkerhetsfaktorn 2,33 en servicenivå på 99 %. 

Enligt Ekvation 2.1 så krävs det teoretiskt sett ett oändligt säkerhetslager för att täcka all variation 

under ledtiden. Man får således göra en avvägning med kostnaderna och servicenivån som ett 

säkerhetslager leder till (Mattsson & Jonsson, 2003, s.473). 

2.1.4 Beställningspunkt 
För att avgöra när en beställning ska läggas kan man använda sig av en förutbestämd 

beställningspunkt.  Beställningspunkten ska vara tillräckligt hög för att täcka efterfrågan under 

återanskaffningstiden (Mattsson & Jonsson, 2003, s.250). 

2.1.5 Orderkvantitet 
Orderkvantitet anger den volym som en lagd order avser. Det finns flera varianter vid val av 

orderkvantitet. Täcktid är den tid som en order förväntas att täcka efterfrågan. Täcktiden kan vara 

konstant eller varierande. En konstant täcktid innebär att varje order avser täcka efterfrågan under 

samma tidsspann. Hur mycket som beställs kan också specificeras i form av antal. Antalet som 

beställs kan vara både varierande eller fast. Vid fast orderkvantitet ändras inte i regel kvantiteten 

som beställs. Med en rörlig orderkvantitet kan orderstorleken variera från ett ordertillfälle till ett 

annat (Mattsson, D03). 

Ekonomisk orderkvantitet 
Ekonomisk orderkvantitet används för att minimera summan av lagerhållningssärkostnaderna och 

ordersärkostnaderna för en artikel. Formeln för ekonomisk orderkvantitet ser ut på följande sätt: 

                          √
     

   
 

Där    efterfrågan per tidsenhet,    ordersärkostnaden,    lagerhållningssärkostnaden och   = 

artikelvärde per artikel. 

Även om formelns mål är att minimera kostnaderna så innehåller den medelefterfrågan, vilket gör 

att formeln endast är optimerande om efterfrågan är konstant. Om efterfrågan är ojämn kan därför 

resultatet bli undermåligt. Fördelarna med formeln är att den är enkel att räkna ut och implementera 

i ett system (Mattsson & Jonsson, 2003, s.267). 
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2.2 Ordersystem 
Vid lagerstyrning används oftast en orderstrategi som bygger på när och hur mycket man ska 

beställa. Nedan presenteras exempel på några vanliga ordersystem. 

2.2.1 Beställningspunktssystem 
I ett beställningspunktssystem baseras orderläggningen på aktuell lagernivå och en förutbestämd 

beställningspunkt. När lagerpositionen understiger beställningspunkten initieras en beställning, detta 

illustreras i Figur 6.  Orderkvantiteten kan antingen vara fast eller varierande. Vid en fast 

orderkvantitet beställs alltid samma kvantitet vid varje ordertillfälle. Med en varierande 

orderkvantitet kan man anpassa inköp och lagernivåer efter efterfrågan. För både rörlig och fast 

orderkvantitet kan tiden mellan beställningarna variera om efterfrågan inte är konstant. 

 

Figur 6 Graf som illustrerar ett beställningspunktssystem med fast beställningspunkt och orderpunkt. 

Om förbrukningen under ledtiden överskrider lagernivån från att beställningen läggs, så kan det leda 

till utebliven produktion. Detta förutsatt att inga tidigare beställningar anländer under ledtiden 

(Mattsson & Jonsson, 2003, s.250). 

2.2.2 Periodbeställningssystem 
Med ett periodbeställningssystem läggs beställningar alltid med konstanta tidsintervall. Vid 

användandet av periodbeställningssystem bestäms en så kallad baslagernivå. Baslagernivån anger till 

vilken nivå man ska fylla på lagret vid en beställning. Vilken kvantitet som beställs vid en given 

beställning bestäms av aktuell lagernivå och baslagernivån. Detta innebär att man i regel beställer 

lika mycket som har förbrukats sedan den senaste beställningen (Mattsson & Jonsson, 2003, s.252). 

2.2.3 (R, Q) – system  
Ett (R, Q)-system är ett beställningspunktssystem som bygger på fasta beställningspunkter och 

orderkvantiteter. När lagerpositionen underskrider beställningspunkten (R) beställs en fast 

orderkvantitet (Q) (Axsäter, 1991, s. 42). 

2.2.4 (s, S) – system 
Likt (R, Q)-systemet så bygger (s, S)-systemet på en fast beställningspunkt (s). Här tillåts dock 
orderkvantiteten variera genom att beställningar görs upp till en återfyllnadsnivå (S) (Axsäter, 1991, 
s.43). 

01 05 09 13 17
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Beställningspunkt

Lagerposition
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2.3 Kostnader 
Nedan presenteras kostnader som kan uppkomma i samband med inköp och lagerhållning. 

2.3.1 Ordersärkostnad 

En orderläggning medför kostnader utöver den inköpta artikelns värde. Dessa kostnader är knutna till 
själva orderläggandet och de arbetsuppgifter en order medför. Nedan presenteras en lista med 
exempel på kostnader som en order medför (Mattsson, B11). 

1 Offertförfrågan   9 Godsmottagning  
2 Leverantörsförhandling   10 Ankomstkontroll  
3 Val av leverantör   11 Inläggning i lager  
4 Inköpsanmodan/orderförslag 12 Inleveransrapportering 
5 Inköpsorderhantering  13 Interna transporter  
6 Leveransbevakning  14 Fakturakontroll  
7 Andra leverantörskontakter 15 Betalning  
8 Externa transporter  

Summan av alla dessa kostnader blir den totala ordersärkostnaden för en specifik order. 
Ordersärkostnaden ska inte vara beroende av antalet artiklar som ordern innefattar, utan endast 
påverkas av om ordern i fråga läggs eller inte. 

2.3.2 Lagerhållningskostnad 

Lagerhållningskostnader är kostnader som är knutna till lagerhållningen av artiklar. Dessa kostnader 
beskrivs som en procentsats av det totala värdet för alla artiklar som finns på lagret. Några exempel 
på en lagerhållningskostnads beståndsdelar är listade nedan (Mattsson, B13). 

 1 Kapitalkostnader   7 Kostnader för värdeminskning  
2 Lokalkostnader   8 Inventeringskostnader  
3 Kostnader för hyllor, ställage o.s.v.  9 Administrativa kostnader  
4 Kostnader för hanteringsutrustning  10 Databehandlingskostnader  
5 Hanteringskostnader   11 Personalledningskostnader  
6 Försäkringskostnader 
 

2.4 Efterfrågan 
När efterfrågan inte är känd på förhand, kan man behöva uppskatta efterfrågan för att dimensionera 

lagernivåer. Ett naturligt tillvägagångssätt är då att uppskatta efterfrågan baserat på historiska data. 

En vanlig metod är att beskriva efterfrågan med hjälp av en statistisk fördelning som sedan används 

för att ta fram beställningspunkter och orderkvantiteter. Denna metod kallas för extrapolation av 

historiska data (Axsäter, 1991, s.14). 

Något som kan försvåra arbetet med att ta fram en beskrivande fördelning är om efterfrågan är 

väldigt ojämn och osäker. I dessa fall kan efterfrågan för en artikel vara låg eller till och med 

utebliven under vissa perioder för att sedan övergå till att vara hög under andra perioder. Att hitta en 

fördelning som beskriver sådana data kan vara problematiskt och leder ofta i slutändan till 

ofördelaktiga resultat. I dessa fall kan mer avancerade statistiska metoder användas så som 

bootstrapping, exponentiell utjämning och Crostons metod (Willemain et al, 2004). 
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2.5 Optimering och simulering 
Nedan presenteras teori kring optimering och simulering och hur de båda metoderna kan 

kombineras. 

2.5.1 Optimering 

Matematisk optimering består av två huvudsteg. Det första steget är modellering och det andra 

steget är att lösa problemet (Snyman, 2005, s.1). 

Optimering är ett sätt att lösa komplexa problem som innebär beslut om flera sammanlänkade 

variabler. Genom optimering kan man fokusera på ett enda mål för att avgöra vilken möjlig lösning 

som är den optimala. 

I praktiken är det svårt att modellera verkliga problem in i minsta detalj. Skicklighet och gott omdöme 

är viktigt för att en optimeringsmodell ska bli så effektiv som möjligt. I och med att modelleringen 

ofta kräver en del avgränsningar och antaganden bör resultatet ses som ett verktyg för vidare analys 

(Luenberger & Ye, 2008, s.1). 

Ett typiskt optimeringsproblem ser ut enligt följande: 

        
       

                         

                 

                  

                  

Där            och       är skalära funktioner av den reella vektorn   (Snyman, 2005, s.1). 

Om alla funktioner med variabler är linjära och målfunktionen är linjär klassas problemet som ett 

linjärt problem (Luenberger & Ye, 2008, s.2). I annat fall är problemet ickelinjärt. 

2.5.2 Simulering 

Att utvärdera en förändring i ett lagerstyrningssystem tar lång tid, normalt flera månader. Om en 

förändring efter en tid visar sig medföra negativa konsekvenser kan detta bli mycket kostsamt att 

upptäcka. För att på ett mycket snabbare och mindre riskfyllt sätt utvärdera lagerstyrningsalternativ 

kan simulering användas. Genom att använda simulering kan man snabbt testa många olika 

alternativa lagerstyrningssystem (Axsäter, 1991, s.165). 

2.5.3 Simulerande optimering 

Simulerande optimering är användbart när det är svårt att räkna ut optimala värden eller bestämma 

optimala beslutsvariabler analytiskt. Beroende på om beslutsvariablerna är diskreta eller 

kontinuerliga kan olika metoder användas (Tekin & Sabuncuoglu, 2010, s.1). Valet av metod kan 

också variera beroende på storleken på datasetet. De olika metoderna som kan användas skiljer sig 

men deras huvuduppgift bygger på att hitta ett set av beslutsvariabler som ger det bästa simulerade 

resultatet (Barton & Meckesheimer, 2006, s.1). 
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2.6 Optimering av lagerstyrning 
Wolsey presenterar sex olika standardproblem i sin bok Integer Programming (1998, s.5), som man 

kan utgå ifrån när man modellerar sitt eget problem. Ett av problemen som beskrivs i boken är 

”Uncapacitated Lot-Sizing” som används för att bestämma en optimal produktionsplan för en 

produkt över en ändlig tidsperiod. Problemet är formulerat nedan. 

Målfunktion och villkor 

   ∑    

 

   

 ∑    

 

   

 ∑    

 

   

 

                             

                      

                 {   }                

Variabler  

    Andelen som producerats i period  . 
    Lagernivån i slutet av period  . 
    Är 1 om produktion sker i period  , annars 0. 

 

Ett exempel på hur man kan utveckla ”Uncapacitated Lot-Sizing” till ett beställningspunktssystem 

gjordes av Mohammadi & Tap (2012). Modellen svarar på vad som är den optimala orderkvantiteten 

och när beställningar ska läggas för att minimerar kostnader av inköp, beställningar och lagerhållning. 

I modellen är efterfrågan för kommande perioder uppskattad och orderkvantiteten dimensioneras 

efter efterfrågan och säkerhetslagret. Modellen blir alltså svår att applicera om efterfrågan är helt 

okänd eller mycket varierande och svår att uppskatta. 

Om ett (R, Q)-system ska utvecklas utifrån modellen som beskrivits ovan så tillåts inte 

orderkvantiteten variera vid olika perioder. Variabeln ska istället vara fast över perioder då 

beställningar läggs, men ska samtidigt tillåtas vara noll vid perioder utan beställningar. 

2.7 Kundorderpunkt 
Kundorderpunkten vid en producerande verksamhet beskriver när en producerad artikel knyts an till 

en verklig efterfrågan av en köpare. Alla aktiviteter innan kundorderpunkten sker mot en 

prognostiserad efterfrågan och till följd av detta finns en viss osäkerhet. Anledningen till att vissa 

operationer sker före kundorderpunkten är att tiden från inkommande order till leverans mot kund 

inte ska bli för stor. 

Om en stor del av arbetet sker innan kundorderpunkten medföljer en större osäkerhet i 

verksamheten. Konsekvensen av denna osäkerhet är att de producerade artiklarna riskerar att inte 

Parametrar  

    Fast kostnad för att producera i period  . 
    Rörlig produktionskostnad i period  . 
    Lagerhållningskostnad i period  . 
    Efterfrågan i period  . 
M Godtyckligt stort tal. 
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efterfrågas i samma utsträckning som prognosen förutspådde. Detta leder till ökad kapitalbindning 

och risk för inkurans (Oskarsson, 2003, s.59). 

2.8 Hantera överflödigt lager 
Enligt Generally Accepted Accounting Principles ska artiklar som inte längre används skrivas ner i 

värde så snart som möjligt. Innan man gör detta bör man dock vara säker på att artikeln i fråga inte 

längre är användbar. Om en artikel är oanvändbar bör man försöka sälja artikeln innan man skriver 

ner värdet. I vissa fall kan i stort sett hela artikelns värde gå att rädda genom att sälja den vidare. Ett 

annat alternativ är att returnera artikeln till leverantören för ett, oftast lägre, återlagringsvärde. Om 

man inte kan få ut något av en artikel, och man inte ser något behov att fortsätta lagerhålla den, bör 

man skrota eller återvinna artikeln. Fördelarna med att skrota en artikel som saknar värde är att man 

frigör lagerplats och minskar lagerhållningskostnaderna (Bragg, 2005, s.153). 

2.9 Standardisering och senareläggning 
Det finns både fördelar och nackdelar med att ha ett brett sortiment med många artikelvarianter 

inom samma kategori. En av fördelarna med att ha många varianter är att man kan tillgodose kunder 

skräddarsydda produkter. Om alla artikelvarianter lagerhålls behöver det inte leda till att ledtiderna i 

produktionen blir längre. Nackdelarna är dock kostnader kopplade till lagerhållning och inköp då 

säkerhetslager och beställningar måste anpassas efter många artikelvarianter. Även 

materialplaneringen kan försvåras av många artikelvarianter (Cheng et al, 2010, s.1). 

Ett sätt att behålla fördelarna av ett brett sortiment och samtidigt hålla nere lagerhållningskostnader 

och inköpskostnader är standardisering. Genom att till exempel flytta förädlingen av artiklar till sin 

egen produktion eller förskjuta kundorderpunkten via senareläggning, så kan man minska antalet 

varianter som köps in och lagerhålls. Man kan även minska tiden en förädlad, och således dyrare, 

artikel lagerhålls eller ligger ute i arbete. En annan fördel är att man blir mer flexibel då man får mer 

tidsutrymme att anpassa produktionen efter kundernas behov. Exempelvis kan en senarläggning göra 

att kunden får utrymme att ändra sin beställning under produktionen (Christopher, s.114). Detta kan 

både minska kapitalbindningen i lager och produktion samtidigt som det ökar nivån för kundservice. 

De negativa aspekterna som måste vägas mot de positiva är att förädlingen kostar pengar. Om 

förädlingsarbetet kan göras mycket billigare av en leverantör så behöver inte standardisering och 

senareläggning vara lönsamt (Cheng et al, 2010, s.3). 

Hoek et al (1999, s.509) presenterar gemensamma faktorer för produkter som kan standardiseras 

och senareläggas i produktionen. Bland annat artikelkategorier som innehåller snarlika artiklar med 

högt värde och en ojämn förbrukning. Effekten av en standardisering och senareläggning för sådana 

artiklar är en minskning av lagernivåer och en minskad risk för inkurans. 

2.10 Källkritik 
En stor del av källhänsvisningarna i rapporten grundar sig på källor av Stig-Arne Mattsson och Sven 

Axsäter. Att grunda en stor del av teorin på ett fåtal författare kan försvaga arbetets trovärdighet. I 

detta fall har författarna i fråga gedigna utbildningar och meriter inom området vilket till synes gör 

dem till trovärdiga källor.  
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3 Metod  
I detta avsnitt beskrivs det för projektet valda arbetssättet. Arbetet med att minimera bundet kapital 

i produktionslagret är i huvudsak uppdelat i två delar. Den första delen avser att minska 

lagernivåerna för artiklar som förbrukats någon gång det senaste året. Den andra delen avser att 

minska lagernivåerna för artiklar som inte förbrukats under det senaste året. 

3.1 Aktuella artiklar 
Innanför projektets ramar refererar ”aktuella artiklar” till de artiklar som under det senaste rullande 

året har haft en förbrukning som är strikt större än noll. 

För dessa artiklar har ett program som beräknar optimerade beställningspunkter och 

orderkvantiteter tagits fram. En modell som enbart minimerar bundet kapital i lager kan leda till 

orimliga inköpsmönster med mycket frekventa beställningar. För att resultatet av projektet ska vara 

användbart i praktiken minimeras därför lagerhållningskostnader och inköpskostnader. Innan det är 

möjligt att modellera och programmera måste alla nödvändiga data samlas in. 

3.1.1 Datainsamling 

De data som används i projektet hämtas från GHMP:s befintliga databaser. Databaserna nås genom 

programmet Microsoft Query.  Samtliga data hämtas från databasen Databas A. 

Förbrukningsdata kopplat till varje artikel hämtas från tabellen Tabell A. Genom att endast hämta 

materialförflyttningar som registrerats som ”Material pull workorder” exkluderas artiklar som 

återlagras. Flera utplock av en och samma artikel kan registreras under samma dag. Vid 

datainsamlingen summeras förbrukningen för samtliga artiklar på veckobasis. 

En granskning av artiklarnas förbrukningsdata visar att extremvärden förekommer i vissa fall. 

Intervjuer med involverad personal visar att dessa extremvärden inte speglar den reella 

förbrukningen, utan troligtvis uppkommer då artiklar plockas ut för flera dagar eller veckor samtidigt. 

En stor källa till de extrema utplocken är pressverktygsförrådet som bistår skärtillverkningen med 

material när verktyg går sönder. Pressverktygsförrådet hör till ämnestillverkningen och inte till 

GHMP. Pressverktygsförrådet har i dagsläget ett manuellt beställningssystem där man i samband 

med spontan inspektion av lagernivåer lägger beställningar till GHMP. Om inspektioner sker för sällan 

kan det leda till extremvärden i efterfrågan hos GHMP. 

Att gardera sig mot felaktiga extremvärden kan leda till onödigt höga lagernivåer. Då det inte finns 

någon möjlighet att veta vilka förbrukningsdata som är felaktigt registrerade, har en godtycklig 

slätning av alla förbrukningsdata gjorts. Slätningen fungerar som en utjämning av förbrukningsdata. 

Först beräknas medelvärdet för veckoförbrukningen över en period på fyra veckor. Om 

förbrukningen är större än tio artiklar sätts alla fyra veckors förbrukning till medelvärdet under 

perioden. Om medelvärdet skulle vara ett decimaltal avrundas talet alltid uppåt för att undvika att 

efterfrågan blir för liten. Gränsen på tio artiklar är en uppskattning som tagits fram tillsammans med 

involverad personal. Vid de tillfällen fyra veckors förbrukning inte överstiger tio artiklar görs inga 

korrigeringar av förbrukningsdata. Artiklarnas slutgiltiga förbrukningsdata innehåller 156 värden som 

representerar veckoförbrukningar motsvarande tre års tid. Ett exempel på hur förbrukningen kan se 

ut före och efter slätningen visas i Figur 7. 
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Figur 7 Exempel på förbrukningsdata före och efter slätning. 

Inköpsdata för varje artikel hämtas också från Tabell A. Noterbart är att det inte finns några spår av 

extremvärden i artiklarnas inköpsdata. 

Beskrivande data för varje artikel hämtas från tabellen Tabell B. Exempel på beskrivande data är 

vilken pressverktygstyp en artikel används till, priset på artikeln och från vilken leverantör artikeln 

köps in. Artiklarnas lagerdata hämtas från tabellen Tabell C. 

3.1.2 Matematisk modell 

För att möjliggöra minimeringen av kostnader för lagerhållning och inköp har en matematisk 

optimerande modell utvecklats. Modellen är uppbyggd av en målfunktion som begränsas av en rad 

villkor. Modellen är baserad på teorin som presenterades i Kapitel 2.6. 
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Målfunktion 
Målfunktionen minimerar summan av veckovisa lagerhållningskostnader och ordersärkostnader för 

varje artikel. 

   ∑ ∑ (                                      ) 
   

 
     

Villkor 

Lagernivån för artikel   vecka   sätts till inkommande lager plus leveranser minus efterfrågan. 

                             {       }     {       } 

Om lagerpositionen understiger beställningspunkten läggs en beställning. 

     ∑               

 

   

         {       }     {       } 

Om en beställning läggs vecka   så ankommer de beställda artiklarna vecka     . 

        
                  {       }     {       }          

Inga beställningar kan läggas utanför tidsintervallet. 

                {       }     {       } 

Lagersaldot får aldrig understiga säkerhetslagret för någon artikel. 

                 {       }     {       } 

Antal artiklar som har lagerhållits minst två år. 

        (           ∑     

 

     

)          

Antal artiklar som har lagerhållits mellan ett och två år. 

        (          ∑     

 

    

     )          

Antal artiklar som har lagerhållits mindre än ett år. 

        (                )          

Variabler  

        Lagernivå för artikel   vecka  . 
       Orderkvantitet för artikel  . 
       Beställningspunkt för artikel  . 
     {     } Antal inkomna av artikel   vid vecka  . 

     {   } Antar värde 1 om en beställning av artikel   läggs vecka  , annars 0. 
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Parametrar 
  Antal artiklar. 
  Antal veckor. 
     Efterfrågan för artikel   vecka  . 

  Godtyckligt stort tal. 
    Fast orderkostnad. 
    Artikelkostnad för artikel  . 
    Ledtid för artikel  . 
    Säkerhetslager för artikel  . 
   Veckobaserad räntesats för lagerhållningskostnad för artiklar som legat på lager 

mindre än ett år. 
   Veckobaserad räntesats för lagerhållningskostnad för artiklar som legat på lager 

mellan ett och två år. 
   Veckobaserad räntesats för lagerhållningskostnad för artiklar som legat på lager 

mer än två år. 
 
I Ekvationerna 3.1 - 3.4 förekommer ickelinjära villkor. Detta leder till att även modellen i sin helhet 
blir ickelinjär och ej hanterbar för linjära lösare. Då författarna tidigare endast arbetat med 
optimeringsprogram för linjära problem utgör detta ett hinder. För att kringgå problemet har ett 
annat tillvägagångssätt valts. Istället för att använda en ickelinjär lösare har en simulerande 
optimeringsmodell utvecklats för att hitta optimala beställningspunkter och orderkvantiteter. 

3.1.3 Simulerande optimering 

Simuleringen bygger på att en begränsad uppsättning kombinationer av beställningspunkter och 

orderkvantiteter undersöks för varje artikel. Simuleringen baseras på tre år av historiska 

förbrukningsdata med beställningspunkt, orderkvantitet och ett förbestämt säkerhetslager som 

indata. Genom att välja den uppsättning med beställningspunkt och orderkvantitet som leder till den 

lägsta kostnaden kan en optimerad lösning hittas. Programmet är skrivet i Python. 

 

För att undvika lösningar som kan leda till negativa lagernivåer, sätts kostnaden för de lösningar som 

vid något tillfälle underskrider säkerhetslagret till ett oändligt tal. Detta medför att lösningar, 

baserade på tre år av historiska förbrukningsdata, vars lagernivå vid något tillfälle underskrider det 

på förhand bestämda säkerhetslagret i modellen väljs bort. Anledningen till att säkerhetslagret inte 

inkluderas i beställningspunkten, som i traditionella beställningssystem, är att den optimerande 

modellen skulle kompensera ett säkerhetslager med att välja en lägre beställningspunkt. Om en giltig 

lösning hittas och en annan uppsättning av parametrar leder till en kostnad som överstiger den 

tidigare, avbryts körningen direkt och även vid sådana tillfällen sätts kostnaden till ett oändligt tal. 

Anledningen till att körningen avbryts är för att minska simuleringstiden. 

Tabell 4 Exempel på kostnader för en artikel vid olika uppsättningar av simuleringsdata. 

 Orderkvantitet 
 
Beställnings-
punkt 

 0 1 2 3 4 
0           
1   1 577 kr 1 045 kr 796 kr   
2           
3           
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I Tabell 4 visas ett exempel på en simulerande optimering där beställningspunkten har begränsats 
från noll till tre och orderkvantiteten från noll till fyra. Ogiltiga lösningar och lösningar som inte 
resulterar i en lägre kostnad än tidigare framtagna lösningar i simuleringen, tilldelas en oändligt stor 
kostnad. Av de tre lösningar som godkänts resulterar uppsättningen med ett som beställningspunkt 
och tre som orderkvantitet i den optimala lösningen. 
 
Simuleringsgränser 
Genom att begränsa de tillåtna värdena för beställningspunkter och orderkvantiteter minskas antalet 
kombinationer som måste testas. Med hjälp av genomtänkta begränsningar kan man på så vis 
förkorta simuleringstiden utan att missa den optimala lösningen. 
 
Beställningspunkten testas från medelförbrukningen under en ledtid till den maximala förbrukningen 
under en ledtid. En beställningspunkt högre än den maximala förbrukningen under en ledtid skulle 
innebära att beställningar läggs för tidigt, eftersom att man alltid skulle ha artiklar kvar när en 
beställning anländer till lagret. Med en beställningspunkt som är lägre än medelförbrukningen under 
en ledtid skulle en förbrukning större än medel leda till en lagernivå under säkerhetslagret. Eftersom 
lagernivåer under säkerhetslagret inte tillåts behöver inte dessa lösningar testas. 
 
Orderkvantiteten testas från medelveckoförbrukningen till den maximala förbrukningen under ett år. 
Den undre gränsen på en genomsnittlig veckoförbrukning är satt för att det minsta tidsspannet är en 
vecka och modellen kan därmed inte beställa oftare än så. En orderkvantitet på mindre än en 
veckoförbrukning skulle således leda till att man i längden skulle nå ett lagersaldo under 
säkerhetslagret oavsett vilken beställningspunkt som används. Den övre gränsen för 
orderkvantiteten är den maximala förbrukningen under ett års tid. En lägre orderkvantitet än så 
skulle leda till väldigt få beställningar, en låg lageromsättningshastighet och risken för kapitalbindning 
skulle öka. 
 

Tabell 5 Simuleringsgränser för optimeringen. 

Simuleringsgränser 

  Min Max 

Beställningspunkt 

 
∑   

 
   

    
 

 

   
 

( ∑   

      

   

)            {            } 

Orderkvantitet 
∑   

 
   

 
 

 

   
 

( ∑   

      

   

)         {            } 

 

 

Gränserna för den simulerande optimeringen visas i Tabell 5. I tabellen är    artikelns efterfrågan 

vecka  ,   är antalet simulerade veckor,    är artikelns ledtid och SS är artikelns säkerhetslager. 

Steglängd 

Utöver simuleringsgr nserna har stegl ngder för simuleringen tagits fram i syfte att ytterligare 

minska simuleringstiden. Med steglängd menas här hur många beställningspunkter eller 

orderkvantiteter som testas inom simuleringsgränserna. Om en artikel vid simulering exempelvis 

tilldelas steglängd två så kommer vartannat tal inom intervallet att testas, tilldelas en artikel 

steglängd fem testas vart femte värde, och så vidare. 
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Steglängderna bestäms utifrån storleken på det simuleringsintervall som ska testas för en 

beställningspunkt eller orderkvantitet. Om intervallet är litet för en beställningspunkt eller 

orderkvantitet är det önskvärt att testa alla värden inom intervallet. För större simuleringsintervall, 

som ofta uppkommer för artiklar som förbrukas i stora kvantiteter, är det ineffektivt att testa varje 

enskilt värde. Om ett sådant stort intervall innehåller exempelvis 1000 värden förkortas 

simuleringstiden mycket i förhållande till den minskade noggrannheten hos lösningen. 

Tabell 6 Steglängder beroende på differensen mellan största och minsta simuleringsgränsen. 

Intervall för differensen mellan största 
och minsta simuleringsgränsen 

Steglängd 

       1 
         2 

          3 
           5 

            10 
         100 

 

Varje enskild artikel får en individuell steglängd för beställningspunkten och orderkvantiteteten 

baserat på intervallen i Tabell 6. 

Kostnader 

De kostnader som används i den simulerande optimeringen är lagerränta och ordersärkostnad. 

Lagerräntan som används är 10 % per år av värdet på alla artiklar som lagerhålls. Om artiklar 

lagerhålls mer än ett år höjs lagerräntan för dessa artiklar till 50 % per år. Om artiklar lagerhålls mer 

än två år höjs lagerräntan till 100 % av artikelns värde per år. De förhöjda lagerräntorna uppkommer 

från risken att artiklarna ska bli inkuranta. 

Vid simuleringen omvandlas lagerräntorna från årsbasis till veckobasis. De nya räntorna blir då 

0,0018 %, 0,0078 % och 0,0134 %. 

Ordersärkostnaden som används är XXX kr. Både lagerräntan och ordersärkostnaden har erhållits 

från projektets beställare i samråd med inköpsavdelningen. 

Sammanfattning av modellen 

Den simulerande optimeringen kan sammanfattas enligt följande punkter: 

 Ett tidssteg symboliserar en vecka. 

 Simuleringen sträcker sig över 156 veckor  . 

 Lagernivån      uppdateras varje vecka baserat på inkommande leveranser      och 

förbrukning       . 

 När lagerpositionen      ∑      
 
    når en nivå som är mindre eller lika med 

beställningspunkten     , läggs en beställning lika stor som orderkvantiteten      . 

 När en beställning har lagts anländer beställningen när en ledtid      har passerat. 

 Den totala kostnaden uppdateras varje tidssteg med lagerhållningskostnader och 

ordersärkostnader. 

 Kostnader för artiklar som har legat mindre än ett år, ett till två år och längre än två år 

beräknas med respektive lagerräntor, se Ekvation 3.2 – 3.4. 
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 Om en kombination av beställningspunkt     och orderkvantitet     vid någon tidpunkt 

resulterar i en lagernivå      som är lägre än säkerhetslagret     för aktuell artikel, förkastas 

denna lösning. 

 Om en kombination av beställningspunkt      och orderkvantitet      vid någon tidpunkt har 

en kostnad större än den dittills billigaste godkända kombinationen, förkastas lösningen. 

 När alla aktuella beställningspunkter och orderkvantiteter har simulerats jämförs 

kostnaderna för de godkända kombinationerna och den kombination som ger den lägsta 

kostnaden väljs som optimal lösning. 

3.1.4 Simulerande validering 

För att undersöka hur resulterande beställningspunkter och orderkvantiteter presterar vid mer 

generella förbrukningsdata, genomförs en simulerande validering vars program är skrivet i Python. 

Genom slumpdragning med återläggning från förbrukningsdata från de senaste tre åren erhålls ett 

slumpgenererat dataset motsvarande ett års förbrukning. De framtagna beställningspunkterna och 

orderkvantiteterna används sedan som indata och testas för att undersöka hur många artiklar som 

någon gång får ett negativt lagersaldo. Resultatet blir sedan ett mått på hur effektiv 

optimeringsmodellen är vid framslumpade förbrukningar. Simulerande validering används även vid 

dimensioneringen av säkerhetslagret, se Kapitel 3.3. 

3.2 Inaktuella artiklar 
Innanför projektets ramar refererar ”inaktuella artiklar” till de artiklar som under det senaste 

rullande året har haft en förbrukning som är lika med noll. 

De inaktuella artiklarna ingår inte i den simulerande optimeringen då de inte har någon förbrukning 

det senaste året. Istället har en enklare metod använts vid lagerdimensioneringen där en 

rekommenderad lagernivå tagits fram. Lagernivån är tänkt att täcka efterfrågan under ledtiden för en 

artikel om den skulle börja förbrukas igen. På så sätt finns det tid till att lägga och hinna ta emot en 

ny beställning innan lagernivån når noll. 

För att ta fram den rekommenderade lagernivån används ledtiden för respektive artikel. Ledtiden 

används för att titta på hur mycket som kan förbrukas under en ledtid, sett över tre års historiskt 

data. För de förbrukningar under ledtiden som är större än noll tas medianen fram. Medianen 

används istället för medelvärdet för att på så vis undkomma för höga lagernivåer till följd av felaktiga 

extremvärden. Den rekommenderade lagernivån sätts till medianen av dessa förbrukningar plus ett 

säkerhetslager. Säkerhetslagret beräknas enligt Kapitel 3.3. 

Metoden ovan innebär att artiklar som inte har haft någon förbrukning under de senaste tre åren får 

en rekommenderad lagernivå som är lika med noll. I samråd med projektbeställaren har detta varit 

önskvärt då man bedömer att dessa artiklar inte längre bör lagerhållas. 

Anledningen till att endast förbrukningar som är större än noll inkluderas beror på att medianen ska 

representera en för artikeln generell förbrukning. Om förbrukningar som är lika med noll inkluderas 

skulle medianen för lågfrekventa artiklar bli noll. I ett sådant fall riskerar lagret att 

underdimensioneras, och inte täcka eventuella framtida förbrukningar i önskvärd utsträckning.  

Utöver den kvantitet som erhålls från medianefterfrågan adderas även ett säkerhetslager till den 

rekommenderade lagernivån. Säkerhetslagret är tänkt att täcka variationer i efterfrågan som är 

större än medianefterfrågan och räknas ut på samma sätt som för aktuella artiklar, se Kapitel 3.3. 
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3.3 Säkerhetslager 
För att beräkna storleken på det säkerhetslager som ska användas vid den simulerande optimeringen 

och vid beräkning av rekommenderade lagernivåer används Ekvation 2.1. Då efterfrågan visade sig 

vara icke normalfördelad kan dock inte en säkerhetsfaktor baserad på en normalfördelning antas 

täcka variationerna i efterfrågan under ledtiden.  För att kringgå problemet genomförs istället en 

simulering. Genom att jämföra hur olika värden på säkerhetsfaktorn påverkar antalet artiklar som vid 

något tillfälle får negativa lagernivåer i simuleringen, kan en servicenivå uppskattas. När en 

säkerhetsfaktor har valts används den för samtliga artiklar. 

Simuleringen för att uppskatta servicenivån görs på samma sätt som vid den simulerande 

valideringen i Kapitel 3.1.1. Alla artiklar testkörs med de optimerade beställningspunkterna och 

orderkvantiteterna, över de framslumpade dataseten, med olika värden på säkerhetsfaktorn. 

Testkörningar görs med säkerhetsfaktor från 0 till 5, med en steglängd på 0,5. För varje värde på 

säkerhetsfaktorn görs 50 tester för att få ett stabilt medelvärde från de slumpade förbrukningarna. 

Antalet artiklar som någon gång får ett negativt lagersaldo registreras och sparas. Medelvärdet av 

antalet artiklar som misslyckas med att möta efterfrågan, för de olika säkerhetsfaktorerna, används 

för att uppskatta servicenivån. Efter att servicenivåerna uppskattats kan säkerhetslagret bestämmas 

genom att väga servicenivån med kostnaderna för säkerhetslagret. Detta görs i samråd med 

uppdragsbeställaren. 

3.4 Standardisering 
Som ett ytterligare steg mot målet att minimera det bundna kapitalet i produktionslagret har 

möjligheter att minska komplexiteten hos det lagerhållna sortimentet undersökts. 

I Tabell 1 syns tydligt att plungämnen är den artikeltyp som används i flest antal varianter. Det är 

också plungämnen som i särklass finns lagrade i flest antal varianter. Med detta som bakgrund har 

möjligheten för standardisering undersökts för plungämnen. 

Standardiseringen av plungämnen består av två olika steg som är tänkt att fungera som stöd vid en 

praktisk implementering. 

I det första steget har en manuell klassificering genomförts. Plungämnena har antingen klassats till 

en grupp med hög förbrukning eller till en grupp med låg förbrukning. Varianter som det under det 

senaste året förbrukats minst tio stycken av klassas som ett plungämne med hög förbrukning, 

resterande som låg förbrukning. Plungämnena skiljer sig åt i fråga om längd och diameter och 

följaktligen kan ett plungämne kapas till kortare och slipas till smalare varianter. 

 

För att se vilka besparingar som finns att göra vid en eventuell standardisering har möjligheten att 

inte lagerhålla varianter som förbrukats mycket sällan undersökts. Tanken är att man istället för att 

lagerhålla dem ska kunna slipa och kapa större varianter vid behov för att snabbt få fram det 

efterfrågade plungämnet. Efter information från anställda på GHMP har nerslipning av 0,3 mm 

tillåtits. Beträffande kapning finns inga restriktioner men kostnaden för spillmaterial är något att ta 

hänsyn till. Resultatet är tänkt att visa hur många varianter man kan undvika att lagerhålla vid en 

standardisering baserat på restriktionerna för bearbetningar som presenterades ovan. Uppgiften 

löses genom programmering i Python. 

Det andra steget mot standardiseringen är att inkludera standardiseringsmöjligheterna i den 

mjukvara som ska överlämnas vid projektets slut. Målet är att både presentera vilka plungämnen ett 
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givet plungämne kan omarbetas till samt att visa vilka plungämnen som kan omarbetas till det 

eftersökta plungämnet. Denna del av standardiseringen inkluderas i den Excelfil som överlämnas och 

skrivs därför i VBA-kod. 

Utöver plungämne undersöks även standardiseringsmöjligheterna för andra artikelgrupper. Detta för 

att se vilka artikelgrupper som har möjlighet att standardiseras och vilka som inte har det. Denna 

analys fungerar som en grundläggande kartläggning inför framtida arbete. 

3.5 Överlämning av mjukvara 
För att projektets beställare ska kunna tillgodogöra sig arbetet på bästa sätt skapas ett 

användargränssnitt. Användargränssnittets syfte är att sammanfoga de olika delarna av projektet och 

visualisera resultatet på ett smidigt sätt. Figur 8 visar hur projektets olika delar hänger ihop.  

 

Figur 8 Överblicksbild över modellens komponenter och dataflöde. 
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Den simulerande valideringen ingår inte i mjukvaran för lagerstyrningen utan används endast till att 

undersöka modellens stabilitet och för att dimensionera säkerhetslagret. Den simulerande 

optimeringen ingår i mjukvaran och är tänkt att kunna köras på dagsbasis av användaren för att 

uppdatera data och optimerade värden. I mjukvaran inkluderas också den del av standardiseringen 

som anger vilka plungämnen som kan ersätta varandra. 

Mjukvaran för lagerstyrning är skapad i Excel med VBA-programmering. Excel valdes på grund av att 

samtliga mottagare av projektet har det installerat på sina datorer och är således vana att arbeta i 

programmet. 

 

Mjukvarans funktion ska vara att underlätta beslut kopplade till lagerstyrning. Besluten kan röra sig 

om huruvida man ska lägga en beställning eller inte, om man kan skära ner lagret för en artikel eller 

om en artikels beställningspunkt och orderkvantitet behöver uppdateras. Programmet ska även ge en 

förenklad överblick över artiklars data kopplat till lagerstyrning som i dagsläget hämtas från olika 

databaser, program och fysiska dokument. 

Då koncernspråket för Sandvik AB är engelska har även gränssnittet skrivits på engelska. 

3.6 Motivering av valda arbetssätt 
Arbetet är utfört i framför allt tre programvaror; Microsoft Query, Microsoft Excel och Python. De 

data som används och lagras av GHMP ligger i digitala databaser. I dagsläget hämtas data från 

databaserna med SQL-baserade sökningar i programmet Microsoft Query. Båda författarna till denna 

rapport har sedan tidigare kunskap inom denna typ av databashantering. Med detta som bakgrund 

gjordes inga försök att samla in data på andra sätt än det allmänt vedertagna. 

Programmet som optimerar inköpsmönster och säkerhetslager kräver stora simuleringar. 

Programmen har skrivits i Python. Programspråket valdes utifrån tidigare erfarenheter hos 

författarna som båda känner sig bekväma med programspråket, vilket var viktigt för att effektivisera 

arbetet. 

Resultatet från projektet redovisas i största utsträckning i Microsoft Excel. Detta beslut är grundat på 

att personal på GHMP använder Microsoft Excel i stor utsträckning och på så vis bör kunna 

tillgodogöra sig resultatet av projektet. 
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4 Resultat 
Resultatet av projektet presenteras i följande kapitel. Först presenteras resultatet från valideringen 

följt av resultatet från reduktionen av bundet kapital och standardiseringen. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av den slutgiltiga mjukvaran. 

4.1 Validering 
Figur 9 visar hur många artiklar som i genomsnitt inte klarar av att tillgodose förbrukningen vid olika 

nivåer på säkerhetsfaktorn. 

 

Figur 9 Visar hur olika säkerhetsfaktorer presterar i fråga om antal artiklar som inte tillgodoser förbrukningen. 

Varje datapunkt i Figur 9 är baserad på 50 simuleringar. Den anpassade exponentiella funktionen 

stämmer väl överens med datapunkterna, vilket styrks av R2-värdet 0,99. 

Tabell 7 visar vilka medelvärden olika säkerhetsfaktorer genererar beträffande hur många artiklar 

som når ett negativt lagervärde och vilken servicenivå detta motsvarar. Tabellen visar också hur 

mycket kapital det aktuella säkerhetslagret binder. 

Tabell 7 Olika säkerhetsfaktorers resultat från den validerande simuleringen. 

Säkerhetsfaktor Artiklar som inte 
tillgodoser förbrukningen 

(st.) 

Servicenivå 
(%) 

Kostnad för 
säkerhetslager 

(tkr) 

0,0 33,1 87,3 XX 
0,5 19,3 92,6 XX 
1,0 16,5 93,7 XX 
1,5 12,1 95,4 XX 
2,0 8,6 96,7 XX 
2,5 5,1 98,1 XX 
3,0 4,0 98,4 XX 
3,5 2,0 99,2 XX 
4,0 1,5 99,4 XX 
4,5 1,0 99,6 XX 
5,0 0,8 99,7 XX 

y = 34,066e-0,765x 
R² = 0,99 
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I samråd med uppdragsbeställaren har en servicenivå på 95 % eftersökts. Servicefaktorn 1,5 är den 

billigaste lösningen som uppfyller kravet. Det är således denna som används för både säkerhetslager 

vid optimering av aktuella artiklar samt beräkning av rekommenderade lagernivåer för inaktuella 

artiklar. 

4.2 Reduktion av bundet kapital 
Simuleringen över de tre senaste åren för de aktuella artiklarna, med de optimerade 

beställningspunkterna och orderkvantiteterna, visar att medellagervärdet kan reduceras med cirka 

36 % jämfört med det senaste årets faktiska medellagervärde. 

De rekommenderade lagernivåerna för inaktuella artiklar leder till en reduktion av medellagervärdet 

på cirka 83 % jämfört med det senaste årets medellagervärde. 

Det slutgiltiga totala resultatet från optimeringen och de rekommenderade lagernivåerna finns 

presenterade i Tabell 8. 

 
Tabell 8 Resultatet från optimeringen och de rekommenderade lagernivåerna i form av reducerat medellagervärde. 

 Aktuellt MLV 
(tkr) 

Optimerat MLV 
(tkr) 

Differens MLV 
(tkr) 

Aktuella artiklar XXX XXX XXX 
Inaktuella artiklar XXX XXX XXX 

Totalt XXX XXX XXX 

 
Reduktionen i medellagervärde för de artiklar som ingick i arbetet blir cirka 57 %. Om man jämför 

reduktionen med samtliga artiklar i produktionslagret motsvarar minskningen knappt 55 %. 

4.3 Standardisering 
De artikelkategorier som visar sig vara möjliga att standardisera är kutsar, dynor, plungämnen och 

innerstämpelämnen. Hål, diameter och höjd är möjliga standardiseringsparametrar för kutsar och 

dynor. För plungämnen och innerstämpelämnen rör det sig om längd och diameter. 

För standardiseringen av plungämnen har en djupare analys utförts, i enighet med att det är den 

artikelkategori som finns i flest varianter, som även beskrevs i Kapitel 3.4. För övriga artiklar har 

ingen djupare analys genomförts. 

Resultatet från den algoritm som testar standardiseringen, i enighet med gränsen för nedslipning på 

0,3 mm samt kapning av längre plungämnen till kortare plungämnen, visar på ett antal förändringar. 

Standardiseringen är testad över de tre senaste årens förbrukningsdata. Genom att standardisera 

plungämnen kan man binda något mindre kapital. Utan standardisering binds cirka XX kr upp av 

plungämnen, med standardisering binds istället XX kr. Andra skillnader som upptäckts är att man 

behöver lägga 213 beställningar av plungämnen utan standardisering och med standardisering 

behöver man lägga 180 beställningar. Antalet plungämnen som behöver modifieras är 174 stycken. 

Med hjälp av standardiseringen kan antalet lagerhållna varianter av plungämnen minskas med 33 %. 
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Ovanstående data har omvandlats till årsbasis. Fördelar och nackdelar med standardiseringen blir då: 

+ 11 stycken färre order behöver läggas. 

+ Medellagervärdet reduceras med 13 %. 

+ 40 stycken färre varianter av plungämnen behöver lagerhållas. 

- 55 stycken plungämnen hade krävt omslipning senaste året. 

Personal som arbetar med slipning uppskattar kostnaden för att slipa om ett plungämne till cirka XX 

kr per styck. Detta innebär att omslipningen för föregående år hade kostat cirka XX kr. 

Standardiseringen har också testats för flera nivåer för tillåten slipning. Resultatet från dessa 

presenteras i Tabell 9. 

Tabell 9 Resultat av standardiseringen vid olika slipningsgränser på årsbasis. 

Slipningsgräns 
(mm) 

Modifieringar 
(st.) 

Beställningar 
(%.) 

MLV 
(%) 

Lagerhållna varianter 
(%.) 

0,00 0 100 100 100 
0,15 45 90 90 74 
0,30 58 85 87 67 
0,50 76 80 78 57 

 

Ingen signifikant skillnad har upptäckts beträffande servicenivå med och utan standardisering. 

4.4 Mjukvara för lagerstyrning 
Här presenteras mjukvaran och dess funktionsområden som är tänkt att fungera som stöd vid 

lagerstyrning på GHMP. 

4.4.1 Användarfunktioner 

Den färdiga mjukvaran innehåller fyra inbyggda användarfunktioner uppdelade inom två 

huvudområden: 

 Inventory Control 

o Search article info 

o Articles used past year 

o Articles not used past year 

 Standardization 

o Search interchangeable articles 

 
Search article info 
Genom att söka bland artiklar som förbrukats det senaste året ges en överblick över alla relevanta 

data för den givna artikeln, som är användbara vid lagerstyrningsbeslut. Leverantör, ledtid, lagernivå, 

inköp och förbrukning är exempel på dessa data. Den nuvarande beställningspunkten och 

orderkvantiteten presenteras också tillsammans med den inbyggda modellens förslag på 

beställningspunkt och orderkvantitet. För att kunna jämföra den ekonomiska differensen mellan 

dessa visas även skillnaden i medellagervärde. Figur 10 visar ett utdrag från ”Search article info”. 
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Figur 10 Utdrag från mjukvaran från användarfunktionen ”Search article info”. 

Förutom data för artikeln visas även en graf som innehåller resultatet av den inbyggda modellens 

simulerade lagernivåer, baserat på den optimerade beställningspunkten och orderkvantiteten, den 

resulterande medellagernivån och förbrukningen för artikeln under de senaste tre rullande åren. Den 

faktiska medellagernivån för det senaste rullande året är också inkluderad i grafen. 

Funktionen är tänkt att fungera som ett stöd vid fastställande av beställningspunkt och 

orderkvantitet, samt när beslut gällande beställningar ska göras för en artikel. Funktionen kan även 

användas för att undersöka hur artiklar är dimensionerade i lagret och vilken kapitalbindning det 

leder till. 

Articles used past year 
För att ge en överblick över lagerstyrningen för samtliga artiklar som förbrukats det senaste året kan 

funktionen ”Articles used past year” anv ndas. H r presenteras data för lagerstyrning i tabellform. 

Tabellen kan sorteras och filtreras vilket gör att man exempelvis kan filtrera fram artiklar från en 

enskild leverantör. 

Articles not used past year 
På samma sätt som för artiklarna som använts det senaste året presenteras de artiklar som inte 

använts i en tabell. Eftersom dessa artiklar inte inkluderas i optimeringsmodellen så finns inte några 

rekommenderade beställningspunkter eller orderkvantiteter. Istället finns den rekommenderade 

lagernivån som kan jämföras med den nuvarande för att visa eventuella möjligheter att minska 

kapitalbindningen i lager. 

Funktionen ska dels visa vilka artiklar som inte används men också vilka artiklar som har 

överdimensionerade lagernivåer och hur mycket de kan reduceras. 

Search interchangeable articles 
” Search interchangeable articles” har två anv ndningsområden. Det första fungerar som stöd när 

användaren vill söka substitut till en artikel, det vill säga artiklar som kan göras om till den artikeln 

som eftersöks. Detta kan vara användbart om det råder brist på en artikel som har substitut 

tillgängliga. Genom att visa alla substitut kan användaren välja att substituera sin artikel med en som 

inte används, har överdimensionerat lager eller har ett lågt pris. Figur 11 visar ett exempel från 

funktionen ”Search interchangeable articles”. 
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Figur 11 Bild från funktionen "Search interchangeable articles". 

Det andra användningsområdet är att visa vilka artiklar en given artikel kan omvandlas till. Detta kan 

användas när man vill minska lagernivån för en artikel genom att göra om den till en annan. Genom 

att visa vilka artiklar en eftersökt artikel kan omvandlas till, tillsammans med dessa artiklars 

förbrukning och lagernivå, så kan användaren välja att göra om artikeln till en annan med låg 

lagernivå eller en hög förbrukning. 

För att välja mellan de två användningsområdena får användaren specificera vilket sökkriterium den 

är intresserad av i samband med att artikeln anges, vilket visas i Figur 12. 

 

Figur 12 Formulär för funktionen "Search interchangeable articles". 

Funktionen inkluderar i dagsläget endast plungämnen men kan utökas med andra typer av artiklar 

som har standardiseringsmöjligheter. 

4.4.2 Uppdatera data och resultat 

Genom att starta funktionen ”Update data” uppdateras dataanslutningar med artikeldata och sedan 

aktiveras optimeringsmodellen i Python. Uppdateringarna och optimeringen tar cirka 15 minuter. För 

att dataanslutningarna ska fungera korrekt krävs åtkomst till databasen Databas A. Optimeringen 

kräver att Python är installerat med medföljande moduler. Ett Python-program har utvecklats som 

automatiskt installerar modulerna som krävs för körningen. 

Alla program är byggda så att man vid uppdatering förnyar allt data och alla sökvägar. Detta gör att 

programmet inte åldras så snabbt som det annars skulle ha gjort. Uppdateringen av data gör också 

att man kan göra en uppföljning av resultatet och på så vis se om och hur mycket man förbättrar sig. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras omständigheter rörande projektet. Specifikt diskuteras de två centrala 

delarna i projektet, optimeringsmodellen och valideringen. 

5.1 Optimeringsmodellen 
Den metod som används för att bestämma inköpsmönster för aktuella artiklar innehåller en del 

brister. Modellen har problem att hantera artiklar vars förbrukning drastiskt minskar. Vid en gradvis 

minskning av förbrukningen under en längre period kommer modellen föreslå inköpsmönster som 

leder till minskade lagernivåer i takt med den minskade förbrukningen. Man riskerar därför inte att få 

något stort överlager. För artiklar med en drastisk minskning av förbrukningen kommer lagernivåer 

som innan minskningen var rimliga, bli för höga. Med den nya mycket mindre förbrukningen riskerar 

man att få ett överlager av artikeln. I och med den nya låga förbrukningen kan det ta lång tid att 

omsätta ett eventuellt överlager. Risken för detta begränsas om man på förhand kan ana eller i bästa 

fall veta om en sådan minskning i förväg. På så vis kan man se till att inte köpa på sig för mycket av 

artikeln i samband med nedgången. 

En annan brist med modellen är att man antar att en beställning läggs i samma ögonblick som en 

artikel når sin beställningspunkt. I verkligheten sker inte alltid detta då en eller några dagar kan löpa 

innan beställningen läggs. Eftersom ledtiderna i regel är relativt långa i jämförelse med en dags 

försening av orderläggning anses detta inte som något större problem. 

För att göra optimeringsresultatet mer stabilt hade en liknande metod som används vid den 

simulerande valideringen kunnat användas, se Kapitel 3.1.4. Genom att använda slumpade 

förbrukningsdata och genomföra flera simuleringar skulle ett mer generellt resultat erhållas. Vid 

endast en simulering över ett historiskt dataset kan optimala lösningar uteslutas på grund av den 

specifika utformningen av en artikels förbrukningsdata. Då lösningen är tänkt att fungera för framtida 

okända data skulle mer generella förbrukningsdata kunna ge ett bättre resultat. Nackdelen med 

sådana simuleringar är att det skulle vara beräkningstungt och modellens körtid skulle öka markant. 

Det skulle också göra modellen mindre flexibel och göra uppdateringar av data på dagsbasis svårare 

att genomföra. 

En vanlig lösning när man tar fram en beställningspunkt är att beräkna den förväntade förbrukningen 

under ledtiden, och sedan addera ett säkerhetslager till denna nivå. På så sätt är beställningspunkten 

anpassad efter förbrukningen samtidigt som man har en buffert inbakad i form av ett säkerhetslager. 

För att ta fram en beställningspunkt i modellen, som inte är beroende av säkerhetslagret, förkastas 

därför alla lösningar vars lagernivå vid något tillfälle under simuleringen understigit säkerhetslagret.  

Metoden som använts vid slätning av förbrukningsdata i Kapitel 3.1.1 saknar konkret stöd från 

litteratur och tidigare studier. Metoden har ändå valts då den fungerar bra som lösning för 

problemet i fråga. Metoden har tagits fram i samråd med projektbeställaren och anses därför lämplig 

att använda. För att resultatet av projektet ska vara användbart i praktiken är det viktigt att 

problemet med felaktigt registrerade toppar i förbrukningen hanteras. 
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5.2 Validering 
Resultatet för de olika lagernivåerna som redovisas i Tabell 7, visar att den utvalda nivån på 

säkerhetsfaktor 1,5 medför att servicenivån blir 95,4 %. Det finns aspekter som gör att servicenivån i 

praktiken är högre än vad som anges. Dessa aspekter är att en del artiklar kan modifieras för att fylla 

varandras förbrukning, vilket diskuteras i Kapitel 3.4, och att en minskad komplexitet för antalet 

artiklar kan bidra till en lägre andel artiklar som inte tillgodoser förbrukningen. 

Grafen i Figur 9 som visar prestationen för olika säkerhetsfaktorer har en relativt slät kurva. Detta 

antyder att antalet körningar som utfördes för varje värde på säkerhetsfaktorn var tillräckligt stort för 

att jämna ut variation som beror på slumpdragningarna. Den variationen som finns kvar antas bero 

på de olika säkerhetsfaktorerna. 

Att slumpa fram förbrukningsdata för en artikel är en relativt enkel metod. Som diskuteras i Kapitel 

2.4 finns det en rad statistiska metoder för att prognostisera förbrukningsdata på ett mer avancerat 

sätt. Då fokus för det här projektet ligger på modellen och den slutgiltiga programvaran så väljs dessa 

mer avancerade metoder bort. 

5.3 Standardisering 
Omslipning av plungämnen, som bland annat diskuterats i Kapitel 4.3, utförs redan idag i viss 

utsträckning. Om ett efterfrågat plungämne har låg lagernivå förekommer omslipningar av andra 

plungämnen för att tillgodose efterfrågan. Då arbetssättet med omslipningar redan är en del av 

tillverkningen bör inte övergången till ett standardiserat sortiment för plungämnen skapa några 

större hinder. 

Eftersom tiden för det här projektet har varit begränsad så har det inte funnits tid till att undersöka 

standardiseringsmöjligheter för andra artiklar. 

5.4 Matematisk modell 
Som tidigare nämndes i Kapitel 3.1.2 innehåller den matematiska modellen fyra ickelinjära villkor. 

Efter en närmare granskning framkom det att dessa villkor kan omformuleras till linjära villkor. Villkor 

3.2-3.4 kan delas upp i disjunkta villkor vilket skulle göra dem linjära. Villkor 3.1 kan också göras 

linjärt om en övre och undre gräns tas fram för orderkvantiteten      . Simuleringsgränserna som 

presenterades i Kapitel 3.1.3, i den simulerande optimeringen, skulle kunna användas i detta fall. 

Då insikterna presenterade ovan infann sig sent i projektets gång så valdes ändå simulerande 

optimering före linjär optimering. En linjär optimeringsmodell hade dock kunna leda till kortare 

körtider och en effektivare modell.  
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6 Rekommendationer 
I följande avsnitt presenteras rekommenderade förbättringsåtgärder kopplade till lagerstyrning på 

GHMP. 

6.1 Hantera överflödigt lager 
För artiklar som blir över efter lagerreduktionen rekommenderas arbetssättet som presenterats i 

Kapitel 2.8. 

För de artiklar som är möjliga att göra om till högfrekventa artiklar rekommenderas en konvertering. 

När en sådan konvertering inte är möjlig bör en övervägning göras. Om man anser att artiklarna 

kommer att förbrukas de närmast kommande åren kan man låta dem ligga kvar i lager. Om man 

misstänker att artiklarna inte kommer att förbrukas de närmast kommande åren så rekommenderas 

att man säljer dem. Om artiklarna inte kan säljas vidare bör artiklarna skrotas eller åtminstone värdet 

skrivas ner. 

6.2 Rutiner vid utplock 
För att ett beställningspunktssystem ska fungera så krävs det att lagersaldon är korrekta. Om 

lagersaldon är felaktiga så läggs antingen beställningar för tidigt eller för sent. En för tidig beställning 

leder till ökad kapitalbindning, en för sen beställning kan leda till förseningar i produktionen.  

I dagsläget förekommer två huvudsakliga brister vid utplock hos GHMP. Den ena grundar sig i att 

artiklar avsedda för flera order som ska tillverkas under en längre period plockas ut samtidigt. Detta 

leder till att systemet flaggar för beställningar tidigare än nödvändigt och att inköpsmönster måste 

anpassas för att klara av felaktigt registrerade toppar i förbrukningen. 

Det andra huvudproblemet vid utplock uppkommer när en utplockad artikel kan användas till att 

tillverka fler komponenter än vad som är planerat. Om exempelvis ett utplockat innerstämpelämne 

kan användas till att tillverka fyra istället för planerade tre innerstämplar, lagerläggs den överflödiga 

innerstämpeln utan att registreras. När antalet överflödiga komponenter är tillräckligt för att på egen 

hand tillgodose en order, används de utan att något utplock registreras. Detta leder i slutändan till 

att den registrerade förbrukningen blir missvisande. 

För att förhindra problemen beskrivna ovan bör utplock endast ske i samband med faktisk 

användning. Större utplock som sedan samlas i mindre lager runt om i produktionen bör i största 

möjliga mån undvikas så att utplock speglar den aktuella och verkliga förbrukningen. Detta borde 

också bidra till minskat material i arbete. Om det blir över material eller om den planerade tillverkade 

kvantiteten vid en operation överskrids, bör materialet återlagras och registreras i databasen. 

För att förbättra rutinerna vid utplock rekommenderas att endast en begränsad personalstyrka har 

tillgång till lagret. För att motivera all personal som plockar ut material borde man vara tydlig med att 

förklara vad konsekvenserna blir om utplock inte registreras på rätt sätt. Detta gäller exempelvis vid 

felkörningar som resulterar i att fler artiklar krävs för att tillverka ett verktyg än som var tänkt. 

Under projektets gång har avvikelser i registrerade förbrukningar kopplade till brister i det tekniska 

systemet upptäckts. Eftersom materiallistor kopplade till orderhandlingar till stor del styr vilken 

förbrukning som registreras i databasen bör man se över hur systemet fungerar. Om systemet 

innehåller buggar kan problem kvarstå trots att de fysiska utplocksrutinerna sköts som de ska. 
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6.3 Senareläggning 
GHMP:s skräddarsydda verktygslösningar leder till att många artiklar förädlas på olika sätt för att 

anpassas till särskilda verktyg. Förädlingen är en nödvändig del i arbetet men i dagsläget sker delar av 

förädlingen i förebyggande syfte för att spara tid i produktionen. Arbetssättet leder till att artiklar 

återlagras med ett högre förädlat värde, vilket leder till ökad kapitalbindning. Om verktygen som de 

förädlade artiklarna tillhör slutar efterfrågas dyker ytterligare ett problem upp, då de kan vara låsta 

till ett utdaterat verktyg. Artiklar som är låsta leder också till att produktionen blir mindre flexibel. Ett 

exempel på fenomenet är kutsar som förädlats genom gängning. Majoriteten av dessa kutsar har inte 

använts på flera år och är i dagsläget näst intill värdelösa. Även dynor återlagras efter slipning och 

inkrympning i palett. Då både dynämnen och paletter är dyra artiklar medför denna återlagring ett 

stort bundet kapital. Ett stickprov visar att det rör sig om cirka XX kr. 

För att undvika kapitalbindning genom förädling och återlagring rekommenderas att operationer sker 

mot order i största möjliga mån. Ett sådant arbetssätt med senareläggning skulle leda till minskad 

kapitalbindning och en mer flexibel produktion. En negativ aspekt av att arbeta mot order är att 

ledtiderna kan öka om operationstiden förlängs eller om det inte kan ske parallellt med nuvarande 

operationer. Eftersom att planering och tillverkning ligger utanför det här arbetets ramar kan endast 

en rekommendation ges att undersöka möjligheterna för utökat arbete mot order vidare. 

6.4 Samarbete med pressverktygsförrådet 
Extremvärdena i förbrukningen hos GHMP skapar problem vid framtagningen av beställningsmönster 

och dimensionering av säkerhetslager. Något som i slutändan leder till ökad kapitalbindning. En stor 

källa till problemet är, som beskrivits tidigare, pressverktygsförrådets beställningsmönster. En bättre 

dialog och ett närmare samarbete rekommenderas därför mellan GHMP och pressverktygsförrådet 

för att undvika de missvisande extremvärdena. Det borde ligga i båda avdelningarnas intresse att 

förbättra arbetssättet då det nuvarande upplägget drabbar båda parterna negativt i form av onödig 

kapitalbindning och ett ojämnt flöde. 

6.5 Inventering 
En viktig del i arbetet med att registrera korrekta lagernivåer är inventeringsarbete. I dagsläget 

förekommer inventeringar på GHMP sällan och sporadiskt. Inventering kan ske med flera års 

mellanrum. Det förekommer dock impulsinventeringar ibland i samband med att beställningar läggs. 

Vanligen genomförs en inventering minst en gång per år, antalet inventeringstillfällen kan variera 

mellan artiklar baserat på bland annat volymvärde (Mattsson & Jonsson, 2003, s.294), vilket 

författarna också rekommenderar, exempelvis kan en ABC-klassning användas för att bestämma hur 

ofta artiklar ska inventeras. Under projektets gång har det framkommit att artiklar kan lagras på flera 

olika hyllnummer i högskåpet. För att öka transparensen i lagret samt förenkla inventering 

rekommenderas att alla artiklar tillhör ett givet hyllnummer. 

6.6 Standardisering 
Även om standardiseringen av plungämnen inte visade på några större direkta ekonomiska fördelar 

rekommenderas ändå att en standardisering genomförs. Om man kan minska antalet varianter av 

plungämnen så minskar man antalet artiklar som måste beställas, kontrolleras och övervakas. Detta 

borde leda till att lagerstyrningen förenklas och effektiviseras. Något som förhoppningsvis kan 

minska risken för brister på lagret. 
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Förutom plungämnen rekommenderas att standardiseringsmöjligheterna för dynor och kutsar 

undersöks vidare. Dessa artikelkategorier har många varianter och bidrar starkt till kapitalbindningen 

i produktionslagret. 

6.7 Övrigt 
Vid fortsatt arbete med att minska det bundna kapitalet i produktionslagret rekommenderas att 

undersöka möjligheter att på egen hand tillverka artiklar som idag köps in från externa eller interna 

leverantörer. Genom att tillverka artiklar på GHMP så får man större kontroll över tillgängligheten 

och leveranstiden av dessa artiklar. Genom ökad kontroll och eventuellt kortare ledtider kan man 

minska lagernivåerna för dessa artiklar. Om man finner att artiklar kan tillverkas på tillräckligt kort tid 

bör man överväga att endast producera dessa direkt mot order. 
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7 Slutsats 
Genom att använda inköpsmönstren från den simulerande optimeringen, tillsammans med de 

rekommenderade lagernivåerna, är det möjligt att sänka det bundna kapitalet i produktionslagret 

med knappt 57 %. Med en lagerränta på 10 % medför minskningen en årlig kostnadsbesparing på 

cirka XX kr. De årliga besparingarna kan dessutom vara ännu större om man tar hänsyn till 

minskningen av inkuranta artiklar.  
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Bilaga 1 – Flödesschema över leverantörer och material 

 


