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Förord 

Examensarbetet är ett avslutande moment på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi på 

Umeå universitet. Det genomfördes på Jonsson & Paulsson Industri AB i Östersund.  

 

Vi vill tacka samtliga anställda på Jonsson & Paulsson Industri AB som engagerat sig i arbetet 

och svarat på våra frågor, alla vi varit i kontakt med har varit mycket hjälpsamma och 

tillmötesgående. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Thomas Svensson på JP för sitt 

engagemang och vägledning genom hela examensarbetet. Vi vill även rikta ett stort tack till 

vår handledare vid Umeå universitet, Leif Persson, som gett oss vägledning och feedback under 

arbetets gång.  

 

 

  



 
 

Sammanfattning  

Jonsson & Paulsson Industri AB (JP) är ett företag beläget i Östersund som tillverkar 

plåtbaserade delsystem och produkter. JP står inför ett större projekt som syftar till att 

reducera ledtiden, minska fabriksytorna och höja företagets leveransprecision. 

Examensarbetet är ett underprojekt till detta projekt med det huvudsakliga syftet att på sikt 

höja företagets leveransprecision genom att undersöka alternativa sätt att planera 

produktionen.   

 

Projektgruppens uppgift var att undersöka och presentera förslag till en produktionsplanering 

som var både taktad och flödesutjämnad, med hänsyn till lagernivåer och kapitalbindning. 

Syftet med produktionsplanen var att minska artiklarnas flödesvariation och öka möjligheten 

för JP att få direkt återkoppling på hur de ligger till gentemot dagens produktionsplan. 

Projektgruppen gjorde även en känslighetsanalys av de framtagna produktionsschemana, med 

syfte att utvärdera vilka maskiner och produktionsscheman som är extra känsliga för 

störningar. Tillsammans med produktionsplaneringen skulle även lämpliga nivåer för 

säkerhetslager för respektive artikel undersökas, för att företaget bättre ska kunna möta 

prognosfel och störningar i produktionen. 

 

Genom att formulera en matematisk modell som sedan implementerades i en lösare för linjära 

heltalsprogram kunde produktionsscheman tas fram. Känslighetsanalysen baserades på 

produktionsschemana där dess robusthet testades och olika förbättringsförslag identifierades. 

Projektgruppen samlade in data för att bestämma nivåer för säkerhetslagret. Vi valde därefter 

att inte gå vidare med utredningen av flera anledningar, bland annat på grund av att datan var 

otillräcklig. Vår rekommendation till företaget är därför att samla in den information som 

krävs för att ta fram nivåer för säkerhetslager, för att i framtiden ha möjligheten att göra detta. 

 

Projektgruppen har tagit fram tre olika typer av utjämnade produktionsscheman till de flesta 

svetsrobotar, vilka produktionsschemana är skapade för. Det har även skapats en typ av 

produktionsschema som inte är utjämnat för att använda som referens. De utjämnade 

produktionsschemana är taktade med veckotakt. Två av dessa är en kombination av flexibla 

och helt utjämnade, då de svarar mot trender i efterfrågan för att inte bygga orimligt stora 

lagernivåer. En typ av produktionsschema är utjämnat med avseende på partistorlekar. Vi 

anser att JP kan förbättra sin leveransprecision om de utjämnar och taktar sina flöden, då det 

hjälper företaget att se om de är i fas och om så inte är fallet snabbt kunna sätta in åtgärder. 

De anställda får även en jämnare arbetstakt och vet vad som förväntas produceras varje dag. 

Ett utjämnat flöde bygger större lagernivåer än en flexibel produktion, men sparar in 

kostnader på övertid och undersysselsättning. 

 

Känslighetsanalysen visade att svetsrobot 304, 302 och 305 är mest känsliga för störningar. 

Svetsrobot 307 och 303 är mindre känsliga och har produktionstid över till förfogande. 

Känsligheten hos svetsrobot 303, 304, 305 och 307 kan minskas om bruttokapaciteten höjs. 

Projektgruppen ser ett behov av att jämna ut beläggningen mellan svetsrobotarna genom att 

flytta någon artikel från svetsrobot 302 till 303 eller 307.  

  



 
 

Abstract 

Jonsson & Paulsson Industri AB (JP) is a company located in Östersund that manufactures 

steel-based sub-systems and products. JP is facing a large project that aims to reduce the lead 

time, reduce the factory floor area and improve their delivery dependability. The master 

thesis is a subproject of this project with the main objective to eventually raise the company’s 

delivery dependability by investigating alternative methods to plan JP’s production.   

 

The project group’s assignment was to investigate and present proposals for a production 

plan that was both rate based and leveled, with respect to inventory levels and tied up capital. 

The purpose of the production plan was to reduce the variation in the flow of the articles. It 

also increases the possibility of direct feedback concerning whether they follow the 

production plan of the day or not. The project group also made a sensitivity analysis of the 

production schedules with the purpose to evaluate which machines and schedules that are 

most sensitive for disruptions.  Appropriate levels of safety stock were also investigated, so 

that JP could improve their ability to meet forecasting errors and disruptions in the 

production. 

 

By formulating a mathematical model, and implement it in an integer linear programming 

solver we were able to produce production schedules. The project group then analyzed the 

sensitivity of these schedules based on their robustness and sensitivity to reduction in 

capacity. The sensitivity analyses produced different proposals for improvements. The project 

group collected data of forecasting errors to determine levels for the safety stock. We chose 

not to proceed with the simulation of multiple reasons. One of them was insufficient data. We 

therefore recommend JP to collect the missing data that is required for determine the levels of 

the safety stock, to be able to do this in the future.   

 

The project group has developed three different types of production schedules for most 

welding machines that are leveled and rate based. We have also developed a type of 

production schedule that is not leveled or rate based, which has been used as a reference. The 

leveled production schedules are rate based with a weekly production rate. Two of the leveled 

types of production schedules are a combination of flexible and completely leveled, as they 

respond to trends in demand to avoid building excessive inventory levels. The third type of 

leveled production schedule is leveled with respect to batch sizes. JP is likely to improve their 

delivery dependability if they level and rate base their flows. It helps them to see if the 

production is in time and act quickly if it is not. The employees’ gets to produce in a more 

even working pace and knows what is expected to be produced every day. A leveled flow 

builds higher inventory levels then a flexible production, but costs are also saved since 

overtime and underemployment is avoided. 

 

The sensitivity analyses showed that welding machine 304, 302 and 305 are most sensitive to 

disruptions. Welding machine 303 and 307 can dispose capacity for other, more pressed, 

welding machines since they are least sensitive. By heightening the gross capacity of welding 

machine 303, 304, 305 and 307 their sensitivity will be reduced. We have seen a need to level 

the stress of the welding machines, preferably by shifting an article from machine 302 to 303 

or 307.  

  



 
 

Begrepp/Ordlista 

 

Avvikelse      En händelse som avviker från normalläget. 

 

Bruttokapacitet  En produktionsgrupps kapacitet med hänsyn till 

kapacitetsförluster såsom frånvaro hos personal och 

maskinhaverier.  

 

Effektivitetsfaktor  Definieras som det normala förhållandet mellan planerad tid 

och verklig tid för operationer. Används vid 

beläggningsberäkning för att omvandla den planerade tiden till 

den förväntade verkliga operationstiden.  

 

Genomloppstid   Den tid det som går åt att tillverka en artikel från materialuttag 

till färdig och kvalitetsgodkänd artikel. Kan även gälla för delar 

av ett produktionsflöde.  

 

Ledtid   Tiden det tar från att en arbetsprocess startar tills den är 

avslutad, exempelvis från beställning av vara från kund till 

mottagen artikel.  

 

Legotillverkning  Tillverkning hos en underleverantör, efter beställarföretagets 

önskemål om produktspecifikationer.  

 

Leveransprecision I vilken utsträckning som leveranser sker vid de tidpunkter som 

är överenskomna med kunden.  

 

Linjärprogrammering En optimeringsmetod för att lösa allokeringsproblem med 

begränsade resurser och linjära kostnads- och 

funktionssamband.  

 

Nominell kapacitet Den kapacitet som beräknas vara tillgänglig för en 

produktionsgrupp, där hänsyn ej är tagen till oplanerade 

bortfall. 

  

Prognosfel   Skillnad mellan prognostiserad efterfrågan och det verkliga 

utfallet. 

 

Takt     Den produktionsvolym som ska produceras per tidsenhet. 

 

Utjämning   Ett sätt att hantera variationer i efterfrågan genom att producera

 mot lager, så att produktionen kan ske med en jämn kapacitet.  
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1. Inledning  

Detta avsnitt beskriver bakgrunden till examensarbetet samt dess syfte, målsättning och 

avgränsningar.  

1.1 Jonsson & Paulsson Industri AB 

Examensarbetet har utförts på Jonsson & Paulsson Industri AB (JP). De har en anläggning i 

Östersund med 130-140 anställda, och dess affärsidé är att vara en långsiktig partner för 

tillverkning av plåtbaserade delsystem och produkter till verkstadsindustrin. Företaget har ett 

aktivt kvalitets- och miljöarbete och är certifierat enligt ISO 9001:2008 samt  ISO 

14001:2004. JP är underleverantör till bland annat Volvo, Komatsu, Husqvarna samt Toyota 

och företaget ägs av Arctic Engineering AB. Ett exempel på artiklar som produceras av 

företaget är skärmar till hjullastare.  

1.2 Problembeskrivning 

JP står inför ett större projekt som syftar till att reducera ledtiden, minska fabriksytorna med 

30-35 procent och höja företagets leveransprecision. Examensarbetet är ett underprojekt till 

detta projekt. 

 

JPs produktion planeras utifrån deras affärssystem, baserat på en ABC-analys. Det finns 

ingen tydlig takt i flödet utan sekvensen av artiklar samt producerade kvantiteter varierar. 

Projektgruppen ska undersöka och ta fram förslag till en produktionsplanering som är både 

taktad och utjämnad, med hänsyn till lagernivåer och kapitalbindning. Projektgruppen ska 

även genomföra en känslighetsanalys av de framtagna produktionsschemana.  

 

Företaget har långsiktiga kontrakt med sina kunder där kunderna ger prognoser på kvantiteter 

de vill ha levererade i god tid innan själva leveransen. Prognoserna kan dock variera på kort 

sikt om kunden vill ha större eller mindre kvantitet av någon artikel. Detta skapar prognosfel 

och problem i produktionen eftersom detta kan ske inom ledtiden för vissa av artiklarna. 

Tillsammans med produktionsplaneringen ska därför lämpliga nivåer för säkerhetslager för 

respektive artikel även undersökas. 

1.3 Syfte 

Projektet syftar huvudsakligen till att på sikt höja företagets leveransprecision genom att 

undersöka alternativa sätt att planera produktionen. Syftet med den utjämnade 

produktionsplanen är att minska artiklarnas flödesvariation. Genom att takta flödet vet 

operatörerna vad som ska göras vilken dag och det ger företaget möjligheten till direkt 

återkoppling på hur de ligger till gentemot dagens produktionsplan. Känslighetsanalysens 

syfte är att utvärdera vilka maskiner och produktionsscheman som är extra känsliga för 

störningar. Syftet med undersökningen av JPs nivåer för säkerhetslager är att företaget bättre 

ska kunna möta prognosfel och störningar i produktionen.   
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1.5 Mål  

1.5.1 Resultatmål 

Projektet ska leverera en flödesutjämnad produktionsplan för en bestämd period och 

analysera dess känslighet. Lämpliga nivåer för säkerhetslager samt färdigvarulager ska även 

undersökas.  

1.5.2 Effektmål   

De förväntade effektmålen är att på sikt höja JPs leveransprecision till kund samt att 

underlätta den dagliga uppföljningen. Den visuella styrningen tillåter förseningar i 

produktionen att upptäckas tidigare vilket leder till förbättrade kundrelationer då JP snabbare 

kan meddela kund om en leverans blir sen.  

1.6 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat från svetsrobot till utleverans. Detta eftersom svetsrobotarna anses vara 

produktionens största flaskhals, vilket gör det viktigt att optimera dem för att optimera flödet. 

Projektet är även avgränsat till de 40 artiklar med störst flöde.  

 

Figur 1 visar projektets avgränsningar. Pilarna visar flödet av högvolymsartiklar, det 

inringade området visar projektets avgränsning. De mörka ytorna är idag produktionsytor, 

efter att JP genomfört sin omställning att minska produktionsytorna ska företaget inte längre 

använda dessa ytor. SR står för svetsrobot, lack står för pulverlackering och FVL står för 

färdigvarulager. Artiklarnas flöde beskrivs noggrannare i kapitlet nulägesbeskrivning under. 

 

 
Figur 1. Projektets avgränsningar 
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1.7 Utförande 

Projektet inleddes med en extensiv litteraturstudie. Parallellt med denna gjordes en 

nulägesbeskrivning där projektgruppen både intervjuade personal och följde artiklarnas flöde 

i produktionen. Detta för att få förståelse för hur de olika processerna fungerar och för att 

göra en kartläggning av flödet. Därefter påbörjades en datainsamling av relevant data för 

projektet. En stor del av datan kunde projektgruppen själva ta fram genom att lära sig att 

använda delar av JPs affärssystem.  

 

Valda metoder baserades på litteraturstudien och en undersökning av den tillgängliga datan 

Produktionsplaneringen genomfördes med hjälp av linjärprogrammering. Till att börja med 

skapades en matematisk modell som sedan applicerades i en lösare för linjära heltalsprogram. 

Förslag på olika produktionsscheman kunde sedan tas fram, analyseras och utvärderas.  Delar 

av det data som krävdes för att undersöka nivåer för säkerhetslagret fanns inte tillgänglig 

varpå projektgruppen gjorde en datainsamling under en kortare period. Fortsatt metod 

baserades på en undersökning av datan.  

 

Slutligen arbetades förslag till JP fram gällande både produktionsplaneringen och 

säkerhetslagret.  

1.8 Rapportens disposition  

Vissa metoder som används kan upplevas något svårförstådd emellanåt, på grund av att 

värden som kostnader och produktionstider är sekretessbelagda. Exempel på sekretesskyddad 

data är kostnader, artikelvärde samt produktionstider. Rapporten är uppdelad i sju olika 

kapitel. Kapitel 1 introducerar läsaren till problemet, med dess syfte, mål och avgränsningar. 

Kapitel 2 ger läsaren en fördjupad förståelse för problemet och de delar av JPs produktion 

som är aktuella för examensarbetet. Kapitel 3 tar upp den teori som ligger till grund för 

genomförandet av examensarbetet. I kapitel 4 beskrivs den metodik som använts för att 

angripa problemen och kapitel 5 visar resultaten. Resultaten diskuteras sedan i kapitel 6 och 

slutgiltiga förslag ges i kapitel 7. De olika kapitlen är i de flesta fall uppdelade i olika rubriker 

för olika delmoment av projektet, som säkerhetslager och produktionsplanering. Referenslista 

samt bilagor finns i slutet av rapporten, efter kapitel 7.  
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2. Nulägesbeskrivning 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en större inblick i problemet och dess begränsningar. 

Först ges en övergripande bild av produktionsflödet, därefter beskrivs de olika delarna mer 

ingående.  

2.1 Flödeskarta 

 
Figur 2. Visualisering av artikelflödet 

Figur 2 visar artikelflödet för de 40 högvolymsartiklar som ingår i uppdraget på JP. 

Artiklarna är tilldelade till en viss svetsrobot. Dessa går sedan antingen till en buffert eller 

externa företag som behandlar artiklarna. Tre av artiklarna går även direkt till 

färdigvarulagret. Från bufferten går artiklarna genom en lackering, sedan till färdigvarulager 

och därefter kund. Av de artiklar som levererats till ett externt företag för behandling skickas 

några till bufferten innan lackering och några skickas direkt till färdigvarulagret. Vissa 

artiklar ska monteras efter lackeringen. De olika stegen förklaras ytterligare nedan.  

2.2 Svetsrobotar 

Svetsrobotarna är den största flaskhalsen i produktionen. Projektets avgränsade 

produktionsflöde börjar vid svetsrobotarna, där varje artikel är tilldelad till en specifik 

svetsrobot. Denna tilldelning är inte helt låst, utan det finns möjlighet att flytta vissa artiklar 

från en svetsrobot till en annan om det skulle vara nödvändigt. Vi har utgått från den 

tilldelning som finns i produktionen i dagsläget. Vid nyetablering av en artikel krävs dock 

bland annat att mjukvara för att svetsa denna artikel installeras. Svetsrobotarna arbetar med 

ett tvådelat stativ, där de arbetar med en artikel som sitter på den ena delen av stativet medan 

den andra delen förbereds till nästkommande artikel som svetsroboten ska arbeta med. Vissa 
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artiklar är kopplade till varandra och produceras tillsammans, med en artikel på vardera sida 

om stativet. Dessa måste produceras i lika stora kvantiteter. När svetsroboten är klar roterar 

stativet och den färdigsvetsade artikeln är redo att lyftas av, varpå nästa artikel lyfts på 

stativet och processen börjar om. När ett parti är färdigt och det ska bytas artikelsort behöver 

fixturen som artiklarna sitter i på stativet bytas. Fixturen lyfts ut och en ny fixtur anpassad för 

nästa artikelsort lyfts i stativet. Detta medför en ställtid som olika lång beroende av vilken 

artikel som ska svetsas.  Vid artikelbyte hjälper en truckförare till med att flytta på färdiga 

artiklar och ta fram ett nytt parti med artiklar till svetsroboten. Ställtiden på nattskift är 

ungefär dubbelt så lång som de ställ som görs under dagen, på grund av att truckförare inte 

finns att tillgå nattetid. På natten måste därför svetsoperatören flytta artiklar och fixturer 

själv, vilket tar längre tid. Under tiden som en artikeltyp svetsas förbereds nästa artikeltyp 

som ska svetsas för att minimera tiden som svetsroboten står stilla. Artiklarna som är 

färdigsvetsade körs ut till lackeringstorget partivis. Genomloppstiden i svetsroboten är 

beroende av vilken artikel som svetsas.    

 

De svetsrobotar som examensarbetet innefattar är svetsrobot 301, 302, 303, 304, 305 och 307. 

Svetsrobotarna 304 och 305 körs i två skift per dag måndag till torsdag och ett skift på fredag. 

De fyra andra svetsrobotarna körs i tre skift från måndag till torsdag och två skift på fredagar.  

Den tillgängliga produktionstid som JP använder beror av planerade produktionsstopp såsom 

möten och underhåll, kortvarig och långvarig frånvaro hos personalen samt en 

effektivitetsfaktor. Den presenteras som bruttokapacitet i Tabell 1 nedan. Den nominella 

kapaciteten beror av möten och underhåll, men beror inte av frånvaro och effektivitetsfaktorn. 

Varje svetsrobot kräver en operatör som sköter byten av artiklar samt vissa förberedelser som 

artiklarna kan kräva.  
 

Tabell 1. Tillgänglig kapacitet i timmar per svetsrobot och skift 

Svetsrobot 301 302 303 304 305 307 

Bruttokapacitet 7,1 7 6,2 6,1 6,3 6,4 

Nominell kapacitet 7,2 7,2 7,2 7,4 7,4 7,2 

2.3 Pulverlackering 

Pulverlackeringen är nästa steg i flödet som de allra flesta artiklarna går genom. 

Pulverlackeringen består av en 335 meter lång lina. Linan rör sig i en konstant hastighet av en 

meter per minut under hela arbetspasset, så länge som inga problem uppstår. 

Genomloppstiden för en artikel är fem timmar och trettiofem minuter. Lackeringen körs i ett 

skift per dag, måndag till fredag, mellan 06.00 och 17.15. Det finns inga planerade underhåll 

för lackeringen utan dessa görs vid behov eller tillfälle, för det mesta under helger då 

lackeringen inte är aktiv. Lackeringen är ett sent steg i tillverkningsprocessen och är därför 

starkt beroende av de tidigare processerna. 
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Lackeringsprocessen startar med att personal hänger upp artiklarna som ska lackeras på 

krokar i linan. Artiklar av samma sort hängs upp efter varandra. Sedan går artiklarna genom 

en förbehandling som bland annat förebygger rost. Förbehandlingen tar 45 minuter och består 

av nio olika steg, varav fyra av dessa steg innefattar behandling med kemikalier. Nästa steg är 

en torkugn, som ser till att artiklarna är torra innan de ska grundfärgas. Alla artiklar ska 

färgas med samma grundfärg. Därefter går artiklarna in i en härdugn för att grundfärgen ska 

fästa ordentligt. 

 

Den huvudsakliga lackeringen består av två delar. I den första delen sprutlackerar en robot 

svårfärgade hörn och vinklar, den andra delen är sprutor som rör sig vertikalt upp och ned 

medan artikeln passerar. Lackeringsrobotarna är anpassade för den specifika artikeln, vilket 

innebär att varje gång en ny artikelsort ska lackeras måste personalen byta robotprogram. 

Mellan olika artikelsorter måste det därför vara ett glapp i upphängningen motsvarande tre 

minuter. Sprutlackeringen måste även den ställas om vid nya artikelsorter. Vid ett byte av 

artikelsort som ska lackeras i en annan färg måste det finnas ett glapp som motsvarar 20-22 

minuter på linan för att hinna rengöra och byta färg. Det är av stor vikt att få bort all den 

gamla färgen från lackeringsboxen, sprutorna och roboten för att nästkommande färg inte ska 

bli dålig och behöva göras om.  

 

Efter lackeringen går linan genom en härdugn. Nästa steg är en kylzon, som används till 

artiklar av grövre typ som behöver kylas ned innan nedtagning. Vid dagens slut får de artiklar 

som hänger på linan vara kvar till nästkommande dag. Dock så får ingen av artiklarna hänga 

kvar i förbehandlingen, då kemikalierna riskerar att torka in i artiklarna och orsaka skador. 

Det innebär att det varje eftermiddag måste planeras in ett glapp på 45 minuter som vid 

dagens slut ska ha hunnit till förbehandlingen. Det gör däremot inget om artiklar är kvar inne 

i lackeringen eller i någon av ugnarna. Ugnarna och vatten till förbehandlingen värms upp 

automatiskt innan arbetspasset börjar på morgonen vilket innebär att vid arbetspassets början 

kan linan sättas igång direkt.  

 

Högvolymsartiklarna lackeras i fyra olika färgnyanser. De flesta lackeras i gult och grått, 

dessa färger används i lackeringen varje eller varannan dag vanligtvis. En artikel lackeras i 

mattsvart, som används en dag i veckan, i nuläget på torsdagar. En artikel lackeras i en annan 

nyans av gult, som inte är så vanlig utan används vid behov. Detta är något som måste tas 

hänsyn till vid planeringen av svetsrobotarna. Det är exempelvis lämpligt att svetsa den 

artikel som ska lackeras i mattsvart på en och samma dag om det är möjligt, då den endast 

lackeras en gång i veckan. Den bör även svetsas på onsdagar om den ska lackeras på 

torsdagar för att undvika stora lagernivåer i bufferten innan lackeringen.  

2.4 Legotillverkning och montering 

Vissa artiklar skickas iväg till externa företag för att ytbehandlas efter att de svetsats i 

svetsrobotarna. Två artiklar skickas till en underleverantör för ytbehandling, vilket tar tio 

dagar. Fyra artiklar skickas till en annan underleverantör för att ytbehandlas vilket tar fem 



7 
 

dagar. Dessa artiklar kan antingen gå direkt till färdigvarulagret efter ytbehandlingen eller till 

lackeringen.  

 

Det finns även artiklar som efter lackeringen ska monteras innan de kan skickas till 

färdigvarulagret. Artiklarna som ska monteras modifieras till olika varianter vilket i vissa fall 

resulterar i att fler varianter av artiklar kommer från monteringen jämfört med vad som 

skickades in i monteringen. 

2.5 Lager 

2.5.1 Buffert mellan svets och lackering 

Mellan svetsrobotarna och pulverlackeringen finns en buffert som kallas för lackeringstorget. 

Detta för att artiklar som kommer från svetsningen troligtvis inte kan hängas upp direkt i 

lackeringen. På grund av ställtiden vid färgbyten undviker man att byta färg för ofta, vilket 

resulterar i att artiklar som inte ska färgas i den färg som lackeringen har just då, kan behöva 

ligga i bufferten tills det är dags att köra nästa färg i lackeringen.  

2.5.2 Färdigvarulager och säkerhetslager 

Efter att artiklarna har lackerats så transporteras de till färdigvarulagret, så länge som de inte 

tillhör de artiklar som ska monteras innan färdigvarulagret. De artiklar som ska monteras har 

ett säkerhetslager innan monteringen. De övriga artiklar som har säkerhetslager har detta i 

färdigvarulagret. I dagsläget arbetar JP mycket med säkerhetstid. Om en artikel har två 

säkerhetsdagar ska den finnas i färdigvarulagret två dagar innan utleverans. Detta ger en 

säkerhet vid avvikelser. Säkerhetsdagarna uppfattas dock som ett problem i vissa lägen, då 

det förlänger ledtiden och döljer avvikelser. Vid en avvikelse som fördröjer produktionen 

innebär säkerhetsdagarna att berörda artiklar oftast kan levereras i tid vilket är bra för 

kundens del. Det gör dock att avvikelsen inte får någon direkt konsekvens och att det inte 

känns akut att ta tag i orsaken till avvikelsen. Vissa artiklar har även säkerhetslager i form av 

en kvantitet som ska finnas i färdigvarulagret. Då JP arbetar med att försöka minska ledtiden 

vill de börja arbeta mer med säkerhetslager i form av kvantitet istället för dagar.  

2.6 Artikelinformation och efterfrågan  

Examensarbetet är avgränsat till de högvolymsartiklar som går genom svetsrobotarna, vilket 

är 40 olika artiklar. Artiklarna är plåtdelar till olika typer av fordon såsom hjullastare. 

Exempel på artiklar är skärmar och stödramar. Företagets kunder ger långsiktiga prognoser 

på kvantiteter av respektive artiklar de vill ha levererade. Dessa prognoser kan variera på kort 

sikt om kunden vill ha större eller mindre kvantitet av någon artikel. Detta skapar prognosfel 

och problem i produktionen eftersom detta kan ske inom en ledtid. Kunden kan dock senast 

ändra sin prognos tio dagar innan utleverans, dessa dagar kallas frystid.  Kunderna vill att 

artiklarna levereras på pallar som rymmer visst många artiklar. Om kundens pallar rymmer 

fem artiklar ska artiklarna alltid produceras i en multipel av fem.  
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2.7 Produktionsplanering 

JPs produktion planeras utifrån en ABC-analys som deras affärssystem utför. I ABC-analysen 

kategoriseras artiklarna. De planerade partierna baseras på efterfrågan ett visst antal dagar 

framåt, beroende på vilken kategori artikeln tillhör. Storleken på partierna beror även av en 

multipel som respektive artikel ska produceras i. I planeringen varierar sekvensen av artiklar 

samt producerade kvantiteter vilket leder till att även beläggningsgraden varierar från dag till 

dag. Den kapacitet som används vid produktionsplaneringen är bruttokapaciteten, där 

effektivitetsfaktorer och oplanerade stopp är medräknat.  

2.8 Orsaker till leveransförseningar 

Den allra största orsaken till leveransförseningar är frånvaro hos personalen. Detta är 

framförallt ett problem i svetsrobotarna, då det krävs specialkompetens för att arbeta med 

dessa. Vid frånvaro är det svårt att få tag i personal som har den kompetens som krävs för att 

arbeta med svetsrobotarna. Detta leder till att svetsrobotarna riskerar att bli stående och 

produktionen blir lidande i form av släp eller att den frånvarande operatören ersätts med en 

förlust av effektivitet. Frånvaro är även ett problem vid pulverlackeringen, men inte till 

samma grad som vid svetsrobotarna. Frånvaro vid pulverlackeringen leder till större 

hängluckor mellan artiklar, framförallt vid färgbyten för att hinna med dessa.  

 

Ett annat problem är ojämn beläggning, det vill säga att efterfrågan är större vissa veckor och 

mindre andra veckor. Det leder till att efterfrågan är större än kapaciteten vissa veckor och 

det är även svårt att få ett jämnt flöde i produktionen, vilket i sin tur kan leda till 

leveransförseningar. Slutsatsen som kan dras av detta är att det är främst interna problem i 

form av frånvaro samt den ojämna beläggningen som påverkar leveransförseningar.  

 

Andra orsaker till att leveranser blir försenade är oplanerade maskinstopp och kvalitetsfel. 

Maskinstopp kan vara i form av programmeringsfel, gasfel, kortslutning, trådbyte, fel i 

kylanläggningen och dylikt. Det varierar starkt för hur långa maskinstoppen är, de kan vara 

under en timme långa eller hela arbetspass vid större fel. Kvalitetsfel kan vara både från JPs 

leverantörer eller sådana som uppstått i produktionen. I vissa fall går det att rätta till dessa fel, 

men ibland måste artiklarna kasseras och nya måste göras.  
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3. Teori 

I följande kapitel presenteras den teori som ligger till grund för genomförandet av 

examensarbetet samt den efterföljande diskussionen.  

3.1 Produktionsplanering  

 

 
Figur 3. Överblick av planeringsprocesser (Pochet & Wolsey, 2006, s. 67) 

 

Produktionsplanering är definierat som planeringen av de resurser och processer som behövs 

för att tillfredsställa kunderna på det mest ekonomiska och effektiva sättet. 

Produktionsplanering är en process med en strategisk, taktisk och operationell nivå. (Pochet 

& Wolsey, 2006, s. 68) 

 

På den strategiska planeringsnivån söker företaget att bibehålla eller öka konkurrensfördelar 

samt fatta beslut om företagets tillväxt. Denna nivå innefattar även beslut gällande 

förändringar i processer inom produktion eller inköp. Det tas även beslut gällande 

produktsortiment och försörjningskedjan. I Figur 3 representeras den strategiska nivån av 

aggregerad planering och prognostisering. Även den taktiska nivån representeras av 

aggregerad produktionsplanering, se Figur 3. På den taktiska nivån planeras resursutnyttjande 

över en medellång tidshorisont, vanligen ett år, och det tas beslut gällande lagernivåer, 

materialflöde och planerat underhåll. Ett vanligt mål på taktisk nivå är att förbättra sin 

kundnöjdhet. (Pochet, 2001, s.5). 

 

Master production scheduling, meterial requirements planning, shop floor och vendor control 

i Figur 3 står för den operationella nivån i en produktionsplanering. Master production 

scheduling är en övergripande produktionsplanering på kort sikt och kommer hädanefter att 

refereras till som övergripande produktionsplanering. Produktionskapaciteten är med i 

planeringsbilden, likaså lagernivåer. Tidshorisonten för en övergripande 

produktionsplanering är vanligen uttryckt i veckor, och sträcker sig ofta över varaktigheten 

av en ledtid. I stegen Shop floor och vendor control planeras produktionen i minsta detalj och 
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har vanligen bara ett par dagar som tidshorisont. BOM product structure i Figur 3 står för 

artiklarnas struktur. (Pochet & Wolsey, 2006, s. 55, 68) 

3.2 Utjämning kontra flexibel produktion  

Variationer i efterfrågan leder till svårigheter i den kortsiktiga produktionsplaneringen, då 

variationerna gör att den tillgängliga kapaciteten kommer att vara för stor eller för liten i 

förhållande till behovet. Om inte alla ordrar hinns med måste en prioritering ske för att 

avgöra vilka av ordrarna som är viktigast. Den långsiktiga produktionsplaneringen påverkas 

även den, vid allokering av resurser såsom bemanning och lagerutrymmen. Ett sätt att hantera 

variationen i efterfrågan är att bygga upp lager så att produktionen kan ske med en jämn 

kapacitet (Oskarsson et al., 2013, s.162, 163). Detta kallas för utjämning. Utjämningsstrategin 

appliceras inom ramen för den produktionskapacitet som finns till förfogande. Syftet med 

strategin är att få ett jämnt kapacitetsutnyttjande, det vill säga att produktionskapaciteten inte 

anpassas efter variationer i efterfrågan. (Mattsson & Jonsson, 2003, s. 310)  

 

Fördelar med utjämningsstrategin är att kostsamma kapacitetsanpassningar i form av 

exempelvis övertid och undersysselsättning kan undvikas. Förändringar i volymstorlekar kan 

leda till att produktiviteten försämras, någon som även det kan undvikas med utjämning. 

(Mattsson & Jonsson, 2003, s. 311). Nackdelar med utjämning är att lagernivåerna blir större. 

Det medför kostnader i form av lagerhållningskostnader samt att det binder kapital som hade 

kunnat användas till något annat som skulle ge företaget intäkter istället. Lager medför även 

risker i form av att produkterna kan utsättas för stöld eller förstöras av exempelvis brand eller 

översvämning. (Oskarsson et al., 2013, s.105,106). En annan strategi för att möta varierande 

efterfrågan är att skapa flexibilitet i produktionen, vilket innebär att produktionstakten 

anpassas till skiftningarna i efterfrågan. Med denna strategi behöver företaget inte bygga upp 

lager, samtidigt som ledtiden är fast och kunden får sina varor när denna vill ha dem. 

Nackdelen med denna strategi är att det är kostsamt samt svårt att planera och arbeta med en 

flexibel kapacitet. I praktiken krävs oftast en kombination av att utjämna och att vara flexibel. 

(Mattsson & Jonsson, 2003, s. 311) (Oskarsson et al., 2013, s.164)  

3.3 Taktad produktion 

Utjämning i produktionen är viktigt både ur ett kvalitets- och flödesperspektiv. Detta 

påverkar kvaliteten positivt då det bidrar till ett högt resursutnyttjande och skapar möjligheten 

att kunna takta flödet. Takten anger den produktionsvolym som ska produceras per tidsenhet. 

Ett taktat flöde bidrar till ett jämnt arbetstempo och om produkter inte är klara för leverans i 

tid får medarbetarna direkt återkoppling på detta vilket gör att avvikelser upptäcks på en 

gång. Ett av de huvudsakliga målen med taktning är att lyfta upp avvikelser till ytan för att på 

så sätt uppmärksamma dessa och vidta åtgärder för att lösa problemen. Verksamhetens 

ledning och styrning påverkas även positivt av att takta flödet i produktionen, eftersom 

avvikelser lyfts fram och kan motverkas. Produktionstakten är även ett sätt för både 

medarbetare och ledare att få systematisk information om hur verksamheten ligger till 

gentemot planeringen. (Petersson et al., 2009, s. 36, 41-47) 
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3.4 Modellering 

3.4.1 Problemets förutsättningar 

De flesta problem som rör produktionsplanering är komplexa då de involverar många 

produkter och resurser i form av bland annat maskiner och lager. Dessa resurser har även 

många restriktioner som måste uppfyllas vid produktionsplaneringen. Det resulterar i att 

problemen på grund av sin storlek ofta är väldigt svåra att lösa. Det är viktigt att klargöra 

problemets förutsättningar och kategorisera problemet utifrån dess egenskaper för att kunna 

formulera en matematisk modell. Problemet ska bland annat kategoriseras utifrån huruvida 

problemet behandlar en eller flera nivåer, om problemet behandlar en eller flera artiklar och 

om problemet innehåller en eller flera maskiner. (Pochet & Wolsey, 2006, s. 115). Pochet & 

Wolsey (2006, s.128) skriver även att många produktionsproblem kategoriseras som flera 

produkter, flera maskiner och flera nivåer, men att det finns väldigt få modeller som klarar av 

att lösa dessa problem. Författarna förklarar att en vanlig metod därför är att dela upp 

problem som har flera nivåer i delproblem för varje nivå.  

3.4.2 Matematisk modell 

Det första steget mot att lösa ett produktionsplaneringsproblem med linjärprogrammering är 

att formulera problemet som en matematisk modell. Den matematiska modellen ska 

återspegla verkligheten, på samma detaljnivå som problemet. (Pochet & Wolsey, 2006, s.8). 

Produktionsmodellen byggs vanligen upp i flera steg, i likhet med Figur 3. Det första steget 

är ofta att skapa en modell som bara tar hänsyn till utleveranser. Nästa steg är att skapa en 

övergripande produktionsplanering och det sista steget är att detaljplanera produktionen i 

shop-floor och vendor control. Syftet med en produktionsplan är att bestämma vilka 

kvantiteter av respektive artiklar som ska produceras per period över en bestämd tidshorisont 

för att möta efterfrågan och samtidigt minimera produktions- och lagerkostnader. I en modell 

med flera artiklar formuleras modellen sådant att det tillkommer en kostnad vid byte av 

artikel, vilket skapar vissa stordriftsfördelar. Lagerkostnader krävs för att motverka 

produktion av fler artiklar än vad som är nödvändigt samt att artiklar inte ligger för länge i 

lager. Efterfrågan i en period ska mötas av att producera önskad volym i aktuell period eller 

att använda lagerförda artiklar. (Pochet, 2001, s.6) 

 

Modellen ska även innehålla följande:  

- Relevanta objekt, i form av produkter, tidsperioder och resurser. 

- Parametrar som representerar data associerad med objekten, såsom kapacitet för 

resurserna samt efterfrågan för produkterna och tidsperioder.  

- Variabler, som är relaterade till objekten och definierar en lösning till problemet. 

- Villkor som variablerna måste uppfylla för att finna möjliga lösningar på problemet.  

- Målfunktion, denna skapar en möjlighet att jämföra och utvärdera olika lösningar till 

problemet, för att kunna finna den mest optimala lösningen.  (Pochet & Wolsey, 2006, 

s.12) 
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En generell matematisk formulering för en övergripande produktionsplanering kategoriserat 

som enkel nivå med flera artiklar och flera maskiner och kan följaktligen ställas upp enligt 

följande: 

 

Mängder 

𝐼 = {1 … 𝑛}, mängd av alla artiklar 

𝑇 = {1 … 𝑞}, mängd av perioder 

𝑀 = {1 … 𝑟}, mängd av svetsrobotar 

 

Parametrar 

𝑝𝑖,𝑡 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇: kostnad att producera enhet i för period t 

𝑘𝑚 𝑚 ∈ 𝑀: kapacitet för svetsrobot m  

𝑑𝑖,𝑡  𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇: efterfrågan för period t av artikel i  

𝑏𝑖 𝑖 ∈ 𝐼: kostnad för byte till artikel i  

ℎ𝑖 𝑖 ∈ 𝐼: lagerkostnad per dag för artikel i  

𝑝𝑡𝑖𝑑𝑖 𝑖 ∈ 𝐼: produktionstid för artikel i  

𝑠𝑡𝑖𝑑𝑖 𝑖 ∈ 𝐼: ställtid för artikel i  

 

Variabler 

𝑥𝑖,𝑡 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇: antal producerade enheter av artikel i för period t 

𝑦𝑖,𝑡 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇: binär variabel som berättar om artikel i produceras i period t 

𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇: antal produkter i lager av artikel i för period t 

 

Målfunktion 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎:   ∑ ∑ (𝑝𝑖,𝑡 ∗ 𝑥𝑖,𝑡 + 𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡 ∗ ℎ𝑖 +  𝑦𝑖,𝑡 ∗ 𝑏𝑖)𝑖∈𝐼𝑡∈𝑇     (1) 

 

Bivillkor 

𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡−1 + 𝑥𝑖,𝑡 = 𝑑𝑖,𝑡 + 𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡            ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇  (2) 

𝑓𝑣𝑙𝑖,0  = 0         ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇  (3)  

𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡 ≤ 𝑓𝑣𝑙𝑚𝑎𝑥𝑖        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇  (4)  

∑ (𝑝𝑡𝑖𝑑𝑖 ∗ 𝑥 𝑖,𝑡𝑖∈𝐼𝑚
+ 𝑠𝑡𝑖𝑑𝑖 ∗  𝑦𝑖,𝑡)  ≤ 𝑘𝑚     ∀𝑚 ∈ 𝑀, 𝑡 ∈ 𝑇      (5)  

𝑦𝑖,𝑡 ≤ 𝑥𝑖,𝑡         ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇  (6)  

𝑥𝑖,𝑡 ≤  𝑆 ∗ 𝑦𝑖,𝑡       ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇   (7)  

𝑥𝑚,𝑖,𝑡, 𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡 ∈ ℕ,  𝑦𝑖,𝑡 ∈ {0,1}   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇  (8) 

(Pochet, 2001, s.7). 

 

Där (1) är målfunktionen, vilken mäter produktionskostnad, lagerkostnad och kostnaden av 

ställ mellan olika artiklar. Minimering av produktionskostnaden motverkar produktion av fler 

artiklar än nödvändigt. Lagerkostnaden reglerar att artiklar inte ligger för länge i lager. 
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Ställkostnaden tillkommer vid ett byte från en artikel till en annan och vid den första artikel 

som produceras varje dag. Bivillkor (2) gör att efterfrågan för alla perioder möts antingen 

genom att producera önskad volym i aktuell period, använda lagerförda artiklar eller en 

kombination av dessa. Bivillkor (3) gör att lagernivåerna vid programmets start är noll och 

(4) är en begränsning på hur stora lagernivåerna får vara. Bivillkor (5) säger att tiden det tar 

att producera respektive parti plus dess ställtid måste vara mindre än den tillgängliga tiden i 

period t, dvs. produktionskapaciteten. Bivillkor (6) och (7) bestämmer värdet på y, som 

berättar vilka artiklar i vilka perioder som ska produceras. S är ett stort positivt tal. Bivillkor 

(8) anger de värden som respektive variabler kan anta. (Pochet, 2001, s.6-8) 

3.4.2 Kostnadsparametrar 

En modell ger bara en approximativ beskrivning av verkligheten. Det är därför normalt inte 

tillräckligt att bestämma kostnadsparametrar som baserat på de verkliga kostnaderna och 

räkna med att lagerstyrningen därefter ska fungera bra. För att få en effektiv lagerstyrning 

måste man följa upp det verkliga utfallet och korrigera modellens kostnadsparametrar med 

hänsyn till detta. (Axsäter, 1991, s. 164). Den största svårigheten med den här typen av 

produktionsplanering är balansen mellan produktivitet och flexibilitet. Stora partier ger större 

effektivitetsgrad, men minskar flexibiliteten i produktionen. (Pochet & Wolsey, 2006, s. 20)   

3.5 Känslighetsanalys  

Den optimala lösningen som fås från ett linjärprogrammeringsproblem är endast optimal i 

förhållande till de indata som definierar problemet. Eftersom förutsättningar och indata ofta 

förändras över tiden är det relevant att analysera effekten av dessa förändringar. Många 

gånger finns en viss osäkerhet gällande värdena på vissa parametrar och det är därför lämpligt 

att ifrågasätta i vilken utsträckning det går att lita på resultatet från optimeringen. En liten 

förändring av vissa indata kan påverka lösningen väsentligt, medan förändringar av andra 

indata knappt påverkar lösningen alls. För att avgöra hur känslig en lösning är för 

förändringar och hur robust en lösning är, är det därför det viktigt att analysera den optimala 

lösningen till ett linjärprogrammeringsproblem. Detta kallas för känslighetsanalys. (Lundgren 

et al., 2003, s.107) 

3.6 Kapacitet 

Kapacitet i det här sammanhanget är ett mått på hur mycket som kan produceras för en 

specifik produktionsgrupp. Vanligtvis anges kapaciteten i maskintimmar per period. 

(Mattsson & Jonsson, 2003, s. 305) Beläggningsgrad är ett mått som anger förhållandet i 

procent mellan planerad beläggning i en viss period och den tillgängliga kapaciteten för 

samma period. Formeln kan ses nedan:  

 

Beläggningsgrad = Planerad beläggning/Tillgänglig kapacitet  

(Mattsson, 2004, s.20) 
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Nominell kapacitet är den kapacitet som beräknas vara tillgänglig för en produktionsgrupp 

och anges ofta i antalet produktionsenheter i gruppen, antal skift per dag, antal timmar per 

skift och antalet arbetsdagar för perioden. Genom att minska den nominella kapaciteten med 

olika typer av bortfall fås en så kallad bruttokapacitet. Bortfall kan vara maskinhaverier, 

korttidsfrånvaro, underhåll och dylikt. (Mattsson & Jonsson, 2003, s. 305)  

 

Ibland överensstämmer inte kapacitetsbehovet med den tillgängliga kapaciteten i en aktuell 

produktionsgrupp. Detta kan gälla både för enskilda tidsperioder eller för hela 

planeringshorisonten och kräver att korrigerande åtgärder vidtas. Vid behov av att öka 

kapaciteten kan detta göras genom att investera i nya maskiner eller anställa ny personal, 

visstidsanställning kan användas om bristen på kapacitet inte förväntas vara långvarig. Att 

öka antalet skift är även ett alternativ, vilket kan göras genom att flytta personal från mindre 

belagda produktionsavsnitt eller genom nyanställning. Om kapaciteten istället behöver 

minskas kan detta göras med motsatta åtgärder, som att minska antalet skift, införa 

korttidsvecka eller friställa personal. Omfördelning av kapacitet är ett ytterligare alternativ 

för att anpassa under- eller överkapacitet. Ett exempel på hur detta kan göras är att flytta 

personal från avdelningar med underbeläggning till avdelningar med överbeläggning. 

(Mattsson & Jonsson, 2003, s. 312-314)  

3.7 Säkerhetslager och säkerhetstid 

I produktionsplaneringen är det viktigt att ta in planeringsparametrar för att säkra företaget 

mot osäkra ledtider eller prognosfel. Detta kan göras med säkerhetslager. (Pochet & Wolsey, 

2006, s. 54, 55)  

3.7.1 Säkerhetslager 

Säkerhetslagret är en kvantitet som alltid ska finnas i färdigvarulagret och ska skydda mot 

variationer i efterfrågan samt osäkerhet i ledtid. Säkerhetslagret hjälper därmed företaget att 

hålla en hög leveransprecision gentemot sina kunder. (Piasecki, 2009, s.125) 

 

Vid dimensionering av säkerhetslagret krävs information om hur efterfrågan varierar under 

ledtiden, eftersom en ökad efterfrågan under ledtiden kan leda till brist i lagret och en 

misslyckad leverans. (Mattsson & Jonsson, 2003, s.473). Därför ska prognosfelens 

standardavvikelse under ledtiden tas med i dimensionering av säkerhetslagret. Själva ledtiden 

i sig kan även den variera. Om ledtiden blir längre än planerat kan det leda till brist i lagret 

och försenad leverans, även om den prognostiserade efterfrågan stämmer. Ofta har företag en 

viss osäkerhet i både efterfrågan och ledtid, vilket innebär att båda måste inkluderas i 

beräkningarna av säkerhetslagret. (Oskarsson et al., 2013, s. 244-245) Det är därför viktigt att 

man löpande låter systemet ta fram statistik beträffande ledtider och osäkerheter i dessa. Man 

får på så sätt även bättre möjligheter att trimma in och justera lagerstyrningen då 

förutsättningarna förändras. (Axsäter, 1991, s. 160)  
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Säkerhetslagret kan räknas ut med hjälp av flera olika metoder. I en metod används 

standardavvikelsen för prognosfel samt avvikelser i ledtiden, under antagandet om att dessa 

är normalfördelade. Standardavvikelsen är den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i 

ett stickprov. Förutom indata i form av standardavvikelsen kräver beräkningarna även en 

önskad säkerhetsnivå. Den önskade säkerhetsnivån är sedan associerad med en multiplikator 

som används i beräkningarna. Denna multiplikator hämtas ur en tabell. (Piasecki, 2009, 

s.129, 132) Ett exempel på ett värde för multiplikatorn är 1,64 som motsvarar 95% 

säkerhetsnivå. (Eazystock, 2016). Nivåerna för säkerhetslagret kan sedan räknas ut med 

formeln:  

 

𝑆𝐿𝑖 = 𝑘 ∗ √𝜎𝑑
2 ∗ 𝐿𝑇 + 𝑥2 ∗ 𝜎𝐿𝑇

2  
     där  

 

SL  säkerhetslager 

k  tidigare nämnda multiplikator 

𝜎𝑑    prognosfelens standardavvikelse 

LT  förväntad ledtid 

x  förväntad efterfrågan 

𝜎𝐿𝑇  ledtidens standardavvikelse  

(Oskarsson et al., 2013, s. 244) 

 

Normalfördelat data ter sig på så vis att de flesta värden är nära medelvärdet medan färre 

värden finns på längre avstånd från medelvärdet. Detta gäller värden som är både större och 

mindre än medelvärdet, vilket innebär att i ett histogram skulle datan visa sig som en 

klockformad kurva. (Piasecki, 2009, s.131) När värden är normalfördelade förväntas de inte 

variera speciellt mycket över och under medelvärdet, utan de håller sig nära medelvärdet. I 

fall där siffrorna är väldigt mycket högre/lägre än medelvärdet är inte siffrorna 

normalfördelade. (Piasecki, 2009, s.148) 

 

Det finns olika tester för att kontrollera om data är normalfördelade. Ett av dem är Anderson-

Darling, som mäter hur väl data följer en viss distribution, i vårt fall normaldistribution. 

Testet utgår ifrån följande hypoteser:  

 

H0: Datan följer den specificerade distributionen  

H1: Datan följer inte den specificerade distributionen  

 

Testet ger ett p-värde, som avgör om huruvida datan är normalfördelade eller inte. Är p-

värdet mindre än alfa, som vanligtvis är 0,05, kan nollhypotesen (att datan följer den valda 

distributionen) avfärdas. (Minitab 17 Support, 2016) 

 

Säkerhetslager i en produktion härrör ofta från osäkra ledtider. Är ledtiderna i 

produktionssystemet mycket osäkra, bör man i första hand fråga sig om man kan reducera 

osäkerheten. Vid dimensionering av säkerhetslager är det viktigt att vara medveten om att för 

stora lagernivåer ibland snarare kan dölja än lösa problem. (Axsäter, 1991, s. 141)  
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3.7.2 Säkerhetstid  

Säkerhetstid är en variant av säkerhetslager, som anges i tid istället för kvantitet. Mycket av 

det ovan som gäller för säkerhetslager gäller även för säkerhetstid. Säkerhetstid är en 

tilläggstid till ledtiden, detta för att produkterna ska vara färdiga innan den faktiska 

utleveransen. Syftet med säkerhetstid är att fånga upp och säkra sig mot variationer i ledtiden 

som utan denna säkerhetsåtgärd hade lett till en leveransförsening. Säkerhetstid är endast 

användbart när resurserna är tungt belastade. (Pochet & Wolsey, 2006, s. 55, 65) 

3.7.3 Simulering 

I komplicerade fall kan det i princip vara omöjligt att bestämma en optimal eller nästan 

optimal lagerstyrningsstrategi utifrån enkla modeller. Att empiriskt testa en modell tar lång 

tid och kan ge kostsamma konsekvenser. En annan metod är att utvärdera lagernivåerna med 

simulering. Även simuleringen har dock sina brister, eftersom simuleringen sker med given 

indata. Om indatan är otillräcklig eller felaktig ger även denna metod osäkra lagernivåer. I 

många sammanhang kan inte ledtiderna styras i särskilt stor utsträckning och måste då 

betraktas som slumpvariabler. (Axsäter, 1991, s. 139, 163-166)  

 

Modellen som används i en simulering ska kunna valideras. Validering handlar om att visa att 

modellen kan användas med en tillfredsställande säkerhet inom dess användningsområde. 

Om de relevanta variablerna är slumpartade så är variablernas egenskaper, så som dess 

varians och medelvärde, av primärt intresse inför valideringen av modellen. Om ett test visar 

att modellen inte har tillräcklig säkerhet för någon av de variabler som används så är 

modellen inte duglig. Ett vanligt tillvägagångssätt för att avgöra modellens validitet är att 

göra ett avvägande om huruvida datan är tillräcklig för en simulering eller inte. (Robert, 

2014, s. 1) 
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4. Metod 

Följande avsnitt beskriver genomförandet av projektet, som baserats på teorin i föregående 

avsnitt.  

4.1 Formulering av den matematiska modellen 

Innan modellen kunde formuleras undersöktes problemet för att se vilka egenskaper 

problemet hade och vilka krav modellen skulle uppfylla. Figur 2 visar en flödeskarta för 

artiklarna. Kartan visar att problemet ska kategoriseras som flera artiklar, flera maskiner och 

flera nivåer. Enligt Pochet och Wolsey (2006) finns det väldigt få modeller som klarar av att 

lösa problem med dessa karaktärer. Det är därför vanligt att istället dela upp problemet i flera 

delproblem där en nivå i taget hanteras. Projektgruppen valde att göra en ytterligare 

avgränsning till att fokusera på svetsrobotarna, som är den största flaskhalsen. Lackeringen, 

lego och montering tas in i modellen som extra genomloppstid innan utleverans. Modellen 

har implementerats för respektive svetsrobot enskilt och skiljer sig därför något från den 

matematiska modellen som presenterades i teoriavsnittet på så sätt att modellen i 

teoriavsnittet är menad att optimera flera maskiner samtidigt. Problemet kategoriseras då som 

flera artiklar, en maskin och en nivå.  

 

Syftet med produktionsplanen är att bestämma vilka kvantiteter av respektive artiklar som ska 

produceras per period över en bestämd tidshorisont för att möta efterfrågan och samtidigt 

minimera ställ- och lagerkostnader. Detta berättar att planeringsproblemet är på operationell 

nivå och av karaktären övergripande produktionsplanering. Produktionsplanen ska ta med 

produktionskapaciteten i planeringsbilden, likaså lagernivåer. Modellen formuleras därför 

enligt nedanstående.  

 

Mängder 

𝐼 = {1 … 𝑛}, mängd av artiklar  

𝑇 = {1 … 20}, mängd av perioder 

𝑁 = {1 … 11}, mängd av ledtider 

𝐼𝑎, 𝑎 ∈ 𝐴: mängd av artiklar med ledtid a  

𝐽 = {1 … 11}, mängd av par med artiklar som ska produceras tillsammans 

𝐼𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽: mängd av sammankopplade artiklar som ska produceras i lika stora kvantiteter,  

𝐼𝑗 ⊂ 𝐼 
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Parametrar 

𝑘𝑡  𝑡 ∈ 𝑇: kapacitet för period t 

𝑑𝑖,𝑡   𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇: efterfrågan för period t  

𝑏𝑖  𝑖 ∈ 𝐼: kostnad för byte till artikel i  

ℎ𝑖  𝑖 ∈ 𝐼: lagerkostnad för artikel i  

𝑝𝑡𝑖𝑑𝑖  𝑖 ∈ 𝐼: produktionstid för artikel i  

𝑠𝑡𝑖𝑑𝑖  𝑖 ∈ 𝐼: ställtid för artikel i  

𝑓𝑣𝑙𝑚𝑎𝑥𝑖  𝑖 ∈ 𝐼: maximalt antal artiklar i färdigvarulager 

𝑚𝑔𝑛𝑖  𝑖 ∈ 𝐼: produktionsmultipel för artikel i  

 

Variabler 

𝑥𝑖,𝑡  𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇: antal producerade enheter av artikel i för period t  

𝑦𝑖,𝑡  𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇: binär variabel som berättar om artikel i produceras i period t 

𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡  𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇: antal produkter i lager, period t 

 

Målfunktion 

 
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎:   ∑ ∑ (𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡 ∗ ℎ𝑖 +  𝑦𝑖,𝑡 ∗ 𝑏𝑖)𝑖∈𝐼𝑡∈𝑇       (1) 

 

Bivillkor 

𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡−1 + 𝑥𝑖,𝑡 = 𝑑𝑖,𝑡+𝑎 + 𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡     ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇          (2) 

𝑓𝑣𝑙𝑖,0  = 0        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇    (3) 

𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡 ≤ 𝑓𝑣𝑙𝑚𝑎𝑥𝑖       ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇    (4) 

∑ (𝑝𝑡𝑖𝑑𝑖 ∗ 𝑥 𝑖,𝑡𝑖∈𝐼 + 𝑠𝑡𝑖𝑑𝑖 ∗  𝑦𝑖,𝑡)  ≤ 𝑘𝑡    ∀𝑡 ∈ 𝑇        (5) 

𝑦𝑖,𝑡 ≤ 𝑥𝑖,𝑡        ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇    (6) 

𝑥𝑖,𝑡 ≤  𝑆 ∗ 𝑦𝑖,𝑡    ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇     (7) 

𝑥𝑖,𝑡

𝑚𝑔𝑛𝑖
 ∈  ℕ     ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇    (8) 

𝑥𝑖∈𝐼𝑗,𝑡 = 𝑥𝑖+1∈𝐼𝑗,𝑡    ∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑡 ∈ 𝑇    (9) 

𝑥𝑖,𝑡, 𝑓𝑣𝑙𝑖,𝑡 ∈ ℕ,  𝑦𝑖,𝑡 ∈ {0,1}   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇    (10) 

𝑘𝑡 , 𝑑𝑖,𝑡, 𝑏𝑖, ℎ𝑖, 𝑝𝑡𝑖𝑑𝑖 , 𝑠𝑡𝑖𝑑𝑖, 𝑓𝑣𝑙𝑚𝑎𝑥𝑖, 𝑚𝑔𝑛𝑖  ∈ ℕ    ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇   (11) 

 

  

(1) är målfunktionen, vilken mäter lagerkostnader och kostnaderna av ställ mellan olika 

artiklar. Lagerkostnader krävs för att motverka produktion av fler artiklar än nödvändigt samt 

att artiklar inte ligger för länge i lager. Ställkostnaden tillkommer vid ett byte från en artikel 

till en annan och vid den första artikel som produceras varje dag. Proportionen mellan 

kostnaden av ett artikelbyte och lagerkostnaden bestämmer balansen mellan partistorlekar 

och lagernivåer. En relativt hög ställkostnad jämfört med lagerkostnad gör att programmet 
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prioriterar att producera ett stort parti och lägga artiklar på lager än att göra mindre partier 

med färre artiklar på lager. Målfunktionen skiljer sig från modellen i teoriavsnittet då 

produktionskostnad per enhet inte finns med i denna modell. Detta på grund av att 

produktionskostnaden är densamma i alla tidperioder och på grund av att lagerkostnaden gör 

att det inte kommer att produceras fler artiklar än vad som är nödvändigt. 

Produktionskostnaden skulle därmed inte ha något syfte i målfunktionen. Bivillkor (2) gör att 

efterfrågan för alla perioder möts antingen genom att producera önskad volym i aktuell 

period, använda lagerförda artiklar eller en kombination av dessa. Perioden för efterfrågan är 

𝑡 + 𝑎, där 𝑎 är tilläggstid till den genomloppstid det tar för respektive artikel att nå 

färdigvarulager. Bivillkor (3) gör att lagernivåerna vid programmets start är noll och (4) är en 

begränsning på hur stora lagernivåerna får vara. Bivillkor (5) säger att tiden det tar att 

producera respektive parti plus dess ställtid måste vara mindre än den tillgängliga tiden i 

period t, dvs. produktionskapaciteten. Bivillkor (6) och (7) bestämmer värdet på y och 

berättar vilka artiklar i vilka perioder som ska produceras, då y är 1 om x är större än noll. I 

villkor (7) är S ett stort tal. Bivillkor (8) ser till att artiklarna alltid produceras i linje med den 

multipel som hör till respektive artikel. Ska en artikel exempelvis produceras i en multipel 

om fem artiklar ska den producerade kvantiteten kunna delas med fem där kvoten är ett 

heltal. Bivillkor (9) ser till att artiklar som ska svetsas tillsammans produceras i lika stora 

kvantiteter. Ij är en mängd med artiklar, alltid par, som ska produceras tillsammans. I ett fall 

är det tre artiklar som produceras tillsammans. Dessa är uppdelade i två olika mängder, där en 

av artiklarna tillhör båda mängderna, som därmed även de är par. Villkor (10) och (11) anger 

de värden som respektive variabler och parametrar kan anta.  

4.2 Linjärprogrammering 

Den matematiska modellen implementerades sedan i en lösare för linjära heltalsprogram, vi 

använde oss av AMPL.  

 

Som lagerkostnad i modellen har vi utgått från artiklarnas uppskattade värde. Eftersom att 

detta värde är korrelerat med storleken på artikeln ansågs det som en rimlig uppskattning av 

lagerkostnaden. Det innebär att större artiklar kostar mer att ha i lager än mindre artiklar. 

Ställkostnaden bestämde vi utifrån artiklarnas ställtider, en längre ställtid fick större kostnad 

än en kortare. Ställtider, produktionstider och efterfrågan har tagits fram utifrån JPs 

affärssystem. De flesta av ställtiderna och produktionstiderna är uppskattade. Då ställ som 

görs på natten tar ungefär dubbelt så lång jämfört med ställ som görs på dagen, och det är 

ställen som görs på dagen som finns i affärssystemet, har vi ändrat tiderna för svetsrobotarna 

som har nattskift. Det är ett av skiften som påverkas, därför har vi lagt på en tredjedel till 

ställtiden som redan finns i systemet för att kompensera för nattställen. I samråd med JP 

valdes tidshorisonten till en månad, 20 arbetsdagar. Detta på grund av att den artikel med 

längst ledtid har en ledtid till 21 arbetsdagar och på grund av att efterfrågan förändras över tid 

vilket innebär att produktionsplanen bör uppdateras månadsvis. April månad är den månad på 

året med högst beläggning i produktionen, därför har vi valt att studera en produktionsplan 

för 20 arbetsdagar i april månad.   
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Bruttokapaciteten för respektive svetsrobot kunde hämtas från affärssystemet. För att kunna 

se hur mycket företaget faktiskt kan producera om all personal är på plats och det inte 

inträffar några oplanerade maskinstopp använde projektgruppen nominell kapacitet, den tid 

då personalen förväntas arbeta på ett arbetspass, där frånvaro och oplanerade stopp inte är 

inräknad. Den kapaciteten togs fram med hjälp av ordinarie personal.  

4.3 Utjämning 

För att kunna skapa ett utjämnat produktionsschema krävdes ytterligare två villkor i 

modellen, som kan ses nedan.  

 

Variabler 

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑖  𝑖 ∈ 𝐼: Partistorlek för artikel i 

Parametrar 

𝑚𝑎𝑥𝑏   Övre gräns för beläggning per dag 

Bivillkor 

𝑥𝑖,𝑡 = 𝑥𝑖,𝑡+5 = 𝑥𝑖,𝑡+10 = 𝑥𝑖,𝑡+15   ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 = 1. .5   (12) 

∑ (𝑝𝑡𝑖𝑑𝑖∗𝑥 𝑖,𝑡𝑖∈𝐼 +𝑠𝑡𝑖𝑑𝑖∗ 𝑦𝑖,𝑡)

𝑘𝑡
 ≤   𝑚𝑎𝑥𝑏   ∀𝑡 ∈ 𝑇           (13) 

𝑆 ∗ (𝑦𝑖,𝑡 − 1) +  𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑖  ≤ 𝑥𝑖,𝑡 ≤ 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑖   ∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇   (14) 

För att få ett jämnt schema över fyra veckor lades villkor (12) till. Det gör att respektive 

artikel produceras i lika stora kvantiteter varje måndag, tisdag,.., fredag. Vi låser därmed 

modellen att producera enligt en veckotakt. Villkoret gäller endast för vissa artiklar som hör 

till svetsrobot 305, då vissa andra av artiklarna som hör till svetsroboten har mycket 

varierande efterfrågan. Villkor (13) lades till för att beläggningsgraden inte skulle gå över en 

viss nivå. Detta eftersom det fanns osäkerheter i indata i och med att produktions- och 

ställtider var uppskattade tider och antagligen inte återspeglade verkligheten exakt. Syftet 

med detta villkor var följaktligen att minska risken att skapa produktionsscheman som inte är 

möjliga att producera efter. Villkoret användes även för att jämna ut beläggningen. Villkor 

(14) krävs för att göra en helt utjämnad produktion där partierna för respektive artikel alltid 

ska vara densamma när den produceras, där S är ett stort tal.  

 

Efterfrågan för artiklarna studerades för att få större förståelse för hur artiklarna borde 

produceras under veckan. Om efterfrågan visade på en stor kvantitet som skulle produceras 

redan första dagen medförde detta modifieringar av modellen. Detta i form av att lägga till en 

kvantitet av den berörda artikeln i färdigvarulagret i period noll, så att modellen kunde möta 

den tidiga toppen i efterfrågan. Den tillagda kvantiteten lades även till i efterfrågan i slutet av 

planeringshorisonten, sådant att nästkommande planeringshorisont skulle kunna produceras 

efter liknande produktionsscheman. Om vi inte gjorde denna modifiering var inte problemet 

lösbart för flera av svetsrobotarna, eftersom att produktionen för dessa toppar måste ske 

någon eller några dagar i förväg då allt inte hinns med att produceras på en dag.  
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Villkor (10) och (11) låste modellen till att producera lika stora kvantiteter för respektive 

veckodag. Om efterfrågan på en artikel hade en relativt stor topp tidigt ledde detta även till att 

det i vissa fall byggdes upp stora lagernivåer i slutet av tidshorisonten. Detta då programmet 

måste producera en stor kvantitet den första dagen, som inte behövs produceras andra veckor 

men som måste göra det på grund av villkoret. För att skapa ett jämnare produktionsschema 

lades en kvantitet till i färdigvarulagret period noll och i efterfrågan den sista perioden. 

Genom att studera efterfrågan kunde vi även avgöra huruvida en artikel bör produceras en 

eller flera gånger i veckan. I de fall där artiklar levereras ut flera gånger i veckan är det 

lämpligt att producera mindre partier flera gånger i veckan, medan om artiklarna levereras ut 

en gång per vecka kan det vara lämpligare att producera större partier för att möta dessa 

utleveranser.    

 

För att avgöra om en artikel produceras för ofta eller för sällan har vi även tagit hänsyn till 

lagerkostnader. Om artikeln binder mycket kapital ska den produceras mer frekvent än en 

artikel som är väldigt billig att ha i lager, givet att den ska levereras ut mer än en gång i 

veckan. Även ställ och produktionstider spelar roll. Om det tar det två minuter att producera 

en enhet och ställtiden är 20 minuter, är det inte tidseffektivt att göra tre ställ i veckan på fem 

artiklar vid varje ställ utan bättre att göra ett ställ i veckan på 15 artiklar. Ställkostnaderna 

modifierades för vissa artiklar, för att hitta en bra balans mellan antalet ställ och artiklar i 

lager. Om programmet gjorde onödigt många ställ för en artikel höjdes ställkostnaden sådant 

att den producerades i större partier och vice versa.  

4.4 Olika typer av produktionsscheman  

Vi har arbetat med fyra olika sätt att planera produktionen: 

4.4.1 Produktionsschema typ 1 – Flexibel produktion 

Här följer produktionen förändringar i efterfrågan. Till den här typen presenterar vi inte 

produktionsscheman utan vi har använt den för att kunna jämföra dess kapitalbindning och 

beläggningsgrad med de utjämnade produktionsschemana som vi tagit fram. Vid 

modelleringen av produktionsschema typ 1 har villkor 1 till 9 använts.  

4.4.2 Produktionsschema typ 2 – Utjämnad produktion med lägre 

beläggningsgrad fredagar 

Den här typen av produktionsschema planerar en utjämnad produktion med avseende på 

beläggningsgraden. Beläggningsgraden är jämn mellan dagarna förutom att den är lägre på 

fredagarna. Produktionsschema typ 2 följer vissa trender i efterfrågan och planeras i en 

veckotakt. Vi har tagit fram produktionsscheman typ 2 till svetsrobot 301, 303, 304 och 307. 

Detta schema gjordes alltså inte för svetsrobot 302 eller 305, se motivering i 

diskussionsavsnittet, kapitel 6.1.1. Vid modelleringen av produktionsschema typ 2 har villkor 

1 till 11 använts. 
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4.4.3 Produktionsschema typ 3 – Utjämnad produktion med avseende 

på beläggningsgrad 

Precis som med föregående typ av produktionsschema så är detta utjämnat med avseende på 

beläggningsgrad och följer trender i efterfrågan samt har en veckotakt. Skillnaden är att 

beläggningsgraden för den här typen är jämn över hela veckan. Vi har tagit fram 

produktionsschema typ 3 till alla svetsrobotar. Svetsrobot 305 hade som tidigare nämnt en 

mycket ojämn efterfrågan vilket gjorde att inte alla artiklar kunde utjämnas med en veckotakt. 

Vid modelleringen av produktionsschema typ 3 har villkor 1 till 11 använts. 

4.4.4 Produktionsschema typ 4 – Utjämnad produktion med avseende 

på partistorlekar 

Den sista typen är en utjämnad produktion där partistorlekarna för alla artiklar ska vara lika 

stora varje gång den produceras. Beläggningsgraden ska även vara utjämnad, om än detta inte 

är lika prioriterat som i produktionsschema typ 3. Vi har tagit fram veckotaktade 

produktionsscheman typ 4 till alla svetsrobotar. Svetsrobot 304 gav dock resultat som inte var 

rimliga att implementera och har därför exkluderats ur redovisat resultat. På grund av sin 

ojämna efterfrågan behandlades svetsrobot 305 som med föregående schematyp, att inte alla 

artiklar kunde utjämnas med en veckotakt. Vid modelleringen av produktionsschema typ 4 

har villkor 1 till 12 använts. 

4.5 Känslighetsanalys 

För att analysera känsligheten i de framtagna produktionsschemana analyserades effekten av 

förändringar i indata. De data som upplevdes mest relevant var kapaciteten, därav har 

kapaciteten analyserats med all annan data fixt. De kapaciteter som jämförts är den nominella 

kapaciteten som använts vid framtagningen av produktionsschemana och den bruttokapacitet 

som företaget själva använder. Projektgruppen började med att jämföra känsligheten för 

produktionsschema typ 1, det vill säga helt flexibla produktionsscheman, med de utjämnade 

produktionstyperna 2-4 för respektive svetsrobot. Sedan hölls de framtagna schemana 

fixerade och kapaciteten byttes ut mot bruttokapacitet för att resta vilka produktionsscheman 

som gick att producera med bruttokapacitet. De två olika kapaciteterna kan ses i Tabell 1.     

 

Projektgruppen utvärderade även huruvida någon svetsrobot hade extra hög beläggningsgrad 

och om det kunde vara lämpligt att jämna ut kapaciteterna mellan svetsrobotarna, exempelvis 

genom att flytta någon artikel från en svetsrobot till en annan.  

4.7 Säkerhetslager 

För att dimensionera säkerhetslagret krävdes extensiv data, både gällande avvikelser i 

prognoser och avvikelser i ledtid. Projektgruppen gjorde därför en datainsamling och sparade 

undan prognoser varje arbetsdag i fem veckor för alla artiklar 31 dagar framåt. 31 dagar 

valdes för att det motsvarar den längsta ledtiden av de aktuella artiklarna. Stickprovet blev 25 

observationer per artikel. Anledningen till att datainsamlingen inte pågick under en längre 
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period är 31 dagar var på grund av tidsbrist. Flera artiklar levereras ut som olika 

artikelnummer efter mindre modifieringar i monteringen, dessa artiklar önskades behandlas 

gemensamt. Därför klumpades deras prognosfel. Därefter skrevs ett program i Excel för att 

beräkna avvikelser utifrån all insamlad data.  

 

Programmet jämförde prognostiserade leveranser per artikel och datum för utleverans. Skulle 

en prognostiserad utleverans för ett visst datum skilja sig åt mellan olika observationer 

registrerades ett prognosfel. Den ackumulerade differensen ansågs dock vara det relevanta 

värdet. Det innebär att prognostiserad leverans jämfördes med faktisk leverans. Om ett värde 

ökade en dag, men minskade med samma kvantitet innan leverans, blir det ackumulerade 

värdet noll och det registreras inte något prognosfel. Antalet utleveranser per vecka skiljde 

sig mellan artiklarna, vissa levererade alla dagar och vissa mer sällan. De dagar som saknade 

utleveranser exkluderades vid analys av datan för att inte få missvisande värden, eftersom det 

i annat fall skulle visa på felaktigt avvikelsefria observationer. Artiklar som inte hade någon 

observation alls under perioden exkluderades även.   

 

För att kontrollera om prognosfelen var normalfördelade eller inte användes ett 

normalfördelningstest (Anderson-Darling) i programvaran Minitab. Beräkningen av 

säkerhetslagret berodde sedan av prognosfelens fördelning. Normalfördelade avvikelser kan 

hanteras på ett smidigt sätt och beräknas med formler, se teori ovan. De avvikelser som inte 

tillhör en normalfördelning måste särskiljas och behandlas mer noggrant med simulering. 

Resultatet av testerna för normalfördelning visas i resultatavsnittet nedan. Ingen av artiklarna 

visade på normalfördelade prognosfel, vilket innebär att nivåerna för säkerhetslagret behövde 

tas fram genom simulering istället. Projektgruppen valde att inte gå vidare med att bestämma 

nivåer för säkerhetslager, se motivering i kapitel 6.5.  
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5. Resultat 

I det här avsnittet presenteras de produktionsscheman som tagits fram samt resultat som kan 

användas vid jämförande mellan utjämnad och flexibel produktionsplanering. Det presenteras 

även resultat som kan användas vid analys av de framtagna produktionsschemanas känslighet 

samt resultatet gällande dimensionering av säkerhetslager.  

5.1 Produktionsplanering 

De produktionsscheman som projektgruppen tagit fram presenteras i Figur 4 till 18. Här 

presenteras även beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för respektive svetsrobot. 

Schemana presenteras högst upp till vänster i figurerna och lagernivåerna presenteras längst 

ner till vänster. Dessa presenteras med artikelnummer i kolumner och perioder i rader. 

Perioderna presenteras i arbetsdagar, från dag 1 till 20. Period 0 finns även i färdigvarulagret, 

denna perioder representerar de artiklar som finns i lager vid start dag 1. Då de framtagna 

schemana är i veckotakt presenteras schemat från dag 1 till 5, med undantag för svetsrobot 

305. I svetsrobot 305 taktades endast fyra artiklar, övriga artiklar följer mer flexibel 

produktionsplanering. För överskådlighetens skull presenteras beläggningsgraden för hela 

perioden. Kapitalbindningen som presenteras i figurerna mäts vid övergång från en dag till 

nästa och presenteras i total kapitalbindning under hela perioden, genomsnittlig 

kapitalbindning samt kapitalbindning per dag.  
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Figur 4. Produktionsschema typ 2, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 301. 
Sammankopplade artiklar är artikel 3 och 4 samt 5, 6 och 7.  

 
Figur 5. Produktionsschema typ 3, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 301. 
Sammankopplade artiklar är artikel 3 och 4 samt 5, 6 och 7. 
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Figur 6. Produktionsschema typ 4, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 301. 
Sammankopplade artiklar är artikel 3 och 4 samt 5, 6 och 7. 

 

Figur 7. Produktionsschema typ 3, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 302. 
Sammankopplade artiklar är artikel 11 och 12 
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Figur 8. Produktionsschema typ 4, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 302. 
Sammankopplade artiklar är artikel 11 och 12. 

 
Figur 9. Produktionsschema typ 2, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 303. 
Sammankopplade artiklar är artikel 14 och 15, artikel 16 och 17 samt artikel 18 och 19. 
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Figur 10. Produktionsschema typ 3, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 303. 
Sammankopplade artiklar är artikel 14 och 15, artikel 16 och 17 samt artikel 18 och 19. 

 
Figur 11. Produktionsschema typ 4, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 303. 
Sammankopplade artiklar är artikel 14 och 15, artikel 16 och 17 samt artikel 18 och 19. 
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Figur 12. Produktionsschema typ 2, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 304. 
Sammankopplade artiklar är artikel 20 och 21. 

 
Figur 13. Produktionsschema typ 3, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 304. 
Sammankopplade artiklar är artikel 20 och 21. 
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Figur 14. Produktionsschema typ 3, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 305. 
Sammankopplade artiklar är artikel 28 och 29. 

 
Figur 15. Produktionsschema typ 4, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 305. 
Sammankopplade artiklar är artikel 28 och 29. 
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Figur 16. Produktionsschema typ 2, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 307. 
Sammankopplade artiklar är artikel 33 och 34, artikel 35 och 36 samt artikel 37 och 40.  

 

 
Figur 17. Produktionsschema typ 3, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 307. 
Sammankopplade artiklar är artikel 33 och 34, artikel 35 och 36 samt artikel 37 och 40. 
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Figur 18. Produktionsschema typ 4, beläggningsgrad, lagernivåer och kapitalbindning för svetsrobot 307. 
Sammankopplade artiklar är artikel 33 och 34, artikel 35 och 36 samt artikel 37 och 40. 

5.2 Utjämning kontra flexibel produktion  

I detta kapitel presenteras resultat som kan användas vid jämförande mellan utjämnad 

produktionsplanering och flexibel produktionsplanering. I Tabell 2 presenteras 

kapitalbindning för respektive typ av produktionsschema. I Figur 19 presenteras 

beläggningsgrad för produktionsschema typ 1 och 3, för att se på skillnader mellan flexibel 

och utjämnad produktion. De gröna linjerna används nedan i känslighetsanalysen, de röda 

är beläggningsgradens genomsnitt. Anledningen till att produktionsschema typ 3 valdes till 

figur 19 är för att dessa scheman har den mest utjämnade beläggningsgraden av de 

utjämnade schematyperna. Svetsrobotarna presenteras parvis i kronologisk ordning i 

figuren.  

 

 
Tabell 2. Summa av kapitalbindning för de olika produktionsschemana för 20 arbetsdagar. Anges i kkr. 

Svetsrobot Produktions-
schema typ 1 

Produktions-
schema typ 2 

Produktions-
schema typ 3  

Produktions-
schema typ 4 

301 713 1328 1329 1742 

302 584 - 1486 1824 

303 739 1147 1057 1327 

304 357 629 751 - 

305 540 - 1082 1090 

307 751 1787 1622 2156 
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Figur 19. Jämförelse mellan utjämnat produktionsschema och flexibelt produktionsschema.  
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5.3 Känslighetsanalys 

I detta kapitel presenteras resultat som kan användas vid analys av de framtagna 

produktionsschemanas känslighet.  
 

Figur 20 visar beläggningsgraderna i de framtagna produktionsschemana och Tabell 3 

presenter de två kapaciteterna för respektive svetsrobot samt kvoten mellan bruttokapacitet 

och nominell kapacitet. De gröna linjerna i Figur 19 och 20 är tidigare nämnda kvot och de 

röda linjerna är den genomsnittliga beläggningsgraden. I svetsrobot 305 var kvoten och den 

genomsnittliga beläggningsgrad väldigt lika, varpå linjerna lade sig på varandra. Lila linje 

representerar därför både genomsnittlig beläggningsgrad samt kvoten mellan bruttokapacitet 

och nominell kapacitet.  

 

Vid användning av bruttokapacitet istället för nominell kapacitet på de framtagna 

produktionsschemana gick de scheman där ingen beläggningsgrad per dag går över kvoten 

mellan bruttokapacitet och nominell kapacitet att använda. De scheman där 

beläggningsgraden per dag överstiger kvoten är följaktligen inte användbara med 

bruttokapacitet. De produktionsscheman där beläggningsgraden överstiger kvoten är alla 

typer av produktionsscheman för svetsrobot 304 och 305 samt typ 2 för svetsrobot 307.  

 

 
Tabell 3. Bruttokapacitet, nominell kapacitet och kvoten mellan dessa för respektive svetsrobot. Anges i timmar. 

Svetsrobot 301 302 303 304 305 307 

Bruttokapacitet 7,1 7 6,2 6,1 6,3 6,4 

Nominell kapacitet 7,2 7,2 7,2 7,4 7,4 7,2 

𝐁𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐤𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞𝐭

𝐍𝐨𝐦𝐢𝐧𝐞𝐥𝐥 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞𝐭
 

0,99 0,97 0,86 0,82 0,85 0,89 
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Figur 20. Beläggningsgrad för framtagna produktionsscheman. Röd linje är beläggningsgradens genomsnitt, grön 
linje är kvoten mellan bruttokapacitet och nominell kapacitet.  
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5.4 Säkerhetslager 

Prognosfelen skiljer sig mellan artiklarna. 20 procent av artiklarna har inga avvikelser för 

något leveransdatum och 12 procent av artiklarna har endast negativa avvikelser. Resterande 

artiklar har prognosfel som är både positiva och negativa. En närmare analys av avvikelserna 

har även visat att många avvikelser i själva verket är en flytt av leveransdatum, om en 

prognos flyttas från en dag till en annan registreras det som ett prognosfel. Detta påverkar 

dock inte summan av de ackumulerade prognosfelen per artikel för alla leveransdatum, som 

kan ses i Tabell 4. Vissa av artiklarna levereras ut gemensamt vilket gör att deras levererade 

kvantiteter och prognosfel är identiska. I tabellen presenteras därför dessa tillsammans. De 

ackumulerade prognosavvikelserna kan ses i bilaga 1.  

 
Tabell 4. De summerade ackumulerade prognosfelen i antal för alla observerade artiklar och perioder. 

Artikelnummer Prognosfel Artikelnummer Prognosfel 

1 -29 17 -5 

2 0 18 0 

3 -1 19 -20 

4 -1 20 -12 

5 -43 21 -20 

6 -41 22 -20 

7 -43 23 -20 

8 -41 24 -28 

9 -37 25 -10 

10 -37 26 -9 

11 -26 27 -28 

12 -30 28 -27 

13 -112 29 -5 

14 0 30 0 

15 0 31 0 

16 0 32 -200 
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Figur 21. Test för normalfördelning av representativa artiklar. Artikelnummer för artiklarna är sekretessbelagda.  

Testen för normalfördelning av prognosfelen visar att ingen av de 40 artiklarna har 

normalfördelade avvikelser, då p-värdet är mindre än 0.05. Prognosfelen är därmed med 95 

procents säkerhet inte normalfördelade. Figur 21 visar normalfördelningstest (Anderson-

Darling) för fyra artiklar som är representativa för hela artikelfloran, dvs. resultaten för 

övriga artiklar beter sig liknande. Den artikeln med mest normalfördelade prognosfel kan ses 

i nedre högra del av figuren, denna artikel har p-värde 0,016. Övriga artiklar har p-värde som 

understiger 0,005.  
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6. Diskussion 

Följande avsnitt innefattar analys och diskussion kring resultat- och metodavsnittet. 

6.1 Produktionsplanering 

6.1.1 Veckotakt och utjämnat flöde 

I modellen valde vi att arbeta med en veckotakt. Att skapa en dagstakt skulle vara nästintill 

omöjligt, då kapaciteten för vissa svetsrobotar inte räcker till för att göra ställ för alla artiklar 

varje dag. En dagstakt skulle även innebära att vissa artiklar med låg efterfrågan skulle ha 

lika lång ställtid som produktionstid varje dag på grund av att det skulle bli få artiklar som 

producerades per gång. 

 

För att minska artiklarnas flödesvariation har vi utjämnat flödet med avseende på den dagliga 

beläggningsgraden och kvantiteter som respektive artikel produceras i, samtidigt som vi tagit 

hänsyn till att hålla lager och kapitalbindning på så låga nivåer som möjligt. Den dagliga 

beläggningsgraden, partistorlekar, lagernivåer samt kapitalbindning har prioriterats olika för 

olika typer av produktionsscheman. Produktionsschema typ 2 och 3 är inte helt utjämnade 

med hänsyn till partistorlekar utan en viss hänsyn är tagen till att inte bygga upp för stora 

lagernivåer. I produktionsschema typ 4 har fokus lagts på att alltid producera lika stora 

partistorlekar. 

 

Svetsrobot 302 saknar produktionsschema typ 2 av två anledningar. För det första är den 

mycket högt belagd, vilket gjorde att lägre beläggningsgrad fredagar inte skulle göra någon 

märkbar skillnad mot ett schema där beläggningsgraden är jämn över hela veckan. Nästa 

anledning har också att göra med beläggningsgraden. Eftersom den är så hög som den är 

skulle en reducering av fredagens beläggningsgrad innebära en ökning övriga dagar. På grund 

av osäkerheten i produktionstider skulle detta innebära att vi riskerar att skapa ett 

produktionsschema som inte är möjligt att producera efter. Ett produktionsschema typ 2 

gjordes inte heller till svetsrobot 305, då efterfrågan varierande kraftigare än för de övriga 

svetsrobotarna. Fyra av artiklarna som hörde till svetsrobot 305 ansågs ha en tillräckligt 

kontinuerlig efterfrågan för att producera med en veckotakt. De andra fem artiklarna ansågs 

inte ha tillräcklig kontinuitet för vecktakt, eftersom detta skulle resultera i onödigt stora 

lagernivåer. Vi valde därför att planera en veckotakt för fyra artiklar och mer flexibelt för 

resterande artiklar. Flera av artiklarna hade dessutom en produktionstid som var relativt låg 

jämtemot andra artiklar, vilket gjorde det möjligt att producera stora kvantiteter vid ett och 

samma tillfälle. Vissa planerade kvantiteter är därför signifikant större än andra. 

 

Produktionsschema typ 4 har helt jämna partistorlekar för svetsrobot 301, 302, 303 och 307. 

För svetsrobot 305 uppstod samma problem som för produktionsschema typ 3, på grund av 

varierande efterfrågan kunde endast fyra artiklar produceras enligt en veckotakt. Givet 

efterfrågan samt kapaciteten för svetsrobot 304 lyckades vi inte skapa ett produktionsschema 

typ 4 för denna svetsrobot som såg rimligt ut, vilket är anledningen till varför denna typ inte 

finns med i resultatet för svetsrobot 304.  
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6.1.2 Jämförelse av produktionsschema typ 2, 3 och 4 

Produktionsschema typ 3 har lite kapacitet över varje dag för att möta oförutsedda problem. 

Vid kortare maskinstopp behöver inte produktionsschemat ändras, utan den förlorade 

kapaciteten kan fångas upp av att det finns lite kapacitet över varje dag. En fördel med detta 

är att det inte blir lika stressigt för personalen, och en ovan operatör har lättare att hinna med 

produktionsschemat. Det finns dock ett antal nackdelar med detta arbetssätt. Den första 

nackdelen förklaras enklast med ett scenario. Anta att måndag producerar på låg kapacitet, 

sedan sker en avvikelse på tisdag som resulterar i maskinstopp. Då är den kapacitet som inte 

användes på måndag förlorad och företaget löper större risk för leveransförsening. Kapacitet 

som inte används tidigare i veckan kan alltså visa sig vara nödvändig kapacitet som går 

förlorad. 

 

Att producera enligt produktionsschema typ 2 gör att operatörerna måste arbeta mer effektivt 

under veckan för att hålla produktionsschemat, vilket i bästa fall kan resultera i nya arbetssätt 

och höjd effektivitet. Den höga beläggningsgraden gör även att avvikelser lättare upptäcks 

och registreras jämfört med om beläggningsgraden utjämnas över hela veckan. Detta 

eftersom en avvikelse med större sannolikhet resulterar i släp. Om beläggningsgraden 

utjämnas över hela veckan finns det en risk att avvikelsen istället hade gått osedd förbi (eller i 

värsta fall ignorerats). Att avvikelser upptäcks och registrerats är positivt eftersom det 

indirekt leder till effektiviserad produktion. Med detta sätt att planera är kapaciteten som blir 

över på fredagarna till för att fånga upp förlorad tid på grund av oväntade händelser. Det 

innebär att om något händer under veckan förskjuts planeringen så att beläggningsgraden på 

fredagen ökas. Om det inte händer något oväntat under veckan kan underhåll och städning 

göras på fredagen. 

 

Det finns flera fördelar med att producera lika stor kvantitet varje gång en artikel produceras, 

som i produktionsschema typ 4. Det underlättar för materialförsörjningen till svetsrobotarna 

och det är tydligare för dess operatörer hur mycket som ska produceras. Det kan dock även 

innebära onödigt stora lagernivåer och kapitalbindning om en artikel har en efterfrågan med 

trender kopplade till vissa veckodagar. Om en artikel levereras flera gånger i veckan men har 

en topp i efterfrågan en speciell veckodag, blir lagernivåerna lägre om det produceras en 

större kvantitet för att svara mot denna topp. Det innebär att artiklar utan tydliga trender i 

efterfrågan lättare produceras i jämna kvantiteter än artiklar med dessa trender för att kunna 

hålla lagerkostnaderna nere. För vissa artiklar i produktionsschemana typ 2 och 3 skiljer sig 

partierna åt med någon enstaka artikel, vilket vi i de flesta fall hade kunnat göra till helt 

jämna kvantiteter genom att lägga till artiklar i produktionsplanen utan att överstiga den 

tillgängliga kapaciteten. Det skulle dock innebära att fler artiklar skulle produceras än vad 

som efterfrågas, vilket vi ansåg vara onödigt. Beläggningsgraden för produktionsschema typ 

4 är inte lika jämn som för produktionsschema typ 2 och 3, detta beror helt enkelt av att 

modellen har fler restriktioner och därför inte har lika stora möjligheter att fördela om 

kapaciteten när kvantiteterna som ska produceras är låsta.  
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6.1.3 Lagernivåer 

Artiklarna som ska svetsas tillsammans leder till onödigt stora lagernivåer i vissa fall. Detta 

på grund av att kunder köper in ojämna kvantiteter av dessa artiklar, trots att de hör ihop. En 

artikel kan alltså ha en lagernivå i slutet av tidshorisonten som är väldigt låg medan dess 

sammankopplade artikel har mycket större lager. Givet att dessa produceras i lika stora 

kvantiteter kan vi inte undvika detta. Ett tydligt exempel på detta är svetsrobot 301, se Figur 

4, 5 och 6. Under en längre tidsperiod hade troligtvis lagret för dessa artiklar gått jämnt ut, då 

kunden behöver lika många av artiklarna för att kunna sätta ihop dem i de tänkta maskinerna. 

 

När vi ser på lagernivåerna har vissa artiklar ett varierande antal artiklar i färdigvarulagret, 

vilket beror av en varierande efterfrågan. De flesta lagernivåerna för produktionsschema typ 

2 och 3 är dock väldigt låga dag 20, vilket innebär att artiklar inte stannar kvar på lagret en 

längre period. Ett undantag från detta är de sammankopplade artiklarna. Produktionsschema 

typ 4 har generellt fler artiklar i lager än typ 2 och 3, på grund av att den är låst att alltid 

producera lika stora partistorlekar. Kapitalbindningen för respektive produktionsscheman 

utreds i avsnittet nedan.  

6.2 Utjämning kontra flexibel produktion 

Den största nackdelen med utjämnad produktion är att det bygger lager och binder kapital. 

Detta kan överskådas i Tabell 2. Tabellen visar kapitalbindningen för produktionsschema typ 

1 till 4 där typ 1 är flexibel produktion och typ 2-4 är utjämnade. Det flexibla 

produktionsschemat binder betydligt mindre kapital än de utjämnade för alla svetsrobotar. 

För svetsrobot 302, 305 och 307 är kapitalbindningen mer än dubbelt så stor för utjämnad 

jämfört med flexibel produktion. 

 

Produktionsschema typ 2 och 3 är tämligen lika varandra sett till kapitalbindningen. 

Kapitalbindningen för produktionsschema typ 2 är mindre än produktionsschema typ 3 för 

svetsrobot 301 och 304. Skillnaden är dock väldigt liten för svetsrobot 301, endast 1 kkr 

skiljer dem åt, för svetsrobot 304 skiljer det 122 kkr. För svetsrobot 303 och 307 är dock 

kapitalbindningen mindre för produktionsschema typ 3, med 90 kkr respektive 165 kkr. 

Skillnaderna i kapitalbindning för produktionsschema typ 2 och 3 är relativt små och vi kan 

därför inte dra någon direkt slutsats gällande vilken typ av schema som binder lägst kapital av 

dessa två.  

 

Produktionsschema typ 4 är utjämnat med avseende på partistorlekar och hänsyn är inte tagen 

till variationer i efterfrågan. Det kan tydligt ses i Tabell 2 att detta får konsekvenser för 

kapitalbindningen eftersom typ 4 har den högsta kapitalbindningen för alla svetsrobotar. I 

svetsrobot 302 är kapitalbindningen över tre gånger så stor för typ 4 jämfört med typ 1. Den 

största skillnaden mellan de utjämnade produktionsschemana är mellan typ 3 och 4. För 

svetsrobot 307 skiljer 534 kkr mellan typ 3 och 4. Tabellen visar att det är en markant 

skillnad mellan produktionsschema typ 4 och de andra två utjämnade schemana, bortsett från 

svetsrobot 305 där skillnaden mellan produktionsschema typ 3 och 4 skiljer sig åt med endast 

8 kkr.  

 

Det finns dock även stora fördelar med utjämning. Det blir mycket lättare att planera 

produktionen och se att produktionen ligger i fas. Tack vare detta kan förseningar upptäckas i 

ett tidigare stadie och åtgärder kan sättas in tidigare, vilket bidrar till att förbättra 

leveransprecisionen. Ett utjämnat flöde påverkar även kvaliteten positivt och det bidrar till ett 
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högt resursutnyttjande. Utjämning skapar även ett jämnt arbetstempo vilket underlättar för 

operatörerna. Det underlättar även då det blir tydligare och mer konsekvent för operatörerna 

vad som ska göras varje dag. Med det jämna arbetstempot kan kostnader för övertid och 

undersysselsättning undvikas, något som mer sannolikt hade varit nödvändigt vid en flexibel 

produktion. 

 

Enligt Mattsson & Jonsson krävs i praktiken oftast en kombination mellan utjämnade flöden 

och en flexibel produktion, vilket är precis vad vi tagit fram med produktionsschema typ 2 

och 3. De är till viss del flexibla, på grund av att schemana möter trender i form av toppar i 

efterfrågan som vissa av artiklarna har någon dag i veckan. Dessa toppar möttes med att 

producera en större kvantitet för att möta denna utan att skapa alldeles för höga lagernivåer. 

Ett exempel på detta är att vi istället för att producera 15 artiklar på måndag och 15 på 

torsdag producerar 20 på måndag för att möta upp en topp i efterfrågan och 10 på torsdag då 

efterfrågan är lägre. Frånsett de scheman där beläggningsgraden är lägre fredag är dock 

beläggningsgraden fortfarande jämn, det är framförallt partistorlekar per produktionstillfälle 

för respektive artiklar som skiljer sig åt mellan de olika veckodagarna. Även om kvantiteterna 

som ska produceras inte är helt jämna för alla artiklar, så anser vi ändå att det faktum att vi 

skapat en veckotakt ska underlätta för företaget att se om produktionen är i fas om inte sätta 

in åtgärder i tid och på så sätt kunna förbättra leveransprecisionen. 

 

I Figur 19 visas beläggningsgraden per dag och genomsnittlig beläggningsgrad för utjämnad 

och flexibel produktion per svetsrobot. Beläggningsgraden per dag är tydligt mycket jämnare 

i det utjämnade schemat. Det är extra tydligt för svetsrobot 303, 305 och 307. Anledningen 

till att de flexibla schemana för dessa svetsrobotar har så stora toppar och dalar i 

beläggningsgraden är att den lägre genomsnittliga kapaciteten minskar konkurrensen om 

kapaciteten och att det kostar att ha artiklar i färdigvarulager. Konsekvensen blir att 

svetsroboten producerar närmare utleverans, eftersom den inte behöver producera i förtid. 

Det kan även urskiljas en negativ effekt av det utjämnade schemat i Figur 19. Den 

genomsnittliga beläggningsgraden är högre för utjämnat schema än för flexibelt schema. 

Skillnaderna varierar mellan två och tre procent, med undantag för svetsrobot 307 där den 

genomsnittliga beläggningsgraden för det utjämnade schemat är fem procent högre än för det 

flexibla schemat.   

6.3 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen syftade till att analysera vilka svetsrobotar och produktionsscheman som 

är extra känsliga för en förändring i dess kapacitet. Första steget i analysen var att ändra 

kapaciteten från nominell kapacitet till bruttokapacitet och testa vilka produktionsscheman 

som är möjliga att producera enligt. Bruttokapaciteten är en reducering av den nominella 

kapaciteten med olika parametrar. Om dessa parametrar är korrekta innebär det att 

bruttokapaciteten är den kapacitet som finns att tillgå sett över en längre tidsperiod, vilket är 

alarmerande för vissa svetsrobotar. Känslighetsanalysen under baseras på Figur 19 och 20. 

Om beläggningsgraden för en individuell dag överstiger kvoten mellan bruttokapacitet och 

nominell kapacitet, hädan efter refererat till som kvoten, går denna dag inte att producera med 

bruttokapacitet. Denna dag anser vi bör anses känslig för störningar, varpå schemat är 

känsligt för störningar. Scheman där flera dagar passerar denna kvot anses ännu känsligare. 

Även de dagar där beläggningsgraden närmar sig full kapacitet anser vi bör anses känsliga för 

störningar. Baserat på denna metod visar Tabell 5 en överblick gällande hur känsligt 

respektive produktionsschema bedömts vara. Känsligheten är graderat i en skala från ett till 
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fem, där fem är mest känsligt och ett är minst. Vi vill förtydliga att denna gradering inte är 

befäst i befintlig teori utan är uppskattade av projektgruppen.  
 

Tabell 5. Uppskattad känslighet i skala 1 till 5 för respektive produktionsschema. 

Svetsrobot 301 302 303 304 305 307 

Produktionsschema  typ 1 5 5 4 5 5 4 

Produktionsschema  typ 2 4 - 2 5 - 3 

Produktionsschema  typ 3 3 5 1 5 4 2 

Produktionsschema  typ 4 3 5 2 - 5 3 

 

6.3.1 Produktionsschema typ 1 

Figur 19 visar beläggningsgraden per dag och i genomsnitt för de framtagna 

produktionsschemana av typ 1. Detta produktionsschema har många toppar och dalar 

oberoende av svetsrobot. Alla svetsrobotar har dagar där beläggningsgraden inte bara 

överstiger kvoten utan går upp i 100 procent av den nominella kapaciteten, vilket innebär att 

minsta störningen resulterar i släp i produktionen. De flesta svetsrobotar med 

produktionsschema typ 1 anses därför som mycket känsliga för störningar eller 

kapacitetsreduceringar. Produktionsschema av typ 1 är det känsligaste schemat för alla 

svetsrobotar, med det sagt exkluderas denna typ ur resterande diskussion.  

6.3.2 Svetsrobot 301 

Svetsrobot 301 ansågs som den fjärde känsligaste svetsroboten. Produktionsschema av typ 2, 

3 och 4 är användbart med bruttokapacitet för svetsrobot 301. Det känsligaste 

produktionsschemat är typ 2. På måndagar är beläggningsgraden uppe i 95 procent, vilket är 

två procent från kvoten. Produktionsschema typ 3 överstiger aldrig 90 procent för svetsrobot 

301 och är därför inte överdrivet känsligt för störningar. Produktionsschema typ 4 är inte 

nämnvärt mer känsligt än typ 3.  

6.3.3 Svetsrobot 302 

Svetsrobot 302 är den svetsrobot som ansågs näst känsligast för störningar. 

Beläggningsgraden för svetsrobot 302 är inte långt ifrån full kapacitet för både typ 2 och typ 

4. Detta innebär att båda schemana är känsliga för störningar. Produktionsschema typ 3 är två 

procent ifrån kvoten både onsdag och torsdag, detta schema är därför något känsligare än typ 

4.  

6.3.4 Svetsrobot 303 

Svetsrobot 303 är den svetsrobot som är minst känsligt för störningar. Alla 

produktionsscheman går att använda med bruttokapacitet, även om typ 2 och typ 4 är väldigt 

nära kvoten en respektive två dagar. Produktionsschema av typ 4 är mest känslig för 

störningar och typ 3 är minst känsligt. Torsdag är den dag med högst beläggningsgrad för 

produktionsschema typ 3. Denna dag är kapaciteten 74 procent, åtta procent från kvoten. 

Övriga dagar har schemat god marginal. Schemat kan därför inte anses vara känsligt för 

störningar.  
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6.3.5 Svetsrobot 304 

Svetsrobot 304 är den svetsrobot som ansågs känsligast för störningar. Produktionsschema 

typ 2 är något känsligare än typ 3. Vid användning av bruttokapaciteten klarade inte 

svetsrobot 304 att producera efterfrågad kvantitet, kapaciteten blev helt enkelt för liten. 

Svetsrobot 304 är den enda svetsroboten där den genomsnittliga beläggningsgraden är större 

än kvoten. Det innebär att den efterfrågade kvantiteten inte går att producera med 

bruttokapacitet, oberoende av typ av produktionsplan. Det innebär även att om tidigare 

nämnda parametrar är korrekta är svetsrobot 304 överbelagd.  

6.3.6 Svetsrobot 305 

Svetsrobot 305 ansågs tredje känsligast för störningar. Inget produktionsschema är körbart 

med bruttokapacitet. Beläggningsgraden per dag passerar kvoten två gånger för 

produktionsschema typ 3 och fler gånger än så för produktionsschema typ 4. Den 

genomsnittliga beläggningsgraden är väldigt nära kvoten, vilket gör svetsrobot 305 mycket 

känslig för störningar oberoende av typ av produktionsschema. Produktionsschema typ 4 är 

dock känsligast.  

6.3.7 Svetsrobot 307 

Svetsrobot 307 ansågs näst minst känsligt för störningar. Den känsligaste typen av 

produktionsschema är typ 2, sedan typ 4. Det minst känsliga produktionsschemat är typ 3. 

Beläggningsgraden för typ 3 har fyra till fem procent till godo jämtemot kvoten alla dagar 

utom torsdag som har större marginal. Ingen typ av produktionsschema är speciellt känsligt 

för störningar.  

6.3.7 Avlastning 

Vilken svetsrobot som bör avlastas är ett ämne för diskussion. Med bruttokapacitet är 

svetsrobot 304 och 305 tyngst belagda. Om JP inte lyckas påverka de parametrar som 

reducerar bruttokapaciteten bör därför dessa svetsrobotar, främst 304, avlastas. Men om JP 

lyckas komma åt dessa parametrar och reducera dess effekt på kapaciteten är svetsrobot 302 

tyngst belagd och därmed i störst behov av avlastning.  

 

Vi tycker att den rätta vägen att gå är att fokusera på att öka bruttokapaciteten och avlasta 

viss produktion från svetsrobot 302 till svetsrobot 303 eller 307. JP har mycket kapacitet att 

vinna om de lyckas öka bruttokapaciteten. Differensen mellan nominell kapacitet och 

bruttokapacitet är 1,3 timmar per skift för svetsrobot 304. Det innebär att om de parametrar 

som reducerar kapaciteten stämmer reduceras kapaciteten med 47 timmar per fyra 

arbetsveckor, alltså drygt en hel arbetsvecka för en anställd. Detsamma gäller för svetsrobot 

305. Svetsrobot 303 och 307 arbetar i treskift, vilket innebär att en ökning av 

bruttokapaciteten skulle frigöra ännu fler timmar i dessa robotar. Svetsrobot 301 och 302 har 

hög bruttokapacitet, dessa behöver inte utredas vidare. Eftersom det finns kapacitet över i 

svetsrobot 303 och 307, samt mycket tid att vinna vid ökad bruttokapacitet, ser 

projektgruppen ingen anledning att öka antalet skift. Om ingen artikel flyttas till svetsrobot 

303 finns möjligheten att använda produktionsschemat med lägre beläggningsgrad fredag. 

Eftersom att svetsrobot 303 i det fallet inte producerar alls på fredagarna finns möjligheten att 

ta bort fredagsskiften.  
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6.4 Rekommendation produktionsscheman 

Här presenteras en rekommendation från projektgruppen vilket produktionsschema vi anser 

vara mest fördelaktigt, baserat på Figur 4 till 18, Tabell 2 och känslighetsanalysen. De olika 

typerna av produktionsschemana har olika för- och nackdelar, då vi förespråkar lägre 

lagernivåer rekommenderar vi typ 2 för de svetsrobotar som har produktionsschema av denna 

typ. Vi anser även att beläggningen är bättre för produktionsschema typ 2, eftersom det 

nyttjar produktionskapaciteten på ett bättre sätt. Om företaget anser att det finns mycket att 

vinna på att underlätta för materialförsörjningen är produktionsschema typ 4 även ett 

alternativ, något som i så fall behöver utredas. En sammanställning av rekommendationerna 

av produktionsschema per svetsrobot presenteras i Tabell 6 nedan.    

6.4.1 Svetsrobot 301 

I Figur 4 till 6 presenteras produktionsschemana för svetsrobot 301. Produktionsschema typ 4 

har fördelen att partistorlekarna för respektive artikel är lika stora vilket underlättar för 

materialförsörjningen. Kapitalbindningen och lagernivåerna är dock större i typ 4 jämfört 

med produktionsschema typ 2 och 3, speciellt för de tre sammankopplade artiklarna som i 

produktionsschema typ 4 även har stora kvantiteter i lager dag 20. Det innebär att schemat 

bidrar till att fler artiklar produceras än vad efterfrågan kräver vilket inte är att föredra. 

Kapitalbindningen samt lagernivåerna för typ 2 och 3 är mycket lika varandra. De liknar även 

varandra sett till partistorlekar. Produktionsschema typ 2 är något bättre för artikel 3 och 4, 

som produceras i lika stora partistorlekar, till skillnad från typ 3 där artiklarna produceras om 

sex och tolv. Dock är tolv dubbelt så stort som sex, så trots att partierna inte är jämna kan det 

underlätta materialförsörjningen ändå. För artikel 2 anser vi att produktionsschema typ 3 är 

något bättre än för typ 2 där artikeln produceras i ovanligt ojämna kvantiteter. Eftersom att 

ställ kan behållas för denna artikel från fredag till måndag anser vi dock att detta inte behöver 

vara ett så stort problem. Sett till beläggningsgraden föredras schema typ 2 framför typ 3. 

Detta eftersom typ 2 har högre beläggningsgrad i början av veckan för att främja effektivitet 

och fredagen där eventuellt släp kan åtgärdas. Typ 2 anses vara det känsligaste schemat och 

det är mest känsligt på måndagen, då denna dag har högst beläggningsgrad. Schemat blir 

mindre känsligt senare i veckan vilket skapar möjligheten att fånga upp eventuellt släp. Inget 

av de tre schemana är dock överdrivet känsliga. Vi rekommenderar produktionsschema typ 2. 

6.4.2 Svetsrobot 302 

Produktionsschemana för svetsrobot 302 kan ses i Figur 7 och 8. Att artikel 9 och 13 har 

trender i efterfrågan kan tydligt ses vid jämförelse av de två produktionsschemana. 

Partistorlekarna är ojämna för typ 3 men i detta schema läggs betydligt färre artiklar på lager 

än typ 4. Dag 20 är dock lagernivåerna identiska. Beläggningsgraden för produktionsschema 

typ 4 är något bättre än för typ 3 då den är jämnare och något lägre på fredagar. Typ 4 är 

mindre känsligt för störningar än typ 3. Skillnaden i känslighet mellan schemana är dock inte 

speciellt stor, båda två är känsliga för störningar. I produktionsschema typ 4 produceras 

artikel 11 till 13 fyra av de fem veckodagarna, detta är dock rimligt på grund av att artikel 13 

har lång produktionstid och artikel 11 och 12 är sammankopplade vilket leder till att dessa 

tillsammans även har lång produktionstid. På grund av att typ 3 har lägre lagernivåer än typ 4 

vill vi rekommendera produktionsschema typ 3. Precis som tidigare är det en avvägning 

mellan kapitalbindning och materialförsörjning. 
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6.4.3 Svetsrobot 303 

För svetsrobot 303 (se Figur 9 till 11) är kapitalbindningen och lagernivåerna för 

produktionsschema typ 2 och 3 lika varandra. Typ 4 ger något högre lagernivåer och 

kapitalbindning än övriga. Partistorlekarna är jämnare för typ 3 och 4 än för typ 2, skillnaden 

är dock inte speciellt anmärkningsvärd. Svetsrobot 303 har generellt låg beläggningsgrad, 

vilket är anledningen till att vi förespråkar produktionsschema typ 2 eller 4 då dessa har 

högre beläggningsgrad i början av veckan och fredagen helt ledig. I typ 3 finns mycket 

kapacitet över varje dag vilket vi tror kan minska effektiviteten. Vi anser att det är lämpligare 

att välja typ 2 eller 4 och ägna fredagen till städning, underhåll eller liknande. Den jämna 

beläggningsgraden gör även typ 3 det produktionsschema som är minst känsligt för störningar 

och typ 4 är det känsligaste. Dock kan inte något schema för svetsrobot 303 anses vara 

känsligt jämfört med de övriga svetsrobotarna. Återigen är det kapitalbindningen som står 

mot materialförsörjningen, och precis som tidigare rekommenderar vi typ 2 på grund av lägre 

lagernivåer.  

6.4.4 Svetsrobot 304 

Produktionsscheman för svetsrobot 304 kan ses i Figur 12 och 13. Denna svetsrobot var en av 

de som var svårast att planera, vilket är anledningen till varför inget produktionsschema typ 4 

presenteras i resultaten. Detta förklarar även de ojämna partistorlekarna i produktionsschema 

typ 2 och 3. Svetsrobot 304 är även överlägset mest känsligt för störningar, med typ 2 något 

känsligare än typ 3. Kapitalbindningen är något högre i typ 3 än typ 2. Sett till 

beläggningsgraden är typ 2 att föredra på grund av lägre beläggningsgrad fredag. Det 

tillsammans med den lägre kapitalbindningen leder till att vi vill rekommendera typ 2.  

6.4.5 Svetsrobot 305 

Produktionsschemana för svetsrobot 305 kan ses i figur 14 och 15. Artikel 28 till 31 är de 

som produceras i en veckotakt. Partistorlekarna är jämnare för produktionsschema typ 4 och 

beläggningsgraden är jämnare för typ 3. Kapitalbindningen är nästintill identisk mellan de två 

schemana. Gällande känsligheten är produktionsschema typ 4 känsligast för störningar, då 

beläggningsgraden är hög flera dagar i sträck vilket kan orsaka problem. Beläggningsgraden 

för typ 4 går att korrigera för att få en jämnare beläggningsgrad, på bekostnad av 

lagernivåerna. Vi rekommenderar därför produktionsschema typ 3, på grund av att 

beläggningsgraden är jämnare och att typ 4 är mycket känsligt för störningar.  

6.4.6 Svetsrobot 307 

Figur 16 till 18 innehåller produktionsscheman för svetsrobot 307. Kapitalbindningen är 

betydligt högre i produktionsschema typ 4 jämfört med typ 2 och 3, typ 3 är även något högre 

än typ 2. Lagernivåerna dag 20 är dock mycket lika mellan de olika schemana. 

Beläggningsgraden för typ 2 är att föredra framför de andra två, med lägre beläggningsgrad 

fredagar. Beläggningsgraden för typ 3 är även mycket jämnare än typ 4. Gällande känslighet 

är typ 3 det minst känsliga schemat, inget av dem är dock speciellt känsligt. Sett till 

partistorlekar är självklart produktionsschema typ 4 jämnast, mellan typ 2 och 3 är typ 2 

jämnast. Eftersom att typ 2 har relativt låg kapitalbindning och partistorlekar samt att 

beläggningsgraden är att föredra mellan de tre schematyperna så rekommenderar vi denna.  
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Tabell 6. Sammanställning av rekommendationer av produktionsscheman för respektive svetsrobot. 

 
 

6.5 Säkerhetslager 

En summering av de ackumulerade prognosfelen vi tagit fram kan ses i Tabell 4 och de 

ackumulerade prognosfelen kan ses i bilaga 1. Dessa påvisar att prognoserna i genomsnitt är 

högre än den kvantitet som kunden vill ha vid faktisk utleverans. Summan av de 

ackumulerade prognosfelen är inte positiv för någon av artiklarna. Då vi enbart hade ett 

mindre stickprov med data att utgå ifrån kan vi inte dra någon direkt slutsats av detta. 

Däremot visar det på en tendens, att prognosfelen är övervägande negativa. Om detta skulle 

anses som pålitlig data, skulle det berätta att säkerhetslager med hänsyn till prognosfelen inte 

är nödvändigt för de 12 procent av de observerade artiklarna som inte hade något prognosfel 

samt de 20 procent som enbart hade negativa prognosfel. 

 

Testet för normalfördelning visade att de framtagna prognosfelen inte var normalfördelade. 

Vi kunde därför inte använda formeln som presenterades i teoriavsnittet, utan för att kunna få 

fram säkerhetslager skulle simulering vara en alternativ lösning. Den simulering som krävs 

för att bestämma dessa nivåer behöver behandla två övergripande osäkerheter, externa och 

interna. Externa avvikelser i form av prognosfel och interna i form av avvikelser i ledtid. 

Projektgruppen avgjorde att prognosfelen, samlat på fem veckor, var otillräckligt för att 

validera en simulering. En beräkning av nivåer för säkerhetslager ansågs med denna data inte 

ha tillräcklig säkerhet för att representera funktionsdugliga nivåer. Gällande de interna 

avvikelserna fick projektgruppen data på när svetsrobotarna stått stilla på grund av maskinfel 

under de tre senaste åren, men detta är inte enda anledningen till maskinerna har stått stilla. 

Maskinerna har även stått stilla på grund av korttidssjukfrånvaro, vilket enligt JP var en av de 

största orsakerna till varför leveransförseningar inträffar. Projektgruppen hade tillgång till 

denna data, men maskinen står inte stilla varje gång en operatör är frånvarande. I vissa fall 

tillsätts en operatör från någon annan del av produktionen, på bekostnad av en minskad 

effektivitet i aktuell svetsrobot. För att få klarhet i denna effektivitetsgrad och hur stor andel 

av korttidssjukfrånvaron som leder till maskinstopp krävdes en utredning som projektgruppen 

fick acceptera att den inte hade tid att utföra, och tog beslutet att inte utreda nivåer för 

säkerhetslager vidare. För att vi skulle kunna ta fram pålitliga nivåer av säkerhetslagret hade 

vi alltså behövt mer data, främst gällande prognosfel och när frånvaro leder till att 

maskinerna står stilla.  

 

En bra nivå på ett säkerhetslager är en möjlighet att höja leveransprecisionen. Vi råder därför 

JP att samla den typen av data som vi hade behövt för att ta fram säkerhetslager, för att de ska 
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ha möjligheten att utreda säkerhetslager vidare i framtiden. Det är viktigt att nivåerna för 

säkerhetslagret är utformade från det befintliga behovet, för stort säkerhetslager innebär 

större kapitalbindning och för litet säkerhetslager kan leda till en brist i lagret och 

misslyckade leveranser. JP har ambitionen att minska ledtiden i produktionen och i större 

utsträckning använda säkerhetslager i form av en kvantitet istället för tid. Viss litteratur 

hävdar att säkerhetstid är lämplig att används då avvikelser i ledtid är vanlig. Om de 

prognosfel vi tagit fram representerar läget i helhet och inte bara för den enskilda perioden, 

hade det varit en indikation på att använda sig av säkerhetstid. Dock håller vi med JP om att 

det är bra att minska ledtiden för att få en mer flexibel produktion. I vissa lägen uppfattar JP 

säkerhetsdagarna som att de gömmer problem och avvikelser, vilket hindrar företagets 

utveckling och dess möjlighet att effektivisera produktionen. Detta eftersom företaget trots 

avvikelser i de flesta fall ändå lyckas leverera i tid, många gånger på grund av säkerhetstiden. 

Detta får samma effekt som att producera med en reducerad kapacitet, avvikelserna 

avdramatiseras och uppmärksammas inte ordentligt. Det kan resultera i att anledningen till 

avvikelsen inte utreds och åtgärdas. 

6.6 Brister i Modellen 

En brist i modellen var att den inte räknade med att ställ kunde behållas från en dag till en 

annan. Om det enbart produceras en artikel både måndag och tisdag ska kostnad och tid för 

ett ställ inte tas med på tisdagen. Modellen arbetade inte på detta sätt, utan räknar detta som 

ett ställ både måndag och tisdag. Att behålla ställ mellan två dagar är möjligt på två sätt, för 

det första sättet behöver modellen veta sekvensen av artiklar som produceras varje dag. Nästa 

alternativ är att begränsa antalet producerade artiklar till maximalt två artiklar per dag och 

svetsrobot, eftersom det då går att veta vilken sekvens artiklarna producerades i. Med 

begränsningen att endast producera max två artiklar per dag kunde vi omöjligt veta om 

programmet skulle finna en effektiv produktionsplan, eftersom att vi inte kan utesluta att fler 

än två artiklar bör produceras per dag. Därför valdes denna begränsning bort. Om vi skulle 

använda det första sättet, att modellera sekvensen av artiklarna, hade programmet behövt 

likna ett shop floor program. Det är dock inte är tillämpbart för den önskade 

planeringshorisonten.  
 

Eftersom modellen därför reducerar den tillgängliga tiden med onödig ställtid, innebär det att 

presenterad beläggningsgrad vid dessa tillfällen är högre än den annars skulle vara. Detta ger 

fel i den beräknade beläggningsgraden med mellan en och tre procent, beroende på vilken 

dag det är, om det är två- eller treskift samt hur lång ställtiden är. Det allvarliga med att 

modellen räknar med för många ställ är dock inte att beläggningsgraden ökas, utan att vi 

riskerar att modellen inte tar fram den optimala lösningen då ställkostnader felaktigt kan 

räknas med i målfunktionen. Vi avgjorde dock att detta inte var så allvarligt, eftersom vi 

visste att programmets presenterade produktionsscheman hade denna brist och kunde 

korrigera detta manuellt med ställ och lagerkostnader. En annan mildrande omständighet är 

att programmet generellt föredragit att producera mindre partier utspritt över veckan, snarare 

än att producera flera dagar i följd. Detta på grund av att det återspeglade efterfrågan, skulle 

det istället produceras flera dagar i följd skulle det i sin tur innebära större lagernivåer.   

 

En annan brist i modellen är att indatan troligtvis inte är helt korrekt. Indata i form av 

ställtider och produktionstider är hämtat från affärssystemet där de flesta av tiderna är 

uppskattade. För att öka produktionsplaneringens precision hade det därför varit lämpligt att 

göra tidsstudier för de artiklar med uppskattade produktions- och ställtider, men då det skulle 
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vara mycket tidskrävande var det inte ett alternativ. Vi kan dock varmt rekommendera JP att 

utföra tidsstudier för att öka precisionen i framtida produktionsplaner.  

 

Nästa brist i modellen är påökningen av ställtider för de svetsrobotarna med tre skift per dag. 

Denna ökning gjordes för att kompensera den ökade ställtiden på natten, men eftersom det 

inte gick att skilja åt ställtiderna nattetid och dagtid innebär det att ett ställ som görs dagtid 

går snabbare än planerat och ett ställ som görs nattetid tar längre tid än planerat.  

Kapitalbindningen för respektive svetsrobot är uträknad baserad på hur många arbetsdagar 

artiklarna ligger i lager. Helgdagar är inte inräknade vilket kan vara lite missvisande.  
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7. Slutsatser 

7.1 Produktionsplanering 

Projektgruppen har lyckats ta fram utjämnade och veckotaktade produktionsscheman för 

respektive svetsrobot, med undantag från svetsrobot 305 där ett veckotaktat schema ansågs 

bygga för stora lagernivåer. De framtagna produktionsschemana typ 2 och 3 är något av en 

kombination av flexibelt och helt utjämnat schema, eftersom schemana svarar mot trender i 

efterfrågan. Schemana är inte heller helt utjämnade eftersom planerade partistorlekar inte är i 

jämna antal om efterfrågan är udda, då detta ansågs skapa onödiga lagernivåer. 

Produktionsschema typ 4 är däremot utjämnat med hänsyn till partistorlekar, då 

partistorlekarna för detta schema är helt jämna.  

 

Vi anser att JP kan förbättra sin leveransprecision om de utjämnar och taktar sina flöden, då 

det hjälper företaget att se om de är i fas och om så inte är fallet snabbt kunna sätta in 

åtgärder. Detta i sin tur leder till förbättrad leveransprecision. De anställda kan arbeta i jämnt 

arbetstempo och får även tydligare krav samt vet vad som förväntas produceras varje dag.  

 

Gällande vilken typ av produktionsschema företaget bör producera efter är vår 

rekommendation i stora drag att producera enligt produktionsschema typ 2, som var ett 

utjämnat produktionsschema med lägre beläggning fredagar. Det bidrar till ett högt 

kapacitetsutnyttjande och tillsammans med veckotaktningen synliggör det avvikelser vilket är 

en förutsättning för att kunna åtgärda dessa. Produktionsschema typ 4, som är utjämnat med 

avseende på jämn beläggningsgrad per dag men med fokus på att producera lika stora partier 

vid producerat tillfälle, har sina fördelar då jämna partistorlekar underlättar 

materialförsörjningen och gör det tydligare för operatörerna vad som ska produceras. Det 

binder dock mer kapital och bygger större lager än produktionsschema typ 2 och 3. För 

svetsrobot 301, 303, 304 och 307 rekommenderar vi produktionsschema typ 2. För svetsrobot 

302 och 305 (där schema typ 2 inte var framtaget) rekommenderar vi istället 

produktionsschema typ 3 som är utjämnat med avseende på beläggning per dag, på grund av 

en lägre kapitalbindning samt lägre lagernivåer än typ 4. JP får efter att ha tagit del av våra 

förslag utreda vad de kan spara på att underlätta materialförsörjningen. Om de tror att det är 

gynnsammare för dem att underlätta för materialförsörjningen än att hålla färdigvarulagret på 

en lägre nivå kan det vara ett alternativ för dem att använda produktionsschema typ 4. På 

grund av att kopplade artiklar i vissa fall leder till stora lagernivåer råder vi även JP att reda 

ut problemet med sina kunder. För att öka precisionen i sina produktionsscheman bör även 

tidsstudier för produktions- och ställtider göras. 

7.2 Utjämning kontra flexibel produktion 

Det är tydlig skillnad i beläggningsgraden samt kapitalbindningen mellan ett utjämnat och 

flexibelt produktionsschema. Ett flexibelt produktionsschema har betydligt fler samt större 

dalar och toppar i beläggningsgraden per dag. Det finns klara fördelar med en utjämnad 

produktion, men det har dock även påvisats ha negativa konsekvenser. Resultaten visar att 

utjämnat flöde tar upp betydligt större lagerutrymmen och binder i de flesta fall mer än 

dubbelt så mycket kapital som flexibelt produktionsschema. De utjämnade 

produktionsschemana har även något högre genomsnittlig beläggningsgrad än de flexibla 

schemana.   
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7.3 Känslighetsanalys 

Svetsrobot 304, 302 och 305 är mest känsliga för störningar. Svetsrobot 307 och 303 är 

mindre känsliga och har produktionstid över till förfogande, 303 är minst känslig. Differensen 

mellan nominell kapacitet och bruttokapacitet varierar mellan 0,8 och 1,3 timmar per skift för 

svetsrobot 303, 304, 305 och 307. Detta berättar att robotarnas känslighet kan minskas om 

effekten de parametrar som sänker bruttokapaciteten kan reduceras. Om JP kan reducera 

denna effekt är svetsrobot 302 den känsligaste svetsroboten för störningar, eftersom det inte 

är någon större skillnad mellan nominell kapacitet och bruttokapacitet för denna svetsrobot 

och den är högt belagd. Om effekten av dessa parametrar inte reduceras är svetsrobot 304 och 

305 tyngst belagd.  

 

Kombinationen av att det finns kapacitet till förfogande i svetsrobot 303 och 307 samt att det 

finns mycket tid att vinna genom att öka bruttokapaciteten ser projektgruppen inget behov av 

att lägga till något skift för att minska beläggningen i någon svetsrobot. Projektgruppen ser 

däremot ett behov av att jämna ut beläggningen mellan svetsrobotarna genom att flytta någon 

artikel från svetsrobot 302 till 303 eller 307. Om ingen artikel flyttas från svetsrobot 303 

finns möjligheten att inte producera fredagar på denna svetsrobot.  

 

Produktionsschemana av typ 2, 3 och 4 kan användas med bruttokapacitet för svetsrobot 301, 

302 och 303. Produktionsschema av typ 3 och 4 kan även användas med bruttokapacitet för 

svetsrobot 307. Produktionsschemana för svetsrobot 304 och 305 kan inte användas med 

bruttokapacitet. Inte heller produktionsschema typ 2 kan användas med bruttokapacitet för 

svetsrobot 307. 

7.4 Säkerhetslager 

Summan av de ackumulerade prognosfelen var inte positiv för någon av de observerade 

artiklarna för den tidsperiod data samlades in. De insamlade prognosfelen var inte 

normalfördelade och ansågs inte tillräckligt kvantitativa för en simulering, men visar på en 

trend där JPs kunder anger större prognoser än de faktiska utleveranserna. Om detta skulle 

anses som pålitlig data skulle det innebära att säkerhetslager med hänsyn till prognosfelen 

inte är nödvändigt för en andel av de observerade artiklarna. 

 

Då en bra nivå på ett säkerhetslager är en möjlighet att höja leveransprecisionen råder vi 

företaget att samla större stickprov för prognosfel. Detta för att med lämplig precision kunna 

bestämma nivåer för säkerhetslager. Till viss del behöver även mer data för ledtidsavvikelser 

samlas in än vad som görs i nuläget. 
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Bilaga 1 

Denna bilaga innehåller ackumulerade prognosfel. Rader är datum för utleverans, kolonnerna 

är artiklar representerat av dess artikelnummer. Datumen presenteras ”År vecka dag” utan 

mellanslag där måndag har dag nummer 1, tisdag 2 osv. Cellerna i nedanstående tabeller är 

färgade i olika färger beroende på de observerade värdena. Gul färg betyder att de 

ackumulerade prognosfelen är negativa, röd färg betyder att de är positiva, grönt betyder att 

artikeln inte har en utleverans det datumet och ofärgade celler betyder att det inte finns något 

observerat prognosfel det datumet för den artikeln.   

 

Artikelnummer 1 2 3 4 5 6

Summa prognosfel -43 -41 -37 -37 -26 -30

16092 0 0 0 0 0 0

16093 0 0 0 0 0 0

16094 0 0 0 0 0 0

16095 0 0 0 0 0 0

16101 0 0 0 0 0 0

16102 2 2 0 0 0 0

16103 0 0 0 0 0 0

16104 0 0 0 0 -8 -8

16105 0 0 0 0 0 0

16111 0 0 0 0 0 0

16112 0 0 0 0 0 0

16113 0 0 0 0 -1 -1

16114 -5 -5 -4 -4 -7 -7

16115 -1 -1 0 0 0 0

16121 0 0 0 0 0 0

16122 0 0 0 0 -1 -2

16123 -1 0 -11 -11 0 2

16124 -4 -4 0 0 -2 4

16132 0 0 0 0 0 0

16133 0 0 0 0 -2 -2

16134 -2 -2 -4 -4 5 -8

16135 -3 -3 0 0 0 0

16141 0 0 0 0 0 0

16142 0 0 0 0 0 0

16143 0 0 1 2 -1 -2

16144 -5 -4 -7 -7 1 6

16145 -2 -2 1 1 0 0

16151 0 0 -1 -1 0 0

16152 0 0 1 0 0 0

16153 0 0 0 0 0 -1

16154 -1 -1 -5 -5 -15 -15

16155 -14 -14 0 0 1 1

16161 1 1 0 0 0 0

16162 -1 -1 0 0 0 0

16163 1 1 0 0 1 0

16164 -7 -7 -7 -7 -4 -4

16165 -4 -4 0 0 0 0

16171 0 0 0 0 0 0

16172 0 0 0 0 0 0

16173 0 0 0 0 1 1

16174 2 2 -2 -2 6 6

16175 1 1 1 1 0 0

16181 0 0 0 0 0 0

16182 0 0 0 0 0 0

16183 -1 -1 0 0 0 0
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Artikelnummer 5 6 7 8 9 10

Summa prognosfel -112 0 0 0 -5 0

16092 0 0 0 0 0 0

16093 0 0 0 0 0 0

16094 0 0 0 0 0 0

16095 0 0 0 0 0 0

16101 0 0 0 0 0 0

16102 0 0 0 0 0 0

16103 0 0 0 0 0 0

16104 0 0 0 0 0 0

16105 0 0 0 0 0 0

16111 0 0 0 0 0 0

16112 0 0 0 0 0 0

16113 -28 0 0 0 0 0

16114 0 0 0 0 0 0

16115 0 0 0 0 0 0

16121 0 0 0 0 0 0

16122 -14 0 0 0 0 0

16123 -14 0 0 0 0 0

16124 0 0 0 0 0 0

16132 0 0 0 0 0 0

16133 0 0 0 0 0 0

16134 14 0 0 0 0 0

16135 0 0 0 0 0 0

16141 0 0 0 0 0 0

16142 0 0 0 0 0 0

16143 0 0 0 0 0 0

16144 0 0 0 0 0 0

16145 14 0 0 0 0 0

16151 -14 0 0 0 0 0

16152 0 0 0 0 0 0

16153 0 0 0 0 0 0

16154 0 0 0 0 0 0

16155 -14 0 0 0 0 0

16161 14 0 0 0 0 0

16162 0 0 0 0 0 0

16163 -28 0 0 0 0 0

16164 0 0 0 0 0 0

16165 0 0 0 0 0 0

16171 0 0 0 0 0 0

16172 -14 0 0 0 0 0

16173 0 0 0 0 -5 0

16174 -14 0 0 0 5 0

16175 -14 0 0 0 -5 0

16181 0 0 0 0 0 0

16182 0 0 0 0 0 0

16183 0 0 0 0 0 0
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Artikelnummer 11 12 13 14 15 16 17

Summa prognosfel -20 -12 -20 -20 -20 -28 -10

16092 0 0 0 0 0 0 0

16093 0 0 0 0 0 0 0

16094 0 0 0 0 0 0 0

16095 0 0 0 0 0 0 0

16101 0 0 0 0 0 0 0

16102 0 0 0 0 0 0 0

16103 0 0 0 0 0 0 0

16104 0 0 -20 -20 -20 0 0

16105 0 0 0 0 0 0 0

16111 0 0 0 0 0 0 0

16112 -4 0 0 0 0 0 0

16113 0 0 0 0 0 0 0

16114 0 0 0 0 0 -32 -31

16115 0 -6 0 0 0 0 0

16121 0 0 0 0 0 0 0

16122 4 3 0 0 0 0 0

16123 0 0 0 0 0 0 0

16124 0 0 20 20 20 -1 0

16132 -4 -6 0 0 0 0 0

16133 0 0 0 0 0 0 0

16134 8 0 -20 -20 -20 -1 -2

16135 0 0 0 0 0 0 0

16141 0 0 0 0 0 0 0

16142 -8 -6 0 0 0 0 0

16143 0 0 0 0 0 0 0

16144 0 0 0 0 0 1 22

16145 4 6 0 0 0 0 0

16151 0 0 0 0 0 0 0

16152 -12 -6 0 0 0 0 0

16153 0 0 0 0 0 0 0

16154 0 0 0 0 0 0 -41

16155 8 6 0 0 0 0 0

16161 0 0 0 0 0 0 0

16162 -16 -6 0 0 0 0 0

16163 0 0 0 0 0 2 0

16164 0 0 0 0 0 1 28

16165 0 3 0 0 0 0 -5

16171 0 0 0 0 0 0 0

16172 0 -3 0 0 0 0 0

16173 0 0 0 0 0 0 0

16174 0 0 0 0 0 0 19

16175 0 3 0 0 0 2 0

16181 0 0 0 0 0 0 0

16182 0 0 0 0 0 0 0

16183 0 0 0 0 0 0 0
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Artikelnummer 18 19 20 21 22 23 24

Summa prognosfel -9 -28 -27 -5 0 0 -200

16092 0 0 0 0 0 0 0

16093 0 0 0 0 0 0 0

16094 0 0 0 0 0 0 0

16095 0 0 0 0 0 0 0

16101 0 0 0 0 0 0 0

16102 0 0 0 0 0 0 0

16103 0 0 0 0 0 0 0

16104 0 0 0 0 0 0 0

16105 0 0 0 0 -3 0 0

16111 0 0 0 0 0 0 0

16112 0 0 0 0 0 0 0

16113 5 0 0 0 0 0 0

16114 -35 -30 -32 -16 0 0 0

16115 0 0 0 0 0 0 0

16121 0 0 0 0 0 0 0

16122 0 0 0 0 0 0 0

16123 0 0 0 0 0 0 0

16124 0 -1 -1 8 0 0 0

16132 0 0 0 0 0 0 0

16133 0 0 0 0 0 0 0

16134 -2 -1 -1 -13 3 0 0

16135 0 0 0 0 0 0 0

16141 0 0 0 0 0 0 0

16142 0 0 0 0 0 0 -200

16143 0 0 0 0 0 0 0

16144 22 -1 1 13 0 0 0

16145 0 0 0 0 0 0 0

16151 0 0 0 0 0 0 0

16152 0 0 0 0 0 0 0

16153 0 0 0 0 0 0 0

16154 -41 0 0 0 0 0 0

16155 0 0 0 0 0 0 0

16161 0 0 0 0 0 0 0

16162 0 0 0 0 0 0 0

16163 0 2 0 0 0 0 0

16164 23 1 6 3 0 0 0

16165 0 0 0 0 0 0 0

16171 0 0 0 0 0 0 0

16172 0 0 0 0 0 0 0

16173 0 0 3 0 0 0 0

16174 19 0 0 0 0 0 0

16175 0 2 -3 0 0 0 0

16181 0 0 0 0 0 0 0

16182 0 0 0 0 0 0 0

16183 0 0 0 0 0 0 0


