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Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av många personers engagemang och intresse. Vi vill därför tacka 

alla de personer på VCBC som ställt upp med sin tid och som har hjälpt oss under arbetets 

gång. Ett särskilt tack vill vi ge till Ulf Åman, för värdefull handledning.  

 

Vi vill också tacka våra handledare vid Högskolan i Kristianstad, Leif Holmberg och Nils-

Gunnar Rudenstam, för värdefulla synpunkter. Samtidigt vill vi passa på att rikta ett stort tack 

till alla duktiga lärare och övrig personal på institutionerna för ekonomi och teknik för 

kunskaper, insikter och service under vår studietid. 

 

 

 

Kristianstad 2005-06-07 

 

 

 

____________________    ____________________ 

Harri Perätalo    Per Svantesson 
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Sammanfattning 
 
Volvo Cars Body Components i Olofström tillverkar karosskomponenter till Volvos 

personbilar. De senaste åren har produktionsvolymen ökat betydligt, samtidigt som hårda krav 

på rationaliseringar ställs inom koncernen. En parameter som skulle kunna minska 

kostnaderna och effektivisera produktionsflödet, är partistorlekarna i pressning. Idag är 

partistorlekarna anpassade efter några dagars kundbehov och man är oense om 

partistorlekarna tar hänsyn till om artikeln har ett högt styckvärde eller kräver små 

lagerutrymmen. I vår uppsats har vi använt oss av metodtriangulering, vilket innebär att vi har 

kombinerat ett kvalitativt och ett kvantitativt synsätt för att komma till vår slutsats.  

 

Vi har i denna uppsats identifierat och beskrivit kostnader som är av betydelse vid beräkning 

av partistorlek och simulerat dessa kostnader i en beräkningsmodell. Motsatsförhållanden som 

bör beaktas vid beslut om partistorlekar är analyserade och beskrivna. I slutsatserna finns en 

enkel diskussionsmodell som kan användas vid beslut om partistorlekar. Grovt sett är det 

emballagekostnaderna som skall ställas mot ställkostnaderna vid beräkning av optimal 

partistorlek på VCBC. Partistorlekarna kan fördubblas när det gäller icke skrymmande 

artiklar. Det finns mål i olika delar av organisationen som inte korrelerar med varandra, som 

direkt eller indirekt har samband med partistorlekarna. 
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1 Inledning 
Med detta inledande kapitel vill vi introducera läsaren i vad som ligger bakom valet av ämne 

till detta examensarbete. Vi vill också visa vad som ligger bakom vårt val av problemområde 

och problemformulering och hur vi avgränsat vårt arbete. Vi har valt att definiera och förklara 

vissa nyckelbegrepp i en ordlista, som återfinns som bilaga 1, eftersom det är viktigt för 

läsaren att förstå exakt vad vi menar med dessa begrepp för att kunna följa med i våra 

resonemang. Sist i kapitlet beskriver vi hur vi har disponerat rapporten. Bakgrund och 

problembakgrund bygger på en presentation av företaget vi fick på personalavdelningen, samt 

på en intervju med vår handledare på företaget. 

1.1 Bakgrund 
1999 köpte Ford Motor Company AB Volvos division Personvagnar (PV). Volvo PV blev 

Volvo Car Corporation (VCC), som i sin tur ingår i Fords lyxbilssegment PAG (Premier 

Automotive, Group) tillsammans med bl.a. Jaguar, Aston Martin och Land Rover. VCC har 

sedan Fords övertagande levererat mycket goda resultat och har fler bilmodeller i produktion 

än någonsin.  

 

Volvo Cars Body Components (VCBC) i Olofström tillverkar karosskomponenter till Volvos 

personbilar. Samarbetet med Volvos och Mitsubishis gemensamma samarbetspartner 

NEDCAR i Nederländerna fick avslutas i samband med Volvo-Fordaffären. Detta medförde 

att pressning* till Volvos S40 och V40 flyttades från NEDCAR till Olofström. De senaste åren 

har efterfrågan på Volvobilar ökat kraftigt. Flytten av produktion från NEDCAR och ökad 

efterfrågan har medfört att VCBC i Olofström har ökat sin produktionsvolym betydligt. 

 

De ökade tillverkningsvolymerna gör att VCBC närmat sig kapacitetstaket i vissa 

produktionsresurser. Detta medför att varje del av verksamheten måste ses över för att hitta 

effektivare lösningar. 

1.2 Problembakgrund 
Med anledning av detta har produktionsledningen på VCBC påbörjat olika projekt för att 

kartlägga vilka möjligheter till effektiviseringar och kostnadsminimering som finns 

tillgängliga. En parameter som identifierats, som samtidigt skulle kunna minska kostnaderna 

                                                 
* Se ordlista, bilaga 1 
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och effektivisera produktionsflödet, är partistorlekarna* i produktionskedjans olika led. VCBC 

är därför angelägna att belysa detta område grundligt. Det finns bland flertalet intressenter en 

uppfattning om att partistorlekarna idag inte är de optimala* men åsikterna skiljer sig med 

avseende på hur de bör förändras. 

 

Partistorlekarna har inte alltid varit föremål för diskussioner inom VCBC. För många år sedan 

var både partistorlekarna och ställtiderna mångdubbla jämfört med idag. Då begrepp som Just 

In Time och kapitalbindning i lager introducerades på VCBC gjordes snabbt stora 

rationaliseringar. Man kunde halvera råvarulager och partistorlekar mer än en gång på samma 

artiklar. Det finns olika uppfattningar om partistorlekarna och vilka faktorer som bör styra 

dem. 

 

I litteraturen finns ett flertal modeller och teorier om partiformningsmetoder vilket borde 

innebära att företag i allmänhet vet hur man skall lösa problemet. Emellertid är 

partistorleksoptimering ett problemområde för ett flertal tillverkande företag. Förändring av 

partistorlekar aktualiserar målkonflikter mellan olika delar av produktionskedjan och mellan 

olika funktioner inom företaget. Fundamentala motsatsförhållanden tycks finnas inbyggda i 

problemet. Tillverkande företag vill minimera sina lager för att minimera kapitalkostnaderna 

samtidigt som man vill hålla en hög leveranssäkerhet och därmed minimera bristkostnaderna.  

 

Vår handledare på VCBC flaggade tidigt för att just partistorlekarna på VCBC är ett aktuellt, 

men känsligt ämne. Vi kunde också tidigt i vår undersökningsprocess konstatera att det finns 

ett flertal intressenter inom VCBC som av olika anledningar vill förändra partistorlekarna. De 

olika intressenterna har olika mer eller mindre uttalade mål och krav att arbeta mot, vilket gör 

att det kan finnas motsatsförhållanden och målkonflikter. Det finns naturligtvis också 

gemensamma mål för företaget, men dessa riskerar att bli överskuggade av enskilda 

intressenters strävanden att uppnå sina egna mål. 

1.3 Problemformulering och Syfte 
Att belysa problematiken med partistorlekar är mycket angeläget för många personer på 

VCBC. Att förändra partistorlekar berör många människors vardag i arbetet, samtidigt som 

det kan finnas ekonomiska skäl till att förändra dem. Det finns många argument och åsikter 

                                                 
* Se ordlista, bilaga 1 
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kring partistorlekar på VCBC och vi vill försöka identifiera de kostnader och faktorer som 

påverkar, och påverkas av partistorlekar. De identifierade kostnaderna skall användas för 

simuleringar i en lämplig beräkningsmodell. 

 

 Motsatsförhållanden kan finnas både inom och mellan strategiska, organisatoriska och 

ekonomiska intressen. Därför ska vi identifiera och beskriva de motsatsförhållanden som bör 

beaktas vid diskussion och beslut om partistorlekar.  

 

Slutligen vill vi skapa en enkel diskussionsmodell som kan användas vid beslut om 

partistorlekar. Mot denna bakgrund är uppsatsens syfte att försöka besvara följande fyra 

frågor: 

 

Vilka kostnader är av betydelse när man beräknar optimal partistorlek? 

Vilken beräkningsmodell är lämplig att använda inför beslut om partistorlekar? 

Vilka motsatsförhållanden bör beaktas vid beslut om partistorlekar? 

Hur bör faktorer och kostnader värderas och viktas mot varandra vid diskussioner 

och beslut om partistorlekar?  

1.4 Avgränsningar 
Vår undersökning kommer att begränsa sig till den del av värdekedjan som börjar när 

råmaterialet ankommer till fabriken till det att färdigt gods ifrån presslinjen lämnar fabriken 

(vid extern leverans) eller börjar bearbetas i delsammansättningen (vid internleverans).  När 

det gäller de ekonomiska beräkningarna i arbetet kommer vi att begränsa oss till ett 

produktionsflöde och endast ett fåtal produkter i detta flöde. Vid analysen av partistorlekar 

kommer vi att koncentrera oss till pressning i transferpressarna*.  

 

Rapporten kommer inte att behandla tekniska förbättringsåtgärder såsom produktivitet, 

ställtidrationalisering, kvalitetsförbättringar och dylikt, även om sådana åtgärder skulle 

förändra förutsättningarna för den optimala partistorleken. 

 

Eftersom de produktionsekonomiska förutsättningarna ofta skiljer sig mycket mellan olika 

organisationer har vi inte för avsikt att komma fram till slutsatser som gäller för alla 

producerande företag.  

                                                 
* Se ordlista, bilaga 1 
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1.5 Definitioner 

Här följer definitioner av några nyckelbegrepp som används ofta i rapporten. För definition 

eller förklaring av andra förekommande uttryck hänvisar vi till bilaga 1, ordlista. 

 

Motsatsförhållanden – Strategiska, organisatoriska och ekonomiska intressen som vid beslut 
om partistorlekar strävar åt motsatt håll och därför bör beaktas. 
 
Optimal partistorlek – Den partistorlek som ger den lägsta möjliga totalkostnaden, utan att 
förändra andra produktionsförutsättningarna än just partistorleken. 
 
Beräkningsmodell – En matematisk modell som syftar till att hitta den optimala partistorleken. 
 
Simuleringsmodell – Den specifika excelbaserade beräkningsmodell som vi använt oss av vid 
våra simuleringar i detta arbete.  
 
Totalkostnad – Med totalkostnad avser vi summan av lagerhållningskostnader och 
ordersärkostnader som vi identifierat. 
 
Råvarulager (RVL) – Det lager där det ingående råmaterialet (plåtrullar och plåtämnen) 
lagras under tiden mellan att materialet ankommer till VCBC och att plåten används i någon 
produktionsresurs 
 
Mellanlager (ML) – Det lager där halvfabrikat (uppklippta plåtämnen) lagras fram till att de 
förädlas i presslinje 
 
Färdigvarulager (FVL) – Det lager på VCBC där pressade men icke delsammansatta artiklar 
lagras 
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1.6 Disposition 

Denna rapport är uppbyggd enligt följande disposition: 

 

Kapitel 1, Inledning 

Inledningskapitlet vill vi introducera läsaren i vad som ligger bakom valet av ämne till detta 

examensarbete. Vi vill också visa vad som ligger bakom vårt val av problemområde och 

problemformulering och hur vi avgränsat vårt arbete. Sist i kapitlet beskriver vi hur vi har 

disponerat rapporten. 

 

Kapitel 2, Metod 

Metodkapitlet syftar till att visa hur vi gått tillväga med vårt arbete. Vi beskriver här hur vi 

har angripit problemet, hur vi gått tillväga när vi samlat in data (empiri), vilka problem som 

kan finnas med vårt tillvägagångssätt och vad vi kan ha missat på grund av valen av källa och 

metod. 

 

Kapitel 3, Teori 

I detta kapitel beskriver vi de teorier som vi använt oss av som hjälpmedel vid analyserna. De 

inledande avsnitten innehåller de övergripande ämnesområdena, för att läsaren ska förstå vad 

som ligger bakom de uttryck och begrepp som förekommer i rapporten. Efter detta beskrivs 

de teorier som ligger bakom vårt val av beräkningsmodell. Avsnittet om målkonflikter 

beskriver den teoribakgrund vi haft till hjälp till att göra intressentkartläggningen och att hitta 

motsatsförhållanden vid kostnadsoptimering av partistorlekar. Det sista avsnittet beskriver 

Toyota-systemet som finns med som referensteori. 

 

Kapitel 4, Empiri 

Empirikapitlet beskriver de data vi har samlat in på VCBC. Först beskrivs 

organisationsstrukturen, produktionsprocessen och planeringsprocessen som är väsentliga 

delar att kartlägga för att kunna göra en analys. De efterföljande avsnitten beskriver de data vi 

fått in genom intervjuer, samtal och observationer med olika intressenter. Dessa data ligger till 

grund för intressentkartläggning och identifiering av motsatsförhållanden.  
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Kapitel 5, Simulering 

Detta kapitel innehåller analys av relevanta kostnader och hur vi kommit fram till vilken 

beräkningsmodell som är lämplig för simulering. Vidare redovisas våra indata till 

simuleringsmodellen och vilka artiklar vi har valt att studera. Slutligen redovisas resultatet av 

simuleringen. 

 

Kapitel 6, Analys 

Detta kapitel innehåller de analyser och resonemang som ligger till grund för våra slutsatser i 

arbetet. Den första delen innehåller analys av resultatet ifrån simuleringen och de ekonomiska 

konsekvenser som detta medför. Den andra delen är en analys av motsatsförhållanden. Den 

sista delen av analyskapitlet innehåller en sammanfattning av analyserna. 

  

Kapitel 7, Slutsats 

I detta kapitel redovisar vi våra slutsatser och ger svar på de problemformuleringar som ligger 

till grund för arbetet. Vi ger även rekommendationer till VCBC, grundade på våra slutsatser. 

Till sist redovisar vi hur man kan gå vidare med det problem vi har jobbat med. 

 

Kapitel 8, Källförteckning 

I detta kapitel presenterar vi de olika källor vi använt oss av under arbetet. 
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2 Metod 
Metodkapitlet syftar till att visa hur vi gått tillväga med vårt arbete. Vi beskriver här hur vi 

har angripit problemet, hur vi gått tillväga när vi samlat in data, vilka problem som kan finnas 

med vårt tillvägagångssätt och vad vi kan ha förbisett på grund av valen av källor och metod. 

2.1 Val av ansats 
I vår uppsats har vi använt oss av metodtriangulering, vilket innebär att vi har kombinerat ett 

kvalitativt och ett kvantitativt synsätt för att komma till vår slutsats. Vi har valt denna metod 

för att maximera trovärdigheten av våra resultat. Trovärdigheten som tillskrivs resultat ifrån 

de olika analysmetoderna skiljer sig mellan olika persongrupper (Andersen, 1998).  

 

För att kunna utreda vilka kostnader som är av betydelse använde vi oss av en kvantitativ 

ansats, i form av datainsamling av värden som senare användes i en simulering. Kvalitativa 

data är insamlade med hjälp av ett flertal öppna intervjuer. Dessa data är nödvändiga för att 

kunna kartlägga intressenter och motsatsförhållanden. För att utreda och analysera hur 

faktorer och kostnader bör viktas och värderas använde vi resultatet av både de kvantitativa 

och kvalitativa analyserna. Med andra ord är vår problemformulering av sådan karaktär att 

metodtriangulering var den lämpligaste metoden att använda. 

2.2 Övergripande undersökningsdesign 
Man kan övergripande beskriva vårt arbetssätt 

enligt figur 1 och beskrivning nedan, som dock 

exkluderar arbetet med teorisökning. 

 

Empiriska data från intressenter och observationer 

av processer inhämtades. Med stöd av teorier 

analyserades dessa data och vi gjorde en 

bedömning av vilka kostnader som var relevanta. 

Därefter kunde vi välja en lämplig 

beräkningsmodell.  

 

Sedan fick olika indata till vår simulerings-modell 

samlas in för att kunna simuleras. Efter 

simuleringen kunde våra, i simulerings-modellen,  

Analys
Motsatsförhållanden

Kartläggning 
produktions- och 

planerings-
processer

Val av modell

Simulering

Datainsamling
Indata

Datainsamling 
intressenter

Diskussions-
modell

Ekonomisk analys
partistorlekar

Analys av relevanta 
kostnader

Figur 1. Metodöversikt 
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förädlade kvantitativa sekundärdata användas i en ekonomisk analys av partistorlekar. 

  

Analysen av motsatsförhållanden bygger dels på en kartläggning av intressenter och dels på 

resultatet av simuleringen. Detta beror på att motsatsförhållanden finns både inom och mellan 

strategiska, organisatoriska och ekonomiska intressen. 

 

Diskussionsmodellen är en sammanvägning av kostnader och motsatsförhållanden, 

förknippade med partistorlekar. Vår diskussionsmodell ska kunna användas som ett underlag 

vid beslut om partistorlekar. 

2.3 Undersökningsdesign - genomförande 
Vi kunde i inledningsskedet av arbetet inte se exakt vilka data vi behövde samla in för att nå 

våra slutsatser. Vi har istället under arbetets gång sett vilka data vi behövt för att komma 

vidare. Vårt problem är komplext och spänner över många olika funktioner i organisationen. 

Tack vare att vår uppsats har ett mycket aktuellt problemområde har det funnits ett stort 

intresse kring vårt arbete. Människorna vi träffat har varit mycket behjälpliga med att 

förmedla kontakter, de olika intervjuerna har också lett oss vidare på nya spår. Detta har 

inneburit att vi byggt upp ett stort kontaktnät inom företaget som vi har haft stor nytta av. Vi 

har genomfört intervjuer med över 30 personer inom VCBC, varav flera personer intervjuats 

återkommande. 

 

Observationer har gjorts i produktionen, där vi har studerat flödet och ställprocessen. Vi gick 

igenom flödet fysiskt samtidigt som vi fick information, möjlighet att ställa frågor och att göra 

observationer. Detta var viktigt för att kunna föra en givande dialog med personer i de olika 

funktionerna som kunde bli berörda av vår uppsats. I våra första möten med 

produktionsprocessen fick vi lära oss nya ord och uttryck som vi sedan hade nytta av i alla 

möten med människorna på företaget. Då vi ibland befunnit oss i pausrutor och 

kontorslandskap har vi kunnat göra observationer som har givit oss kompletterande 

information om verksamheten. Dessutom har vi kunnat fånga upp värdefulla data genom att 

vara närvarande på möten, såväl formella som spontana. 

 

Svaret på hur partistorlekarna bestäms och varför de varierar var viktigt för oss att ta reda på 

av två skäl. För det första ville vi inte missa några viktiga parametrar till vår simulering. För 

det andra bidrog detta till vår kartläggning av intressenterna. 
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Vi har genomfört simuleringen på två olika artiklar som är olika på många sätt för att få med 

de olikheter som förekommer på alla artiklarna i transferpressarna. Vi har valt en ytterdetalj*, 

med specifika kvalitetskrav och en innerdetalj*, med andra kvalitetskrav. Andra skillnader är 

hur skrymmande detaljerna är i FVL (färdigvarulager) och om de packas i typbundna 

emballage* eller standardemballage. Vi har dessutom valt artiklarna så att de pressas i olika 

presslinjer och klipps i olika klipplinjer*. Även packningsmetoden av artiklarna i emballagen 

skiljer sig åt. En närmare beskrivning av emballage återfinns under rubriken 4.2.4 

Beskrivning av emballage. 

 

Vårt val av avdelningar som studerats har fallit sig naturligt, då vår kontakt på företaget är 

produktionschef för klippsträckor och transferpressar.    

2.4 Den kvantitativa datainsamlingen 
 

Insamling av kvantitativ primärdata 

De kvantitativa primärdata vi samlat in har varit när vi räknat hur många emballage som stått 

staplade på varandra ute i verkstäder och lager.  

 

Insamling av kvantitativ sekundärdata 

Information om olika kostnader har samlats in ifrån olika datasystem och personer i 

organisationen. Bemanning, lagerhållningstider och ställtider har diskuterats med flertalet 

personal, ledare och chefer i produktionen, i vissa fall för att verifiera sekundärdata som 

samlats in från system. När det har funnits olika uppfattning om tillförlitligheten i värdena 

eller då vi själva har varit osäkra är simulering genomförd med olika nivåer på värdet. På 

detta sätt kan vi se vilken betydelse de olika kostnaderna har även om indata inte skulle vara 

helt korrekta. Olika kostnader för maskiner, emballage, ytor och löner har samlats in från 

ekonomi- och logistikavdelningarna. Dessa kostnader är ren indata till vår simuleringsmodell 

och har till största delen inte kunnat verifieras p.g.a. vår begränsade tid. Indata av detta slag är 

av naturliga skäl inte alltid helt exakta, men vi kan ändå konstatera vilket förhållande som 

råder mellan de olika kostnadskomponenterna och partistorlekarna.  

                                                 
* Se ordlista, bilaga 1 
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Dessutom har vi samlat in kassationsstatistik och produktivitetsstatistik ifrån produktionen för 

att kunna bedöma vilka kostnader som är relevanta att ha med i vår valda modell. Detta 

material samlas in av enskilda tekniker och produktionsledare, är lagrat utanför de 

företagsgemensamma systemen och används till uppföljning inom enskilda avdelningar. Vissa 

argument har vi kunnat testa med exempelvis regressionsanalyser på denna kvantitativa 

sekundärdata.  

2.5 Den kvalitativa datainsamlingen 
 

Insamling av kvalitativ primärdata 

För att kunna identifiera de motsatsförhållanden som bör beaktas vid beslut om partistorlek 

har vi genomfört en intressentkartläggning. Vi har under arbetets gång gjort ett stort antal 

intervjuer som i de flesta fall varit ostrukturerade och mer fungerat som fria diskussioner med 

några stödpunkter att diskutera runt. Att få olika åsikter och inställningar i frågan har inte 

krävt mycket energi. Bara att ställa frågor kring detta aktuella ämne har ofta varit tillräckligt 

för att få klarhet i intervjupersonernas inställning i frågan. Vi har också fått motstridiga och 

kraftfulla argument från nästan samtliga tillfrågade instanser. Kvalitativ primärdata har kunnat 

samlas in från samtliga intervjupersoner, se källförteckning – muntliga källor. 

 

Insamling av kvalitativ sekundärdata 

De sekundärdata vi samlat in för den kvalitativa analysen är organisationsscheman och 

styrkort. 
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2.6 Metodkritik  
VCBC:s stora organisation gjorde att vi till en början hade bristfällig kunskap om vilka 

personer som kunde svara på våra frågor. Vårt arbetssätt med att skaffa oss ett kontaktnät med 

hjälp av tidigare kontakter kunde till viss del styras av en tidigare intervjuperson. Riskerna 

med detta arbetssätt är flera. Man kan hamna på ”fel nivå” i hierarkin, vilket kan medföra att 

man inte får exakta svar på frågorna. Hade vi i första skedet studerat organisationsstrukturen 

och vem som gör vad, hade vi kanske kunnat undvika dessa problem.  

 

Det faktum att vi valt metodtriangulering innebär att uppsatsarbetet varit mycket 

tidskrävande. Detta har i sin tur inneburit att vi inte mäktat med att gå riktigt på djupet i vissa 

avseenden. Om vi exempelvis hade valt en rent kvantitativ ansats skulle vi kunnat hinna med 

att analysera flera artiklar i båda transferpressarna i kombination med faktorer som 

anläggningsutnyttjande, bemanning och produktivitet. 

2.7 Källkritik  
De vetenskapliga artiklar om partiformning vi tagit del av bygger mestadels på matematiska 

bevis och är därför svåra att applicera på vårt problemområde. VCBC: s c:a 80 datasystem har 

försvårat datainsamling och systemen har inslag av redundans. Det är därför svårt att veta om 

data i systemen är uppdaterade. Problemet är dock reducerat genom att vi fått data bekräftad 

av flera muntliga källor. 
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3 Teori 
I detta kapitel beskriver vi de teorier som vi använt oss av som hjälpmedel vid analyserna. De 

inledande avsnitten behandlar de övergripande ämnesområdena som är relevanta för vårt 

arbete. Dessa områden är Supply Chain och Logistik, Produktionsekonomi samt Kostnader. 

Denna del har vi med för att vi vill använda de uttryck och begrepp som är allmänt 

förekommande i litteratur och forskningsrapporter i ämnet. De tre avsnitten om planering, 

partiformning och lagerstyrning beskriver de teorier som vi haft till hjälp för att komma fram 

till en lämplig teoretisk modell för beräkningar av kostnadsoptimerad partistorlek. I dessa tre 

ämnesområden finns inbyggda målkonflikter. I avsnittet om mål och målkonflikter har vi 

beskrivit valda delar av vad som finns skrivet i litteraturen om detta. Denna del finns med som 

hjälp för att vi skall kunna hitta de motsatsförhållanden som finns inom VCBC för att 

kostnadsoptimera partistorlekarna. Det sista avsnittet, Toyota-systemet, finns med som 

referensteori och en hjälp för oss att tänka i andra banor än de som är allmänt vedertagna i 

Svensk industri. Figur 2 visar en schematisk översiktsbild av teorikapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 2.  Schematisk översiktsbild av teorikapitlet 
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3.1 Supply Chain och Logistik 
Såväl varu- som tjänsteproducerande företag kan med hjälp av termen supply-chain beskriva 

sin verksamhet som någon form av förädlingprocess, för att tillfredsställa kundens behov 

(Waters 2002). För att ytterligare illustrera begreppet kan en hel processen studeras, från att 

ett träd fälls i skogen, transporteras, sågas, bearbetas och snickras ihop till en möbel som till 

slut säljs till konsument via en möbelhandlare. Företag är idag ytterst medvetna om att det 

finns stora besparingar i att rationalisera denna värdekedja.  

 

Logistikfunktionen tar hand om inleveranser och lagring av råvaror, hantering, transporter och 

mellanlagring av produkter i arbete (PIA) samt förpackning, lagring och leveranser av färdiga 

produkter. Inköpsfunktionen ansvarar för anskaffningen av råvarorna till produktionen.  

 

Inom företaget kan olika synsätt på supply-chain medföra konflikter mellan företagets olika 

funktioner. Marknads- och försäljningsfunktionen vill ha tillräckligt antal och sortimentsbredd 

i lager för att tillfredsställa kundens behov med korta ledtider. Produktionsfunktionen vill ha 

tillräckliga råvarulager, långa produktionsserier och fokus på flödet igenom processen, allt för 

att undvika brister och stopp i produktionen. Ekonomifunktionen strävar efter låga kostnader 

för kapital bundet i lager och processer. Närmare beskrivning av denna problematik finns 

under 3.7 mål och målkonflikter. 

3.2 Produktionsekonomi 
Olhager (2000) beskriver begreppet produktionsekonomi som ”hushållning av ett 

industriföretags resurser”. För att uppnå bästa produktionsekonomi måste man därför tänka på 

att både producera rätt produkter relativt marknaden och att producera produkter rätt, d.v.s. på 

ett sätt som minimerar kostnaderna. Utbildningar inom produktionsekonomi ges oftast på de 

tekniska institutionerna, men stora delar av ämnet är ändå hämtade ifrån företagsekonomin. 

Man kan därför se produktionsekonomiämnet som en sammanbindande länk mellan teknik 

och företagsekonomi. Man kan också se ämnet som den delen av logistikämnet som handlar 

om ekonomiska avvägningar. 
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3.3 Kostnadsdefinitioner 
 

3.3.1 Kostnadsbegreppet och vanliga uppdelningar 
Begreppet kostnader definieras enligt Olsson och Skärvad (2000) som värdet av förbrukade 

resurser under en period. Såhär beskrivs de vanligaste sätten att dela upp kostnader på: 

 

• Rörliga och fasta kostnader – De totala rörliga kostnaderna förändras när 

verksamhetsvolymen förändras. De totala fasta kostnaderna förblir däremot 

oförändrade vid förändrad verksamhetsvolym. 

• Direkta och indirekta kostnader – Kostnader sorteras först in i kostnadsslag. 

Kostnadsslagen fördelas sedan på kostnadsbärare (vanligen produkter). De kostnader 

som kan hänföras direkt till kostnadsbärarna kallas direkta kostnader, medan de som 

inte är direkt hänförbara kallas för indirekta. 

• Särkostnader och samkostnader – Särkostnader är kostnader som orsakas av ett visst 

beslut medan samkostnader är kostnader som inte påverkas av beslutet. 

 

Olsson och Skärvad tar också upp ett par andra vanligt förekommande kostnadsbegrepp. 

Begreppet alternativkostnad bygger på ett annat synsätt. Alternativkostnad avser det 

intäktsöverskott som man går miste om när man väljer ett visst alternativ och används framför 

allt som beslutsunderlag. Operationell kostnad avser summan av särkostnaden och 

alternativkostnaden. Ett annat viktigt begrepp är Sunk cost som definieras som historiska 

kostnader som är irrelevanta för framtida beslut. Figur 3 sammanfattar de vanligaste sätten att 

dela in kostnader. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 3. Sammanfattning av de vanligaste sätten att dela in kostnader 
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3.3.2 Relevanta kostnader vid produktions- och lagersystem 
Olhager (2000) beskriver hur man delar upp de relevanta kostnaderna vid kombinerade 

produktions- och lagersystem, vilket det är frågan om i vårt fall: 

 

• Lagerhållningskostnader (LHK) – Inkluderar framför allt kostnader för 

kapitalbindning, men också fördelade kostnader för materialhantering, lagerhyra, 

försäkring, kassationer och inkurans. Olhager antar LHK som linjär med avseende på 

antalet artiklar i lager. Kostnaden bestäms som lagerhållningsränta multiplicerat med 

artikelvärdet. Lagerhållningsräntan kan vara differentierad mellan artiklarna beroende 

på hur skrymmande och svårhanterlig dessa är. 

• Ordersärkostnader (OSK) – Vid inköp beror OSK på orderhanteringstiden och kostnad 

för dokumenthantering. Vid produktion benämns OSK ofta ställkostnad och motsvarar 

de aktiviteter som utförs vid omställning av maskiner, byte av verktyg mm. 

Ställkostnaden bestäms som kapacitetskostnad multiplicerat med ställtiden. Till detta 

läggs kostnaden för administrativ orderhantering. 

• Bristkostnader – Denna kostnad är svår att fastställa. Är kunden villig att vänta till 

nästa tillfälle produkten körs är bristkostnaden i princip försumbar. Bristkostnaden 

behandlas oftast indirekt genom att säkerhetslagret håller en viss servicenivå (Olhager 

2000). 

 

I Mattsson och Jonssons bok Produktionslogistik finns mer detaljerade uppdelningar av 

lagerhållningskostnader och ordersärkostnader. Mattsson och Jonsson identifierar och delar 

upp ordersärkostnaderna för inköpsartiklar respektive tillverkningsartiklar på aktiviteter som 

orsakar kostnaderna. För inköpsartiklar nämns 15 olika aktiviteter som medför 

ordersärkostnader. För tillverkningsartiklar delas aktiviteterna upp i tre olika typer av 

aktiviteter. Dessa är administrativa aktiviteter (10 st.), materialflödesaktiviteter (4 st.) och 

produktionsaktiviteter (8 st.). Lagerhållningskostnaderna delas in i 13 olika typer av 

kostnader. I bilaga 2 återfinns Mattsson och Jonssons uppdelning av de nämnda kostnaderna.  

3.4 Planering av materialflöden och produktion 
Att planera innebär förenklat att fatta beslut om framtida aktiviteter och händelser (Mattsson 

och Jonsson, 2003). Den mest erkända och använda planeringsstrukturen innehåller fyra olika 

planeringsfunktioner; sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, orderplanering och 

verkstadsplanering. Denna struktur har sitt ursprung i det av den amerikanska organisationen 
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APICS utvecklade MRP II-konceptet och de svenska ordvalen är fastställda av 

produktionslogistikföreningen PLAN. De olika planeringsnivåerna skiljer sig med avseende 

på tidshorisont, precision och detaljeringsgrad i den information som används. 

Planeringsstrukturen beskrivs närmare i tabell 1 nedan. 

Funktion Planerings- 

objekt 

Horisont Period- 

Längd 

Om- 

planering 

Styrnivå Material- 

Perspektiv 

Kapacitets- 

Perspektiv 

Sälj- och 

verksamhets- 

Planering 

Produktgrupp 

Produkt 

1 – 2 år Kvartal/ 

Månad 

Kvartalsvis/ 

Månadsvis 

Strategisk Långsiktig 

produktions-

planering 

Resurs- 

planering 

Huvud- 

Planering 

Slutprodukt 0,5 – 1 år Månad/ 

Vecka 

Månadsvis/ 

Veckovis 

Taktisk Produktions- 

Planering 

Grov 

Kapacitets- 

Planering 

Order- 

Planering 

Artikel 1 – 6 

månader 

Vecka/ 

Dag 

Veckovis/ 

Dagligen 

Operativ Material- 

Planering 

Kapacitets- 

Behovs-

planering 

Verkstads- 

planering 

Operation 1 – 4 

veckor 

Dag/ 

timme 

Dagligen Operativ Körplanering Styrning av 

orderutsläpp

Tabell 1. Karakteristik av olika planeringsfunktioner 

 

Sälj- och verksamhetsplaneringen bygger på företagets affärsidé, framtidsstrategier och 

övergripande affärsmål. I många företag motsvarar de framtagna planerna de 

produktionsbudgetar som används för företagets ekonomistyrning. 

 

Vid huvudplaneringen görs utleveransplaner och produktionsplaner för företagets 

slutprodukter med utgångspunkt från aktuella kundorder, prognoser och inneliggande lager.  

 

Orderplaneringen svarar för materialförsörjningen, dvs. se till att råvaror, köpkomponenter, 

detaljer och halvfabrikat köps hem och finns tillgängliga i rätt kvantitet och tid för att kunna 

klara produktionsplanerna ifrån huvudplaneringen. Verkstadsplanering omfattar planering av 

utsläpp av produktionsorder och kontroll av att ingående material finns samt planering av 

produktionsföljden i tillverkningsresurserna. 

 

Mattsson och Jonsson (2003) beskriver att det finns två principiellt olika tillvägagångssätt att 

hantera optimeringsproblemet vid planering. Antingen tas materialhänsyn innan man tar 

kapacitetshänsyn eller tvärt om. Om man utgår ifrån materialhänsyn planeras materialflöden 

enligt den efterfrågan som finns, medan kapaciteten styr planeringen i det andra fallet. 



 23

3.5 Partiformningsmetoder 
 

3.5.1 Ekonomisk orderkvantitet 
Syftet med partiformning är att åstadkomma en avvägning mellan ordersärkostnader och 

lagerhållningskostnader (Olhager 2000). Den enklaste och vanligast förekommande modellen 

för partiformning är formeln för ekonomisk orderkvantitet. På engelska kallas modellen oftast 

EOQ (Economic Order Quantity) när det gäller inköpsartikel och EPQ (Economic Produktion 

Quantity) när det är frågan om produktion. Modellen kallas även Wilson-formeln. Denna 

modell utgår ifrån följande förutsättningar: 

 

• Produktefterfrågan per tidsenhet är konstant och känd 

• Ordersärkostnaden är känd och är oberoende av orderkvantiteten 

• Lagerhållningskostnaden per enhet och tidsenhet är konstant och känd 

• Inleverans till lager sker av hela orderkvantiteter på en gång 

 

Om dessa förutsättningar är uppfyllda behöver aldrig bristsituationer uppstå enligt Olhager. 

Den totala kostnaden per tidsenhet kommer att bero på antalet beordringar (inköp eller 

produktion) och lagerhållningskostnaden för den genomsnittliga lagernivån. Genom att 

derivera kostnadsfunktionen med avseende på orderkvantiteten kan man beräkna den optimala 

orderkvantiteten (den orderkvantitet som ger den lägsta årliga totalkostnaden). Metoden är 

relativt okänslig för avvikelser och feluppskattningar av kostnadsparametrarna ger inga stora 

avvikelser på resultatet. En 50-procentig underskattning av lagerhållningskostnaden ger till 

exempel en ökad totalkostnad av 6 %, medan en 50-procentig överskattning endast ger en 

kostnadsökning på 2 %. Olhager (2000) beskriver i sin bok Produktionsekonomi fyra 

vidareutvecklade varianter på EOQ-modellen  

 

• EOQ-variant 1: EOQ med successiva inleveranser – Denna variant tar hänsyn till att 

inleveranserna inte sker momentant av hela orderkvantiteten. Varianten förutsätter en 

successiv påfyllning med en känd hastighet som måste vara större än efterfrågan för 

att brist inte ska uppstå. 

• EOQ-variant 2: EOQ med bristkostnad – Denna variant tar hänsyn till bristkostnaden, 

det vill säga kostnaden för extra arbete, extra tillverkning och sämre 
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kundtillfredsställelse. Om man kan kvantifiera dessa kostnader på något sätt kan man 

beräkna den optimala orderkvantiteten med denna variant. 

• EOQ-variant 3: EOQ med kvantitetsrabatter – Om en leverantör erbjuder 

kvantitetsrabatter kommer detta att påverka den optimala orderkvantiteten. Denna 

variant tar hänsyn till om det finns inkrementell rabatt, det vill säga olika prisnivåer i 

olika kvantitetsintervall. 

• EOQ-variant 4: EOQ med restriktioner – Denna variant tar hänsyn till att ett flertal 

produkter konkurrerar om andelar av olika restriktioner. Restriktionerna kan vara 

maximal lageryta eller budgetrestrektioner som till exempel maximal kapitalbindning i 

lager. Problemet löses genom Lagrange-multiplikatormetoden. 

 

Mattsson och Jonsson (2003) beskriver ett stort antal partiformningsmetoder och beskriver 

hur man kan kategorisera olika partiformningsmetoder med hjälp av följande variabler: 

 

• Manuellt bedömd eller ekonomiskt optimerad – Med manuellt bedömd metod menas 

att orderkvantiteterna fastställs genom erfarenhetsbaserade bedömningar i motsats till 

ekonomiskt optimerade som bygger på beräkningsmetoder 

• Kvantitets- eller tidsbaserad – Metoderna skiljer sig åt genom att antingen bestämma 

en behovstäckningstid som orderkvantiteten skall täcka eller att man uttrycker 

partistorleken som en kvantitet. 

• Tidsvariant eller tidsinvariant – I tidsvarianterna genereras orderkvantitet eller 

behovstäckningstid som varierar från order till order medan tidsinvarianterna 

genererar fasta tider eller kvantiteter. 

• Diskret eller icke-diskret - Diskreta partiformningsmetoder genererar orderkvantiteter 

som motsvarar summan av ett helt antal på varandra följande perioders behov medan 

icke-diskreta metoder genererar orderkvantiteter som inte sammanfaller med behovet 

per tidsenhet. 

 

Utöver EOQ-modellen beskriver Mattsson och Jonsson ett antal olika partiformningsmetoder. 

De ser partiformningsmetoder som ett sätt att bestämma orderkvantiteter med avseende både 

på ekonomiska och tekniska aspekter. Några av de partiformningsmetoder som beskrivs är: 
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• Enligt behov – Den enklaste metoden som innebär att orderkvantiteten motsvarar ett 

unikt behov 

• Bedömd orderkvantitet – Bygger på intuitiv bedömning med hjälp av erfarenhet 

• Bedömd behovstäckningstid – Som bedömd orderkvantitet förutom att man bedömer 

hur lång tid ordern skall täcka behovet 

• Ekonomisk behovstäckningstid – Innebär att behostäcktiden beräknas till den som 

motsvaras av den ekonomiska orderkvantiteten 

• Silver-Meals metoden – Kallas även lägsta periodkostnadsmetoden. Teorin bakom 

metoden bygger på att lagerhållningssärkostnaderna skall vara lika stora som 

ordersärkostnaderna för den optimala orderkvantiteten under en period. 

• Lägsta totalkostnadsmetoden – Innebär att man beräknar lägsta kostnaden som i 

Silver-Meal metoden. Enda skillnaden är att man beräknar total kostnad och inte 

kostnad per period. 

 

Den enskilt vanligast förekommande metoden i svensk tillverkningsindustri är ”enligt behov” 

(ca 35 %), medan ”ekonomisk orderkvantitet” är den näst mest förekommande (ca 25 %), 

enligt en undersökning av Mattsson och Jonsson år 2000 (Mattsson och Jonsson 2003). 

3.5.2 Vidareutvecklade Partiformningsmetoder 
Att lösa produktionsekonomiska problem med hjälp av EOQ och EPQ formler är inte alltid 

det bästa. Enligt Lee (2001) använder företag i stor utsträckning dessa likvärdiga modeller 

separat för att försöka optimera lagerhållning respektive produktion. Men eftersom företag 

idag ofta konkurrerar med supply-chain, framför andra traditionella konkurrensmedel såsom 

varumärke etc. uppstår behovet att ytterligare rationalisera supply-chain. Den senaste 

litteraturen i ämnet visar att kombinationer av modeller för optimering av lagerhållnings- och 

produktion kan sänka totalkostnaden för supply-chain.  

 

Även om EOQ och EPQ-problemet ägs av olika företag (leverantör-kund) anser Lee att man 

ändå bör titta gemensamt på problemet för att sänka totalkostnaden. De modeller som 

behandlar gemensam kostnadsminimering på detta sätt kallas JELS-modeller (Joint Economic 

Lot Size), ett uttryck som skapades av Banerjee (1986).  

 

Det finns även teorier där kombinationsmodeller utökats för specifika ändamål, där 

modellerna oftast har karaktären av avancerad matematik. Kaminsky och Simchi-Levi (2001) 
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har utvecklat en teori som är applicerbar till förhållanden där transporten från leverantör till 

kund är av vikt, andra modeller inkluderar investeringar och kvalitetsaspekter, som till 

exempel Affisco, Paknejad och Nasri (2001).  

 

I ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola refererar författaren Sik (2003) i en 

diskussion kring dessa modeller till Kapuscinski och Tayor (1999). Kapuscinski och Tayor 

beskriver skillnaden mellan avancerade matematiska modeller och simulering. De menar att i 

verkliga situationer är simulering att föredra, då simulering har större möjligheter att 

accepteras av användaren. Lösningarna blir mer trovärdiga, då antaganden bakom 

simuleringen känns mer realistiska. 

 

Många arbeten inom området utgår ifrån en totalkostnadsmodell som i vissa fall är hämtad 

ifrån verkliga observationer av en tillverkningsprocess. Ett exempel på detta är ett arbete av 

Fagerlund och Sandstöm (1993), som studerar processen för tillverkning av vändskär. Den 

totalkostnadsmodell de kommit fram till har sedan deriverats för att få en anpassad EPQ-

modell som tar med de kostnader som är relevanta i detta sammanhang. Även Lee (2001) 

utgår ifrån en totalkostnadsmodell, men denna bygger mer på teoretiska resonemang. 

3.6 Lagerstyrning 
I Jan Olhagers bok Produktionsekonomi resoneras kring vikten av lagerstyrning. Lagernivåer 

och produktmix i lager måste vara den rätta för att undvika brist och försenade leveranser och 

samtidigt inte ha onödig kapitalbindning. Olhager definierar tre grundläggande former för 

lagerhållning ur ett flödesperspektiv: 

 

• Förråd – Omfattar råmaterial, komponenter m.fl. artiklar, avsedda för vidareförädling. 

• Produkter i arbete (PIA) – Omfattar produkter under bearbetning och halvfabrikat i 

lager mellan olika arbetsstationer. Den största delen är ofta i mellanlager. 

• Färdigvarulager – Omfattar slutprodukter som är reda för leverans till kund. 

 

Olhager benämner de olika delarna förråd, PIA och lager. Han delar också upp lagret i 7 olika 

typer av lager beroende på motivet till lagerhållningen. Dessa är: 

 

• Omloppslager (omsättningslager) 

• Säkerhetslager 
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• Utjämningslager eller säsongslager 

• Processlager 

• Koordinationslager 

• Spekulationslager 

• Marknadslager 

 

Olhager delar vidare upp lagersystem i rena lagersystem och kombinerade produktions- och 

lagersystem. De kombinerade systemen är betydligt mer komplicerade då flera faktorer måste 

beaktas vid ekonomiska avvägningar. 

3.7 Mål och målkonflikter 
För att belysa och analysera konsekvenser av olika produktionsekonomiska val vill vi 

teoretiskt beskriva varför organisationer använder sig av mål. Vi beskriver även hur dessa 

bryts ned i företagets olika delar och nivåer samt hur målen i olika delar av organisationen 

kan stå i konflikt med varandra. Här följer en övergripande beskrivning av organisationer och 

mål, varefter mål och målkonflikter av produktionsekonomisk karaktär beskrivs.  

 

En definition av begreppet organisation (Etzioni 1982) är: ett socialt system som är medvetet 

konstruerat för att uppnå bestämda mål. Definitionen framhäver att det i organisationen finns 

ett informellt inslag, då systemet är socialt. Individer har olika drivkrafter och förutsättningar 

vilket påverkar organisationens förmåga att uppnå de bestämda målen.  

 

För att organisationen ska kunna uppnå sina mål behöver den anta (konstrueras till) en viss 

formell struktur för att säkerställa arbetsfördelning, styrning och samordning. Ordet ”mål” i 

definitionen förklarar att organisationen har ett uttalat syfte, en anledning att existera. Målen 

tillhör också organisationens formella bild och knyts till organisationens formella struktur. 

Målen måste brytas ned, så att de blir dugliga till den nivå i hierarkin som skall uppfylla dem. 

Ett mål som uppfylls på en nivå blir ett medel för att nå mål på en högre nivå i hierarkin och 

på så vis skapas ett samband från mål satta på övergripande nivå ända ner till operativ nivå. 

Detta samband kallas mål-medelhierarkier (Weber 1971). Är denna hierarki konstruerad på 

det mest önskvärda sätt finns det i organisationen inga medel och mål som motverkar andra 

mål någon annanstans i organisationen.  
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Produktionsekonomiska mål kan delas upp i tre delar: leveransförmåga, tillverkningskostnad 

och kapitalbindning i material (Olhager 2000). Alla tre har påverkan på lönsamheten och kan 

vara svåra att väga av mot varandra. Lönsamhet förutsätter vi här vara ett övergripande mål. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Produktionsekonomiska mål (källa: Olhager 2000) 

 

Produktivitet och effektivitet är begrepp som kan diskuteras omkring de tre 

produktionsekonomiska målen ovan. En definition av produktivitet är förhållandet mellan 

verklig produktion (output) och insatser av produktionsfaktorer (input). Detta förhållande kan 

ses ur två perspektiv: man kan fokusera på att producera en viss kvantitet med en minimerad 

input, alternativt producera maximalt med en given input.  

 

Låt oss anta att målet hög leveransförmåga är prioriterat. Antagandet kan motiveras med att 

leveransförmågan kanske är den viktigaste enskilda faktorn för att kunna behålla kunderna. 

Begreppet leveransförmåga definierar vi som ”rätt produkt, i rätt tid och på rätt plats”. Att ha 

en hög leveransförmåga innebär att man antingen har hög lagertillgänglighet eller korta och 

säkra leveranstider.  

 

En hög leveransförmåga med hjälp av lagertillgänglighet fungerar utmärkt i kombination med 

låg tillverkningskostnad och ett högt resursutnyttjande. Detta förekommer oftast vid 

produktion mot lager. Målet kapitalbindning blir i detta fall svårt att nå (figur 5). 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Produktionsekonomisk  målkonflikt 1 
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Vill man åstadkomma en hög leveranssäkerhet med hjälp av korta och säkra leveranstider 

minskar kapitalbindningen i produktion då produktionens genomloppstid ska minimeras. 

Denna situation är vanlig i produktion mot kundorder. Målet tillverkningskostnad per styck 

får då stryka på foten (figur 6), då man behöver större resurser och kanske t.o.m. 

överkapacitet för att kunna hålla korta genomloppstider. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Produktionsekonomisk  målkonflikt 2 

 

Vi ser de tre komponenterna som delmål för olika funktioner i företaget för att nå ett 

övergripande mål, lönsamhet. Ekonomifunktionen i företaget ser gärna att kapitalbindningen 

är låg och försäljningsorganisationen vill ha hög leveranssäkerhet. Tillverkningen fokuserar 

på produktivitet för låga tillverkningskostnader. Har olika företagsfunktioner ansvar för de 

olika delmålen finns risk för suboptimering och därmed försämrad lönsamhet. Detta ställer 

stora krav på den övergripande beslutsnivån då avvägningen av delmålen måste beaktas i 

skapandet av ”mål-medelhierarkin”.  

3.8 Toyota-systemet 
Forskning i början av 80-talet inom industriell organisation på Chalmers tekniska högskola 

(Södahl 1983) visade att effektiviteten på det materialadministrativa arbetet totalt sett inte 

hade förbättrats under de senaste 20 åren, dock med ett undantag: Toyota. Efter 1975 började 

övriga japanska industrier närma sig Toyotas resultat och Japans industri är välkänd för sin 

effektiva produktion och den Japanska produktionsfilosofin (Shingo 1984) är noggrant 

studerad av övriga världens industrier. 

 

Japanen Shigeo Shingo är en av människorna bakom ”det Japanska undret”. Shingo har sedan 

1954 varit knuten till Toyota, men har jobbat världen över med att utbilda studenter och 

anställda inom industrin i industriell organisation och produktionsteknik. Shingos filosofi är 

att fokusera på att förbättra produktionssystemets förutsättningar, i stället för att med 

matematiska medel försöka optimera kapitalbindning och kostnader. Enligt Shingo minimeras 
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kapitalbindningen när man systematiskt jobbar med att förbättra och rationalisera processer 

och flöden och därigenom lagerhållning.  

 

Toyota-systemet innebär att man ska eliminera allt spill i produktion. Optimering av processer 

eliminerar lager och optimering av operationer minimerar bemanningen. Systemet förutsätter 

dock grundläggande förändringar i det operativa beteendet och Shingo påstår att om inte alla 

förstår sin uppgift och om man inte är fast besluten att uthålligt arbeta med systemet kommer 

detta att medföra att situationen förvärras. Toyota planerar sin produktion på ett traditionellt 

sätt, med uppskattningar, prognoser, av kundbehov – inte av reella kundorder. Planering av 

detta slag leder oftast till betydande lagerhållning, men Toyota har ändå i det närmaste 

lagerlös produktion. Slutmonteringen är dock ett undantag, den måste vara kundorderstyrd. 

 

En central del i Toyota-systemet är att tiden för verktygsbyten i produktion är nyckeln till 

framgång. Shingos uppfattning är att om man fokuserar på att optimera tiden för 

verktygsbyten finns det på sikt knappt någon anledning till att ens använda begreppet 

”optimala/ekonomiska seriestorlekar”. Shingo har presenterat en systematisk modell för att 

optimera tiden för verktygsbyten, SMED-metoden, vilken kortfattat beskrivs nedan.  

 

SMED-metoden är uppdelad i 8 steg och syftet med metoden är att få ner omställningstider i 

produktion. Maskiner som inte är typbundna, d.v.s. maskiner som klarar att producera olika 

typer av artiklar, kräver alltid någon form av omställning vid byte av artikel. Det kan vara 

pressverktyg, svarvstål, gjutformar, etc. som måste bytas i maskinen i omställningen. Shingo 

beskriver hur han på olika fabriker lyckats få ner omställningstider från timmar, ibland dygn 

till enstaka minuter, därav namnet, Single digit-Minute Exchange of Die. Kärnan i metoden är 

att man ska skilja på inre och yttre ställtid och försöka omvandla inre ställtid till yttre. Inre 

ställtid är den tid då maskinen står stilla för verktygsbyte. Inre ställtid ska endast innehålla 

borttagning av det gamla verktyget och fastsättning av det nya. Den yttre ställtiden består av 

förberedande aktiviteter inför omställningen. Allt som krävs i momenten under den inre 

ställtiden skall finnas tillhands och dessutom skall man vara försäkrad om att verktygen 

fungerar. Exempel på omvandling av inre ställtid till yttre kan vara att verktygens 

infästningsmått standardiseras så att man slipper justeringar. Gjutverktyg kan förvärmas så 

man slipper provgjutning. I de åtta stegen finns dessutom punkter som behandlar 

fästanordningar, parallella operationer, mekanisering av infästning mm. 
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VCC
Volvo Cars Corporation

VCM
Volvo Cars Manufacturing

VCT
Volvo Cars Torslanda

VCG
Volvo Cars Gent

VCBC
Volvo Cars Body Components

Production Upper

Pressning T7 & T9
Ämnesklippning

Logistics

Finance

Production South / North / G

4 Empiri 
Empirikapitlet beskriver de data vi har samlat in på VCBC. Först beskrivs 

organisationsstrukturen, produktionsprocessen och planeringsprocessen som är väsentliga 

delar att kartlägga för att göra en rättvis analys.. De efterföljande avsnitten beskriver de data 

vi fått in genom intervjuer, samtal och observationer med olika intressenter. Dessa data ligger 

till grund för intressentkartläggning och identifiering av motsatsförhållanden.  

4.1 Organisationsstruktur 
De tillverkande enheterna inom VCC samlas 

alla under Volvo Cars Manufacturing. 

VCBC:s produktion är organiserad efter 

fabrikernas geografiska placering, där övre 

fabriken (production upper) har en egen 

organisation och södra, norra och G-fabriken 

har en, se bilaga 3.  

 

På övre fabriken finns två presschefer, varav en ansvarar för 

6 st presslinjer, den andra ansvarar för två transferpressar (T7 

och T9) 4 klipplinjer och 5 steg-& bandpressar. Denna 

uppsats är avgränsad till klipplinjer och transferpressar, se 

figur 7. Förenklat organisationsschema. Övre fabriken har 

även delsammansättningslinjer, som sammanfogar pressade 

detaljer innan de levereras vidare till någon av Volvos 

monteringsfabriker.  

 

Inom logistikavdelningen finns logistikansvariga för respektive fabrik. Underställda till övre 

fabrikens logistikansvarig är bl.a. produktionsplanering, interna transporter, utlastning, 

emballageansvarig och ansvarig för ytor. Även funktionen produktionsstyrning som handhar 

de flesta av nybilsprojektens logistikfrågor ingår under Logistics.  

 

Ekonomifunktionen har, liksom Logistics, ansvariga för respektive fabrik (Controllers). Det 

finns alltså varken logistik eller ekonomipersonal underställda någon i fabriksorganisationen.  

 

Figur 7. Förenklat  

organisationsschema 
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4.2 Produktionsprocessen 
Produktionsprocessen kan grovt delas upp i ämnesklippning, där lämpliga längder av plåt 

klipps av ett plåtband som levereras i en plåtrulle (coil). Efter klippning förpackas de klippta 

ämnena på ämnespallar som lagras innan de sedan går till pressning. Efter pressningen packas 

detaljerna i emballage för vidare transport till lager och kund. Nedan följer en mer detaljerad 

beskrivning av hela flödet från råvara till färdig produkt. Därefter följer en beskrivning av 

emballage. 

4.2.1 Godsmottagning 
Nästan uteslutande förädlas all plåt till karossen i dagens Volvobilar på VCBC. Produktionens 

råmaterial är tunnplåt som levereras i olika former och kvaliteter från leverantörer i Sverige 

(SSAB) och andra plåttillverkare i Europa. Tunnplåten levereras från tillverkarna till ett 

konsignationslager i hamnen i Sölvesborg, varefter VCBC via avrop får täta leveranser med 

lastbil från Sölvesborg till fabrikerna i Olofström. Plåt från SSAB levereras via tåg, som lastas 

från tågvagn till lastbil inne på fabriksområdet för en kortare transport till fabrikerna. Plåten är 

av ett flertal olika material, tjocklek, bredder och längder. Antingen levereras plåten i stora 

rullar, som vanligtvis väger mellan 8 och 18 ton, eller i packar på ämnespallar som är 

färdigklippta till lämpligt format. Andelen färdigklippt plåt som levereras är liten relativt 

andelen plåtrullar, men andelen klippt plåt har under senare tid stadigt ökat. All tunnplåt säljs 

per ton och är också enheten i vilken VCBC mäter kvantiteten plåt innan den är klippt. 

 

När en lastbil med plåt anländer till övre fabriken lastas plåten av med travers eller truck 

under ett skärmtak, då plåten är väldigt känslig för bl.a. fukt (nederbörd). Plåten ställs sedan 

på en vagn som på några meter räls rullar igenom en sluss, in i plåtförrådet på övre fabriken. 

Godsflaggan på plåten läses av med en handscanner som förser VCBC: s lagersystem MINUT 

med information om leveransen. Plåten finns nu tillgänglig för produktion. Undantaget är den 

s.k. vinterrutinen, då plåten som stått i kallförråd i Sölvesborg, alternativt i en kall 

järnvägsvagn, bör stå i rumstemperatur i minst tre dagar, beroende på plåtkvalitet. Plåtens 

egenskaper som t.ex. styvhet och sprickbenägenhet, varierar med plåtens temperatur vilket 

kan medföra problem när man senare i processen skall forma plåten om den är nedkyld. 

Plåten är känslig för yttre påverkan och behandlas varsamt. I övre fabrikens plåtförråd 

hanteras årligen c:a 500 000 ton plåt. 
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När plåten kommit in via slussen rivs eventuellt emballage bort och slängs. Traversföraren 

placerar sedan plåten någonstans i plåtförrådet och knappar in den geografiska lagerpositionen 

samt plåtens vikt i systemet via handscannern. Plåtrullarna förvaras på golvet i små vaggor 

som säkrar att plåten inte kommer i rullning. Klippt plåt förvaras på ämnespallar som kan 

staplas på höjden. Lagerytan är en begränsande faktor och det har inträffat att samtliga 

lagerplatser fyllts. Detta problem uppstår oftast då plåt avropas i större mängder inför helger 

då man inför helgens produktion lägger upp ett större lager råmaterial.  

 

När en klippsträcka ska köra en ny produktionsorder avropar man plåt från plåtförrådet. 

Traversföraren får en beställning på papper där det framgår vilken maskin som skall förbruka 

plåten, hur många ton produktionsordern kräver och vilken typ av plåt (artikelnummer) som 

avses. På beställningen finns också uppgifter om den efterfrågade plåten som finns i lager; var 

rullarna finns och hur mycket varje rulle väger. Traversföraren ska sedan leverera den rulle 

som finns först på listan av tillgängliga rullar som är ordnad enligt FIFO (First In First Out). 

Räcker inte mängden plåt i den första rullen får traversföraren leverera ännu en rulle som står 

som nummer två på listan, osv.  

 

Här kan uppstå problem som för enkelhetens skull får illustreras med ett exempel: 

 

En klippsträcka beställer 15 ton plåt från plåtförrådet. Traversföraren ser i beställningen 

att det finns plåtrullar med vikterna 10, 8 och 5 ton i nämnd ordning. Enligt rutin (FIFO) 

ska traversföraren leverera rullarna med 10 och 8 ton plåt till plåtförrådet. Klippsträcka 

kan då välja att klippa upp all plåt och i sin tur leverera plåtämnen motsvarande 18 ton 

istället för beställda 15.  Alternativet är att klippa 15 ton, för att sedan backa hela 

plåtbandet tillbaks upp på rullen, varefter traversföraren får hämta och rapportera den 

återstående plåten tillbaka in i systemet, vilket blir 8-5 = 3 ton. Detta medför en hel del 

merarbete för både plåtförråd och klippsträcka. Ett tredje alternativ löser hela 

problemet, nämligen att traversföraren frångår FIFO-rutinen och levererar rulle ett och 

tre på listan, vilket innebär att klippsträckan får sin beställda kvantitet på 15 ton och 

ingen av parterna får merarbete. Detta förekommer då och då, enligt en intervjuad 

traversförare. 
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4.2.2 Ämnesklippning 
En klippsträcka, där plåtrullen klipps till ämnen, består av en rad maskiner i serie. Först finns 

en haspel där plåtrullen hängs upp (laddas). Plåtbandet matas från haspeln in i ett riktverk som 

mäter tjocklek och bandbredd samt jämnar till plåten, då den efter att förvarats på rulle har 

benägenheten att rulla upp sig igen. Efter riktverket hänger plåtbandet i en båge ner i en någon 

meter djup grop (loop) för att sedan matas in i klippet. Loopens uppgift är att fånga upp 

ojämnheter i hastigheten i de olika matningarna. Plåtens tjocklek och bredd uppfyller i princip 

alltid kraven, medan längden och därmed vikten och storleken på plåtrullarna varierar med 

ungefär ± 10 %. Detta beror på att tillverkarens produktionsprocess inte alltid kan uppfylla 

kundens önskemål om stora plåtrullar (långa plåtband). Större rullar hade kunnat minska 

hantering och laddningstider i ämnesklippningen. Dock finns begränsningar på hur stor vikt 

och diameter på plåtrullarna som hasplarna kan laddas med. 

 

På övre fabriken finns fyra klippsträckor, varav två kan klippa figurklippta ämnen med olika 

geometrier. I dessa maskiner byts klippverktyg för varje produktionsorder. Maskinerna som 

inte klarar att figurklippa har ett enklare skär som klipper av plåten i ett rakt snitt. I dessa 

maskiner är omställningen mellan produktionsordrarna smidigare, då man slipper byta 

klippverktyg. De klippta plåtarna packas automatiskt på ämnespallar som sedan under en 

kortare tid lagras innan pressning.  

4.2.3 Pressning 
En presslinje består av ett antal pressar med pressverktyg (5 - 7st.) som vart och ett formar 

plåtarna ett steg närmare den slutgiltiga formen. Samtidigt som ett plåtämne lyfts in i det 

första verktyget flyttas övriga plåtar till nästa verktyg i ordningen och en färdigpressad 

produkt lyfts ut ur det sista verktyget i linjen. I vissa presslinjer packas den färdiga produkten 

i emballage för hand medan andra linjer har plockrobotar som packar. I pressningen körs 

alltid hela ämnespallar upp, vilket gör att partistorleken inte alltid blir den samma som den 

planerade. 

 

Omställning mellan olika produkter sker genom att alla pressverktygen och annan 

produktspecifik kringutrustning byts ut och justeras. Medan en artikel produceras förbereds 

verktyg och kringutrustning för nästa order. Dessa förberedelser kan göras utan att presslinjen 

behöver stannas. Denna yttre ställtid* är relativt lång och är därför en begränsande faktor för 

                                                 
* Se ordlista, bilaga 1 



 35

hur korta partistorlekarna kan vara. Uppgifter om hur lång den yttre ställtiden är skiftar 

beroende på källan, men i de flesta fall uppges den vara 1 – 2,5 timmar. När en order är 

färdigproducerad lossas verktygen ifrån pressen och de för nästa order förberedda verktygen 

växlas in i pressen. De nya verktygen spänns sedan fast i pressen. Detta kallas för inre ställ* 

och innebär ett produktionsbortfall eftersom linjen inte producerar. När pressen åter är i 

produktion påbörjas det yttre stället igen genom att kringutrustning monteras bort och 

verktygen lossas från växelbordet. Verktygen transporteras bort och nya lyfts in, med travers.  

 

I början av en produktionsorder måste kvaliteten säkras och processen säkerställas vilket gör 

att produktiviteten kan vara lägre i ett inledningsskede. Därför kan detta vara en begränsande 

faktor för hur små partistorlekarna kan vara. 

 

De färdigställda packade produkterna ställs sedan på färdigvarulager om kunden är intern, 

medan de skickas i stort sett omedelbart om det går till en extern kund. Lagerutrymmet är med 

andra ord ytterligare en begränsande faktor för partistorlekarna om det rör sig om en intern 

kund. Om kunden är extern är däremot inte lagerkapacitet någon begränsning, däremot måste 

emballagen vara fulla när de skickas iväg, vilket gör att partistorlekarna måste vara jämnt 

delbara med antalet detaljer i ett emballage. Då packningen sker med robotar packas två 

emballage åt gången vilket gör att partistorleken bör vara jämnt delbar med antalet produkter i 

två emballage.  

 

Pressningen är den trånga sektorn i den del av produktionsflödet som vi studerar. De 

presslinjer vi har valt att studera grundligare kallas transferpresslinjer. Pressarna i dessa linjer 

är sammanbyggda och inkapslade till skillnad ifrån de traditionella presslinjerna som består 

av 5 – 7 separata pressar med plats för ett pressverktyg vardera. Transferpresslinjerna är mer 

kompakta och något lättare att ställa om. Den ena linjen, T7, är något mindre och där körs 

detaljer som är mindre skrymmande och som packas manuellt. Den andra linjen, T9, är större 

och där produceras större artiklar som ofta packas med hjälp av robotar i typbundna 

emballage. I T9 körs ofta ytterdetaljer med högre krav på materialytan. 

 

                                                 
* Se ordlista, bilaga 1 



 36

Varje transferpresslinje bemannas av sex personer per skift, men då någon är frånvarande 

ersätts inte denna person, vilket gör att personalstyrkan ibland är lägre. Varje 

transferpresslinje har också en produktionsledare och en produktionstekniker.  

4.2.4 Beskrivning av emballage 

De emballage som används i mellanlagret och FVL spelar en central roll i detta arbete och det 

krävs därför en närmare beskrivning av dessa. Emballagen i FVL är av skiftande slag. De vi 

beskriver närmare nedan är de som används till de båda artiklarna vi valt till simuleringen. 

 

I mellanlagret förvaras ofta de klippta plåtämnena på så kallade koordinatpallar eller 

ämnespallar. Ämnespallarna är stora och tunga pallar i metall med flyttbara ”stolpar”. 

”Stolparna” flyttas efter ett nytt mönster då de används till ett annat plåtämne så att stolparna 

håller ämnena på plats vid transport. Pallarna är staplingsbara och måste tåla mycket höga 

lastvikter eftersom många ämnen läggs på varje pall. Ämnespallarna finns i ett antal olika 

storlekar. De pallar som används till de artiklar vi valt har en yta på 0,78 respektive 2,6 kvm 

och rymmer 250 respektive 440 st. plåtämnen. 

 

Gaveln vi har valt att studera packas för hand i ett standardemballage. Ett standardemballage 

används flera olika artiklar. Emballaget är en pall i metall med gallersidor och kan liknas vid 

en stor gallerkorg. Emballaget har en yta på ca 1,6 kvm. och kan staplas upp till 10 emballage 

i höjd. Ett emballage rymmer 140 st. gavlar. 

 

Dörren packas med hjälp av robotar i ett typbundet emballage som också kallas rack. Detta 

emballage är en svetsad konstruktion av fyrkantsrör. Emballaget är avpassat så att 38 pressade 

dörrplåtar får plats hängande, utan att de vidrör varandra. Det krävs mycket hög precision vid 

tillverkning av dessa emballage för att robotpackning skall vara möjlig. Ett emballage av 

denna typ har en yta på 3,22 kvm. 

 

Prisskillnaden mellan de olika emballagen är ganska stor. Ett emballage till den pressade 

dörren har ett inköpspris som är ca tre gånger så stort som ett emballage av standardtyp till 

gaveln. Ämnespallen till gavelämnet har ett inköpspris som är ungefär så stort som det 

beskrivna standardemballaget, medan en ämnespall till dörrämnen kostar ungefär det dubbla. 

Detta gör att emballagepriset per artikel blir väldigt varierande. För dörren blir det ca 12 

gånger så högt som för gaveln.  
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4.3 Planeringsprocessen 
Vid våra inledande intervjuer med logistikutvecklingschef och planeringschef på övre 

fabriken, som även är logistikansvarig på övre fabriken, fick vi en bild av hur planeringen i 

allmänhet och fastställande av partistorlekar i synnerhet är tänkt att fungera. 

Planeringsprocessen med flera funktioner och åtskilliga system inblandade är en komplex 

process som vi inte kan beskriva i sin helhet. Inte heller någon av de vi intervjuat har en 

komplett bild av hur processen fungerar. Utifrån intervjuer med totalplanerare och 

närplanerare beskriver vi dessa delar av planeringsprocessen under respektive rubriker, vilket 

åtminstone ger en bild av hur planeringen fungerar på operativ nivå. Till sist sammanfattar vi 

hur partistorlekarna fastställs idag. 

 

Enligt logistikutvecklingschef sker den övergripande planeringen i nära samråd med 

slutkunderna (VCC och Tower). Varje dag kl. 6.00 skickas en plan på behovet ifrån dessa 

kunder. Planen visar aktuellt behov ett dygn framåt samt en prognos som sträcker sig 40 

veckor framåt. Med denna plan som grund görs dagligen nettobehovsberäkningar som 

resulterar i framtida produktionsbeordringar. Planen ifrån kunderna revideras dagligen vilket 

medför att man alltid har full kontroll på vad kunden behöver det kommande dygnet och kan 

därigenom prioritera körordningen i produktionen. Logistikutvecklingschef poängterade 

vikten av att nettobehovsberäkningarna blir korrekt utförda och att man har korrekt indata för 

t.ex. framförhållning (säkerhetslager) och genomloppstid.  

 

Planeringen närmast produktionen utförs av totalplanerare och närplanerare. Planeringschefen 

beskriver att totalplaneraren ansvarar för helheten ifrån råvarumaterial till slutprodukt till 

slutkund medan närplanerarna svarar för detaljplanering av enskilda delar av 

produktionskedjan och gör prioriteringar mellan produktionsorder. Dessa båda 

planeringsnivåer beskrivs närmare nedan. 
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4.3.1 Totalplanering 
Totalplaneraren är motsvarigheten till den funktion som kallas orderplanering i litteraturen (se 

avsnitt 3.4). Detta innebär planeringsansvar ifrån stålverk till kund. Totalplaneraren ansvarar 

för att göra leveransplaner och beställningar till plåtleverantören. Beställningarna motsvarar 

de partistorlekar och plåtkvaliteter som gäller för varje order i klippsträckorna. Eftersom 

stålverken har en lång ledtid måste dessa beställningar göras minst 12 veckor i förväg. Att 

förändra partistorlekarna är med andra ord inget man kan göra dagligen. Plåtleverantörerna 

levererar till konsignationslagret i Sölvesborgs hamn där plåtrullar till mellan en och tio 

veckors förbrukning förvaras. Att avropa material ifrån detta lager är närplanerarens ansvar. 

 

Totalplaneraren ansvarar också för leveransbevakning till de externa kunderna. Utifrån det 

dagliga behovet ifrån kunderna skapas produktionsordrar i olika produktionsresurser med 

hjälp av nettobehovsberäkningar och PANDA-systemet. Totalplaneraren är tillsammans med 

produktionstekniker ansvarig för att de data som ligger till grund för dessa beräkningar är 

uppdaterade i systemen. 

 

Även närplaneringen av presslinjerna är totalplanerarens ansvar. Totalplaneraren får förslag 

till startdatum för pressordrarna ifrån systemen. Dessa startdatum justeras manuellt så att 

ordrarna prioriteras rätt. Totalplaneraren ”frisläpper” sedan dessa ordrar så att 

produktionsledare och övrig personal på presslinjerna har en plan över det som skall köras i 

det närmsta dygnet. De transferpresslinjer som vi har valt att studera har kunder enligt tabell 2 

nedan. 

 

TRANSFERPRESSLINJE KUNDER 

T7 Tower, Belgien 

Internt, övre fabriken 

Gent, Belgien 

Torslanda, Göteborg 

T9 Tower, Belgien 

Internt, övre fabriken 

 

Tabell 2. Kunder för respektive transferpresslinje 
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4.3.2 Närplanering 
Närplanering är motsvarigheten till den funktion som kallas verkstadsplanering i litteraturen. 

Vid intervju med en närplanerare fick vi en uppfattning om vilka problem man kan stöta på 

vid planeringen. Närplaneraren ansvarar för planeringen på ämnesklippningen. Tidigare hade 

närplaneraren ansvar för planering även på presslinjerna, men detta ansvar är nu flyttat till 

totalplaneraren. 

 

Den centrala delen i närplanerarens uppgift är att prioritera så att plåtämnen finns tillgängliga 

i mellanlager då presslinjen skall påbörja en pressorder. Närplaneraren har som riktlinje att 

ämnen till de tre nästkommande pressordrarna skall finnas tillgängligt i mellanlagret. 

Närplaneraren uppskattar att detta gör att ämnena ligger i mellanlager i ca ett dygn. Enligt 

närplaneraren stämmer inte alltid de startdatum som tillhandahålls av PANDA-systemet vilket 

gör att prioriteringar måste ske manuellt och i samråd med produktionsledare. 

 

Närplaneraren sköter också avropen av råmaterial ifrån konsignationslagret i Sölvesborg. 

Råmaterialet beställs så att plåtrullarna ska passa så bra som möjligt i storlek så att de går jämt 

upp med ämnesklippningens order som motsvarar pressorderns storlek. Detta stämmer 

emellertid inte alltid så bra, utan slår på ungefär ± 10 %. Detta medför att ämnen som klipps 

upp inte alltid motsvarar det beställda antalet, vilket beskrivs närmare under rubriken ”hur 

bestäms partistorleken?”. Plåtrullarna kommer i normala fall till VCBC ca ett dygn innan de 

används. Enligt närplaneraren är det en komplicerad och tidsödande process att backa 

plåtrullen när man klippt upp det antal ämnen som behövs till ordern. Det medför därför för 

höga kostnader att köra exakt antal ämnen om rullen inte har den rätta storleken. 

4.3.3 Kalkylering 
VCBC använder en standardkalkyl för varje artikel, främst för att få fram en 

tillverkningskostnad per styck. Eftersom vi ska använda indata till vår modell som kommer 

från standardkalkylen följer här en kort beskrivning av kalkylen.  

 

Värdet på plåten beräknas på inköpskostnaden. Ställkostnaden per styck beräknas av ställtid, 

bemanning, löner och maskinpålägg. Maskinpålägget är uppdelat på fasta och rörliga 

omkostnader. I de fasta ingår avskrivningar på maskinen, men även fördelade kostnader för 

t.ex. icke produktionspersonal. I den rörliga delen av maskinpålägget finns fördelade 
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kostnader för bl.a. förbrukningsmaterial. Produktionskostnaden beräknas av produktionstid, 

bemanning, löner och maskinpålägg.  

 

På artikeln läggs också en kostnad för kassation och justeringar som är en fastställd andel för 

dennas typ av artikel. Frakter läggs också på som ett procentuellt påslag. 

4.3.4 Hur bestäms partistorlekar? 
Enligt logistikutvecklingschefen fastställs partistorlekarna i produktionen redan under 

projektet då en ny bilmodell tas fram. Partistorleken tas då fram genom en avvägning mellan 

koncernens lagerhållning, EOQ-beräkningar och minsta praktiskt möjliga partistorlekar i 

produktionsprocessen. Koncernen (Ford Motor Company) har som helhet rekommendationer 

om partistorlekar på fem dygns förbrukning. För att få en bättre kostnadsbild än koncernen i 

stort bestäms partistorlekarna inom VCC:s nybilsprojekt till tre dygns förbrukning, dock lägst 

1200 detaljer för att praktiskt kunna genomföra produktionsprocessen. 

Logistikutvecklingschef menar dock att dessa partistorlekar är större än den ekonomiska 

orderkvantiteten enligt Wilsons formel. De investeringar och produktkalkyler som görs inför 

produktionsstarten bygger på de fastställda partistorlekarna. 

 

De typbundna emballagen är kostsamma att ta fram och är därför en stor investering i 

sammanhanget. Detta medför att antalet emballage som köps in motsvarar exakt det antal som 

behövs till den fastställda partistorleken. Säkerhetslagret skall motsvara en framförhållning 

(enligt logistikutvecklingschefen) på 24 timmar vilket gör att det sammanlagda antalet 

emballage (till artiklar för levereras internt till VCBC: s delsammansättning) som köps in 

motsvarar det antal artiklar som förbrukas på fyra dygn. Till pressade artiklar direkt till 

Torslanda, Tower eller Gent blir antalet emballage betydligt fler, då emballagen cirkulerar i 

ett betydligt större omlopp. Logistikutvecklingschefen poängterar att de stora investeringarna 

på bl.a. typbundna emballage gör att partistorlekarna under hela artikelns livscykel skall vara 

den som fastställs under projektet. 

 

Bilmodellernas livscykel påverkar partistorlekarna. En uppskattning av försäljningen görs i 

nybilsprojektet, men denna prognos behöver nödvändigtvis inte stämma. Om försäljningen 

går bättre än prognostiserat, skickas en s.k. CIR (Capacity Increase Request) till 

leverantörerna, VCBC i vårt fall. Denna förfrågan baseras på VCC: s marknadsavdelnings 

försäljningsprognoser. VCBC har en organisation och rutiner för att utreda konsekvenserna en 
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CIR, vad ökade volymer innebär för företaget. Tillverkningskapacitet, emballage, ytor, 

råvarutillgång m.m. utreds av VCBC:s instans ”produktionsstyrning”. Sedan lämnas ett svar 

om volymerna kan ökas och vilka kostnader detta i så fall för med sig. Vid en ökning av 

volymerna krävs eventuellt att partistorlekarna förändras, vilket för med sig att VCBC 

behöver beställa tillverkning av flera emballage. Emballagetillverkningen och underhållet av 

emballage köps av en extern leverantör.  

 

I produktionen finns en daglig dialog mellan totalplanerare, närplanerare och 

produktionsledare. Här händer det att partistorlekarna justeras uppåt eller nedåt, totalplanerare 

har möjlighet att ändra dessa parametrar i planeringssystemet. Enligt totalplaneraren sker 

dessa justeringar oftast i samråd ansvariga för emballage och ytor. I produktionen anses det 

optimala vara att en partistorlek skall vara lika stor som en veckas kundbehov, varför 

partistorlekarna är justerade efter detta, från de i projektet fastlagda partistorlekarna. Att 

pressa ett veckobehov åt gången anses förenkla för planerare och produktionsledare, då man 

får en cyklisk planering som ser ungefär likadan ut vecka efter vecka.  

 

Ett antal faktorer i ämnesklippningen och pressningen kan påverka det verkliga antalet klippta 

och/eller pressade artiklar för varje produktionsorder. Variationen beror främst på variationen 

i rullstorlekar. Plåtrullarna klipps alltid, med få undantag, helt upp till ämnen. Klippningen 

kan också då och då endast ha plåt till en del av en order. Emballagebrist kan förekomma i 

klippningen, men är dock sällsynt.  

 

I pressningen blir oftast antalet pressade artiklar samma som antalet klippta ämnen, vilket som 

sagt oftast beror på rullstorlekarna. Saldofel, som enligt ett flertal intervjupersoner, beror på 

bristfällig rapportering kan innebära att man behöver pressa några extra artiklar för att 

kompensera saknade artiklar i lager. Detta kan hanteras med att pressningen ställer en 

informell förfrågan om att få några extra klippta ämnen. Kassationer hos kund eller andra 

tillfälliga produktionsökningar medför alltid ett extra behov.  
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VCC:s mål 
Nybilsprojekt, 
CIR, 
Logistikledning

Totalplanering
Produktions-
ledning
Produktions-
personal

Pressning
Variationsorsaker:
Saldofel lager
Felrapporterat
Ej rapporterat
Spärrat gods kan ej ändras i 
system
Emballagebrist
Kassationer hos kund
Tillfällig förändring av 
kundbehov
Antal klippta ämnen

Önskad partistorlek:
3 dagars behov

Önskad partistorlek:
Veckobehov,

med variationer

Ämnesklippning
Variationsorsaker:
Närplanering
Rullstorlek
Extrabeställning från 
pressningen
Emballagebrist
Materialbrist

Figur 8. Val och variation av partistorlekar 

Sammanfattningsvis kan sägas att VCC strävar efter att producera artiklar till tre dagars behov 

åt gången. I produktion anses detta vara ett sämre alternativ än att producera till en veckas 

behov, då detta underlättar den dagliga verksamheten. Variationer under bilmodellens 

livscykel förekommer och hanteras enligt fastlagda rutiner, medan variationerna från det ena 

produktionstillfället till det andra kan variera p.g.a. medvetna val eller oönskade händelser, se 

figur 8, val och variation av partistorlekar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Intressenter 
I detta avsnitt finns en kartläggning av intressenter, som inte avgränsats i vår uppsats. Den ska 

ge läsaren insikt av de olika perspektiv på vårt problem som finns på olika nivåer och 

instanser på VCBC och till viss del på VCC/Ford. I den övriga empirin finns det fragment av 

vad som kommer att sägas i detta avsnitt. Här redovisas en sammanfattning av intressenternas 

syn på partistorlekar och närliggande faktorer.  

4.4.1 VCBC & Koncerngemensamt 
VCBC befinner sig i en konkurrenssituation där man tävlar om vem som skall leverera 

pressade och delsammansatta bilkarossartiklar till bilfabrikerna i Gent och Torslanda. I 

Europa finns presskapacitet och kunnande inom Ford-koncernen, som jämförs med 

Olofströmsfabriken. Partistorlekarna sätts i nybilsprojekten till tre dagars behov, bl.a. för att 

kunna visa en bättre kostnadsbild på VCBC än i övriga Ford-koncernen. 
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Inom Ford bortses från gjorda investeringar i produktionsresurser då man tittar på var man ska 

lägga produktion. I stället fokuseras på effektivitet och produktivitet, ”running cost”, där 

bemanning vid varje maskin (Required To Operate, RTO) och antal anställda per tillverkad 

kaross är viktiga nyckeltal. VCBC siktar på att klara en förväntad produktionsökning från 

dagens c:a 465 000 tillverkade bilar per år till 600 000, utan att öka bemanningen. Likaså är 

inställningen till nyinvesteringar mycket stram, maskinkapacitet och befintliga ytor skall 

utnyttjas maximalt innan man ens kan överväga nyinvesteringar. För närvarande är ytorna ett 

stort problem, VCBC söker ytor att hyra i både Olofströms kommun och grannkommuner. Att 

hålla leveranserna är högt prioriterat, då stillestånd på bilfabrikerna kostar, i både pengar och 

anseende. Det har hänt att VCBC har levererat artiklar i enstaka emballage med helikopter till 

bilfabrikerna, när man haft stora störningar i produktionen på VCBC. Allt för att inte 

produktionen i bilfabrikerna ska stanna.  

 

VCBC har ett styrkort, där målvärden och utfall ur fyra olika perspektiv finns beskrivna. De 

fyra perspektiven är produktion, utveckling, ekonomi, medarbetare och kundtillfredställelse. 

Styrkortet är nedbrutet till respektive funktion i organisationen och vidare ner till 

kostnadsställenivå. Samtliga funktioner mäter sjukfrånvaro. 

4.4.2 Ekonomi 
Enligt intervjupersoner på ekonomiavdelningen skiftar fokus på vad som mäts. Just nu mäts 

bl.a. materialutnyttjande (materialdifferenser). Styrkortet som hela VCBC använder mäter 

kostnader, som följs upp varje månad. Partistorlekarna som fastställs i nybilsprojekten 

används i standardkalkyler för varje artikel. Ansvaret för att upprätta efterkalkyler för 

respektive produktionsorder ligger enligt ekonomifunktionen hos produktionsteknikerna. 

Tidigare har ekonomiavdelningen gjort försök att uppskatta kapitalbindningen i lager, för att 

presentera detta för produktions- och logistikansvariga. Enligt ett par intervjupersoner var 

dessa försök fruktlösa som argument för att minska på lager, då både produktion och logistik 

förkastade det presenterade materialet med argumenten att siffrorna inte stämmer. 

Anledningen till att ekonomiavdelningen inte fick gehör var att materialet ansågs baserat på 

felaktiga lagersaldon och en störningslös produktion. 
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4.4.3 Planering 
Planeringsfunktionen styrs inte mot något bestämt mål, men leveranssäkerheten är 

prioriterad samtidigt som man måste planera så att produktionen hålls igång. 

Planeringschefen var medveten om det övergripande målet att man bör producera tre dagars 

kundbehov i varje produktionsorder. Totalplanerare och närplanerare planerar verksamheten i 

nära samarbete med produktionen och trots tredagarsregeln planeras pressningen med 

femdagars kundbehov per produktionsorder. Planerarna har oftast en bakgrund som operatörer 

i pressningen. 

4.4.4 Logistik 
Denna funktion ansvarar för bl.a. emballage, ytor och det fysiska flödet av produkter. 

Logistik är ytterst angelägna om att fastställda partistorlekar hålls i produktionen. Om avsteg 

från dessa görs, kan hela det logistiska flödet störas och riskerar t.o.m. att stanna. Antalet 

emballage är beräknat efter partistorlekarna som har bestämts i nybilprojektet och är en stor 

investering i varje projekt. Uttalanden som ”civil olydnad” och ”det är en disciplinfråga” har 

antecknats under intervjuerna med logistikfunktionen, föranlett av att verkliga partistorlekar i 

produktion inte motsvarar tredagarsregeln.  

 

Ytor är en bristvara vilket ställer krav på produktion. I intervjuer med både 

produktionsansvariga och personer inom logistik framkommer att den största anledningen till 

att dagens ytor räcker till beror på att det alltid finns någon eller några presslinjer som inte 

ligger i fas med planerad produktion. 

4.4.5 Produktion 
Pressningen mäts i huvudsak med nyckeltal för produktivitet och anläggningsutnyttjande. 

Man tittar även på leveransläget, som kan vara OK eller Not OK. Vid ett icke 

tillfredsställande leveransläge (NOK) riskerar man att tvingas sätta in extra transporter med 

lastbil till kund, om man missat ordinarie leveranstidpunkt.  

 

Dagligen genomförs ett möte där produktivitets-, kvalitets- och leveransläget diskuteras. De 

som deltar vid mötet är produktionschefer, produktionsledare, kvalitetsansvariga, 

planeringschef och underhållschefer. Produktionsledare på de avdelningar där målen på 

kvalitet, leverans och produktion per dygn inte uppnåtts, får förklara vad detta beror på och 

redovisa vad som görs för att rätta till problemen. På en anslagstavla skrivs utfallet av 
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produktionen för varje avdelning upp. Om produktionsmålen inte uppnåtts blir det röda 

siffror, medan det blir gröna siffror om målen överträffas. 

 

Produktionsledarna strävar efter att pressa varje artikel högst en gång per vecka. Enligt en 

produktionsledare blir det ”för dyrt att köra mindre partistorlekar på grund av ställkostnaden”. 

Dessutom finns enligt produktionsledare, m.fl. en tidsbegränsning för varje produktionsorder, 

nämligen tiden för yttre ställ. Vid normal bemanning förbereder två operatörer nästa 

verktygsbyte, vilket i allra bästa fall kan klaras av på en timme, men som normalt tar mellan 2 

och 3 timmar. Denna tid består av bl.a. traverstransport av pressverktyg och rengöring. På 

grund av säkerhets- och kvalitetsaspekter anses det vara olämpligt att försöka pressa tiden för 

det yttre stället. 

 

Stora partistorlekar medför även, enligt en intervjuad produktionsledare, en trygghet i större 

buffert (lager) som en sorts säkerhetslager vid produktionsstörningar. Små partistorlekar 

medför också att fler verktyg måste förvaras i närheten för att snabbt kunna flyttas till 

pressarna, vilket binder värdefulla ytor. Nackdelarna, enligt samma produktionsledare, är att 

kundernas avrop kan ändras med korta varsel, varför stora partistorlekar försämrar 

flexibiliteten att leverera enligt avrop.  

 

Den operativa personalen i pressningen föredrar långa partistorlekar av samma anledningar 

som produktionsledarna. Dessutom är vissa jobb vid linjen mer fysiskt krävande, och vid 

långa partistorlekar friställs två personer efter fullgjort yttre ställ. Dessa två kan avlasta 

personalen i produktion genom att fler personer roterar mellan arbetsuppgifterna och det blir 

längre tid emellan de tunga packningsjobben.  

 

Personalen vid ämnesklippningen tycker inte att verktygsbyten är alltför betungande. I 

klipplinjer utan verktyg går stället väldigt snabbt och i klipplinjer med verktyg byts endast ett 

verktyg, jämfört med pressningens 5-7 st. I ställtiden ingår även upphängning och inmatning 

av en ny plåtrulle, ett moment som återkommer under en produktionsorder, då en plåtrulle 

sällan räcker för en hel order. Problemet för personalen vid klipplinjerna är inte själva 

verktygsbytet, utan bytet av plåtrullar. Personalen har sedan mycket länge framfört önskemål 

om att få större plåtrullar som skulle medföra färre byten av rullar, i princip bör en partistorlek 

motsvara en plåtrulle. 
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I produktionen anses bemanningen vara ett återkommande problem. Nyanställningar är 

otänkbart, att få ersättare till sjuka, lediga eller personer på utbildning är svårt. Detta medför 

att produktionsledarna försöker finplanera sin produktion efter tillgänglig personal, då vissa 

artiklar kan köras med lägre bemanning.  
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5 Simulering 
Detta kapitel innehåller analys av relevanta kostnader och hur vi kommit fram till vilken 

beräkningsmodell som är lämplig för simulering. Vidare redovisas våra indata till 

simuleringsmodellen och vilka artiklar vi har valt att studera. Slutligen redovisas resultatet av 

simuleringen. 

5.1 Analyser av kostnader 
För att få en bild av vilka kostnader som är relevanta i den del av produktionsprocessen som 

vi avgränsat oss till har vi varit tvungna att analysera det material vi samlat in vid det 

inledande empiriarbetet. Vi har sedan gjort kopplingar mellan dessa data och de teorier vi 

samlat in.  

 

I den teori vi tagit del av konstateras att de kostnader som är beroende av partistorlekar kan 

delas upp i de tre delarna ordersärkostnad (OSK), lagerhållningskostnader (LHK) och 

bristkostnader. Eftersom brist aldrig får uppstå inom VCBC är en förutsättning att detta 

säkerställs med hjälp av bland annat säkerhetslager. Det finns med andra ord ingen anledning 

för oss ett ta med bristkostnaden i vårt arbete. Kostnaden hamnar istället som en 

lagerhållningskostnad för säkerhetslagret.  

 

Kostnadsanalyserna ska resultera i vad som skall ingå i OSK och LHK. Det är också dessa 

båda begrepp som återfinns i de flesta partiformningsmetoderna. Vi har vid identifiering och 

analys av ingående kostnader i dessa båda begrepp tagit hjälp av uppdelningen enligt 

Mattsson-Jonsson (2003) som återfinns som bilaga 2 och av den inom Fordkoncernen 

upprättade skriften Influence Factors of the Lot-size and Cycle Time. Vi har sedan delat upp 

kostnaderna så att de i möjligaste mån går att identifiera i VCBC:s organisation. De kostnader 

som återstår att identifiera är då: 

 

• OSK, som man kan dela upp på de tre delprocesserna råvaruinköp, ämnesklippning 

och pressning. 

• LHK, som kan delas upp på de tre lagernivåerna råvarulager (RVL) med plåtrullar, 

mellanlager (ML) med klippta ämnen och färdigvarulager (FVL) med pressade 

artiklar. 
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5.1.1 Ordersärkostnader (OSK)  
En central del av OSK är ställkostnaden. Ställkostnaden kan i sin tur delas upp i inre och yttre 

ställkostnad. I denna uppdelning tar vi med alla de aktiviteter som finns med i Mattsson-

Jonssons uppdelning under rubrikerna materialflödesaktiviteter och Produktionsaktiviteter. 

Förutom ställkostnader består OSK av kostnader för administrativa aktiviteter. 

 

Inre ställkostnad 

Inre ställ definierar vi lämpligen som den del av omställningen som påverkar 

produktionstakten i maskinen. I materialet ifrån FORD finns inre ställtid upptagen som ”Hit 

to hit time”. Den inre ställkostnaden för en artikel finns att hämta ifrån VCBC:s 

standardkalkyl. Här beräknas ställkostnaden utifrån tiden som produktionsresursen inte är 

igång. Denna kostnad innehåller både maskinkostnad och kostnad för den personal som 

arbetar med stället under stilleståndstiden. Detta är en kostnad vi måste ta hänsyn till. 

 

Yttre ställkostnad 

Yttre ställ definierar vi lämpligen som alla aktiviteter i samband med omställningen som inte 

påverkar produktionstakten i maskinen. Yttre ställ är alltså förberedande eller avslutande 

aktiviteter som kan definieras som OSK. I materialet ifrån FORD finns yttre ställtid upptagen 

som ”Preparation time”. Detta uttryck anser vi lite missvisande eftersom efterarbete också 

måste räknas med. Den yttre ställtiden går inte att utläsa ifrån standardkalkylen på VCBC. 

Denna kostnad som består av personalkostnader finns istället inbakade i 

tillverkningskostnaden tillsammans med personalkostnaden för löpande produktion. Vi måste 

separera denna kostnad eftersom personalresurserna ökar vid större partistorlekar. Detta kan 

bäst beskrivas med exemplet nedan (exemplet är ej hämtat ur verkligheten): 

 

Den yttre ställtiden på en produktionsorder är två timmar för två 

personer. Tre personer krävs för den löpande produktionen. Om 

partistorleken medför att ordern tar två timmar kommer de två 

personerna som genomför det yttre stället inte att ha tid för några 

andra aktiviteter. Om partistorleken istället medför att ordern tar 

fyra timmar kommer de två personerna som genomför det yttre 

stället att ha två timmar över till att avlasta produktionspersonal 

eller till övriga aktiviteter.  
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Detta medför att den yttre ställtiden måste vara med i våra resonemang, eftersom det är en ren 

OSK. Den yttre ställkostnaden innehåller personalkostnader för dem som arbetar med 

förberedande och avslutande aktiviteter inför nästa ställ. 

 

Kvalitetskostnader 

Enligt en produktionsledare är kassationsandelen högre om man har kortare produktionsorder, 

det vill säga lägre partistorlekar. Även denna parameter finns med i både Mattsson-Jonsson 

materialet och FORD materialet.  

 

För att få reda på om det finns ett samband mellan partistorlek och kassationer har vi 

analyserat en uppföljning av kassationer som vi fick av en produktionstekniker. 

Uppföljningen är från vecka 1 t.o.m. vecka 14, 2005, och innehåller antal pressade artiklar 

och andelen kasserade i T9, sorterat per vecka och artikel. I fig. 9 visas samtliga 187 partier 

som pressats mellan vecka 1 till 14.  
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Diagram 1. Kassationsstatistik T9, vecka 1-14, 2005 

 

För att kunna påvisa samband mellan partistorlek och andel kassation krävs en 

regressionsanalys av materialet. Enligt Andersson, m.fl. (1994) bör enkel linjär regression 

användas som approximation av materialet, om man inte känner till vilken typ av icke-linjärt 

samband man studerar, varför vi analyserat enligt den linjära metoden. Vår analys gjordes 
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med minsta kvadratmetoden för att finna linjens lutning och för att sedan med en anova-tablå 

kunna analysera hur stor del av kassationsvariationen som beror på partistorlek. 

Beräkningarna i helhet finns i bilaga 4. I materialet rensades tre extremvärden med mycket 

låga partistorlekar och mycket hög kassation bort. Anledningen till detta var att dessa tre 

produktionsordrar avbröts p.g.a verktygsfel/haveri och hade således inte med partistorlekar att 

göra. Med denna justering reducerades även risken för heteroskedasticitet i materialet, vilket 

för ett statistiskt material medför en sämre kvalitet.  

 

Materialet analyserades först separat för inner och ytterdetaljer. Anova-tablån visade att 

kassationsvariationen endast till en mycket lite del kan förklaras av partistorlekarna. För 

ytterdetaljerna kunde endast 0,4 % av kassationsvariationen hänföras till partistorlekarna 

(förklaringsgrad eller determinationskoefficient), motsvarande siffra för innerdetaljerna var 

2,1 %. Vid analysen av hela materialet (inner och ytterdetaljer på samma gång) erhölls 

förklaringsgraden 0,5 %.  

 

Våra slutsatser av de statistiska analyserna av variationen i kassationsandelen blev: 

 

• Det lönar sig inte att analysera materialet vidare med olika tester, såsom F-test eller 

konfidensintervall, då förklaringsgraden är mycket låg. 

• Variationen i kassationsandelen beror till över 95 % på annat än partistorlek. 

• I vårt fortsatta arbete bör inte kassation vara med som en faktor som påverkar eller 

påverkas av partistorlek.  

 

Kostnad för Produktionsstarttid 

Vi fick vid en intervju med en produktionsledare information om att produktionstakten kan 

vara lägre direkt efter omställning. Denna försämrade produktionstakt i början av en order 

finns upptagen i materialet ifrån FORD som ”Launch time”. För att se hur det förhåller sig 

med detta tog vi del av statistik över antalet producerade artiklar per timme mellan 2004-09-

14 och 2005-04 19. Denna statistik var manuellt inrapporterad i Excel. Vi kunde konstatera att 

materialet innehåll för dålig information för att bedöma riktigheten i påståendet. Ett projekt 

har startats vid transferpressarna för att utreda omfattning och konsekvenser av launch time. 

Projektet väntas inte bli färdigt förrän senare under 2005. P.g.a. ovanstående tvingas vi bortse 

från denna kostnad. 
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Administrationskostnader 

De administrativa aktiviteterna i samband med en produktionsorder är många och utspridda 

på ett stort antal funktioner och är därför svåra att överblicka. Administrativa aktiviteter vid 

råmaterialhantering, ämnesklippning och pressning som måste genomföras i samma 

omfattning för varje produktionsorder medför en OSK och måste därmed vara med i våra 

resonemang. Exempel på sådana aktiviteter är: Råvarumaterialavrop, rapportering av 

orderstart och slut, kontroll av startdatum för produktionsorder. De olika små administrativa 

aktiviteterna medför ingen stor kostnad var för sig, men tillsammans utgör de en kostnad som 

kan påverka partistorleksdiskussionerna. 

 

Transport- och hanteringskostnader 

En enskild produktionsorder kan medföra vissa transportkostnader, både externt och internt 

inom företagets lokaler. Dessa kostnader finns med under OSK både för inköpsartiklar och 

tillverkningsartiklar i Mattsson-Jonssons uppdelning. Vid leverans av råmaterial bekostas 

leveranserna av leverantören, d.v.s att leveranserna betalas indirekt via inköpspriset. Detta 

medför att vi inte behöver ta hänsyn till denna kostnad i vårt arbete. Antalet interna 

transporter av klippta ämnen samt transport av pressade artiklar till FVL blir ungefär lika 

många per år, oavsett partistorlek. Vi tar därför inte med den som en separat kostnad. Vi ser 

denna kostnad som en del av den yttre ställtiden, eftersom det rör sig om förberedande 

aktiviteter inför en produktionsorder.  

5.1.2 Lagerhållningskostnader (LHK) 
De lagerhållningskostnader som vi avser att identifiera är de kostnader som är rörliga och 

beror på partistorleksförändringar. Vi resonerar oss fram till vilka kostnader som är relevanta 

genom att dela upp kostnaderna enligt Mattsson-Jonsson. 

 

Lokalkostnader (ytor) 

Frågan om ytkostnader är både aktuell och viktig för VCBC, vilket vi har konstaterat då det 

från många håll påtalats att ytor är en bristvara. Detta gör att lokalkostnaden måste vara med 

som en prioriterad kostnad i våra resonemang. I råvarulager och mellanlager påverkas 

ytkostnaden inte av partistorleken eftersom råmaterial och ämnen endast lagras inför varje 

order. I FVL är däremot ytkostnaden beroende av partistorleken. Vid interna leveranser av 

artiklar i typbundna emballage finns det ett fast antal emballage som cirkulerar. Detta innebär 

att lokalkostnaderna är oförändrade så länge inga emballage skrotas, eller tillkommer genom 
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investering. Om standardemballage används beror ytkostnaden däremot på antalet utnyttjade 

emballage. För att se den totala ytkostnaden bör vi ta med ytkostnaderna i alla tre 

lagernivåerna. Detta trots att det endast är ytorna i FVL som är beroende av partistorlekarna. 

 

Kapitalbindningskostnader 

En stor kostnad om man ökar sina lagersaldon är den kostnad som det för med sig att binda 

upp mer kapital. Om man ökar det genomsnittliga värdet av material i olika lager medför det 

att företaget binder kapital som skulle ha kunnat användas till aktiviteter som inbringar ökade 

intäkter till företaget. En ökad lagerhållning inbringar inga intäkter och måste därför belastas 

med en ränta. Denna kapitalbindningskostnad måste vi ta hänsyn till. Även denna kostnad är 

oberoende av partistorlek i råvarulager och mellanlager, medan kostnaden i FVL är 

partistorleksberoende. Vi bör ändå ha med hela kostnaden i simuleringen enligt resonemanget 

om ytor. 

 

Emballagekostnader 

Kostnader för emballage kan man se på flera olika sätt. Eftersom emballagen bokförs som en 

investering, blir en relevant kostnad den årliga avskrivningen av investeringskostnaden. En 

annan kostnad för emballagen är service och reparationskostnader av emballagen. Vid våra 

beräkningar anser vi att denna kostnad är proportionell mot antalet emballage i omlopp om 

emballaget är typbundet.  

 

Om emballagen däremot är av standardtyp kan man se det som att emballagekostnaden är 

proportionell mot det genomsnittliga antalet utnyttjade emballage, eftersom emballagen kan 

användas till andra produkter. Standardemballage förekommer i mellanlager och FVL. 

 

Sammanfattningsvis så måste man se problemet i två separata delar. Den första delen är 

kostnaderna för de typbundna emballagen som finns i omlopp eller kostnaderna för 

standardemballage som utnyttjas. Den andra delen är kostnader för nyinvestering av 

typbundna emballage om behovet uppstår. 

 

Även här är kostnaderna i mellanlager oberoende av partistorlek, men tas med för att få en 

total kostnad för emballagen i vår simulering. 
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Hanterings- och administrationskostnader 

När det gäller hanteringskostnader på de olika lagernivåerna så har vi redan tagit med dessa i 

den yttre ställtiden vilket gör att de inte skall vara med som en lagerhållningskostnad. 

 

De administrativa kostnaderna som kan förknippas med lagerhållning är fasta och inte 

beroende av lagersaldon. Mellanlagren administreras till stor del av produktionsavdelningarna 

och kostnaderna är därför med på andra håll. Den administrativa kostnaden för lagerhållning 

är med andra ord inte beroende av partistorlekarna och skall därför inte vara med i vårt 

resonemang. 

 

Övriga lagerhållningskostnader 

Eftersom de tre lagernivåerna vi tittar på omsätts helt så pass snabbt så faller vissa kostnader 

bort. Råvarulager och mellanlager omsätts på cirka ett dygn, medan FVL omsätts på cirka en 

vecka. De kostnader man då kan ta bort ifrån resonemangen är kostnader för värdeminskning, 

kassationer på grund av lagring och kostnader för svinn i lager. 

5.1.3 Sammanfattning av kostnadsanalys 
De kostnader vi anser skall vara med i simuleringen enligt ovanstående resonemang är: 

 

• Inre ställkostnad i klippning och pressning 

• Yttre ställkostnad i klippning och pressning 

• Administrativa OSK – hela flödet 

• Lokalkostnader (ytor) – RVL, mellanlager, FVL 

• Kapitalbindningskostnader – RVL, mellanlager, FVL 

• Emballagekostnader – Avskrivningar och service i mellanlager och FVL 

 

5.2 Analys och val av modell 
Vi har nu identifierat de kostnader som är relevanta att ha med ifrån den avgränsade del av 

produktionskedjan som vi studerar. Vi har kartlagt de teorier och vetenskapliga resonemang 

som förekommer angående partiformning. Vi har också kartlagt vissa processer och 

intressenter inom VCBC. Det är med andra ord dags att resonera sig fram till vilken modell vi 

skall använda oss av för att kunna se vilka ekonomiska konsekvenser förändrade 

partistorlekar får på VCBC. 
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Vald grundmodell 

Många partiformningsmetoder syftar till att hitta den optimala partistorleken utifrån olika 

ingående komponenter. Syftet med vår simulering är att ta fram optimala partistorlekar samt 

visa hur de olika faktorerna, kostnadskomponenterna och totalkostnaden förändras när 

partistorlekarna förändras. För att lyckas med detta kan vi inte använda oss av en ren 

optimeringsmodell. Det bästa i vårt fall är istället att skapa en totalkostnadsmodell liknande 

de som bland andra Lee (2001) och Fagerlund och Sandström (1993) skapade och byggde 

sina vidare resonemang på. Vi har på detta vis möjligheten att visa hur kostnaderna förändras 

och förhåller sig till varandra genom att simulera totalkostnadsmodellen med olika 

partistorlekar. Totalkostnaden har vi valt att beräkna per år. Vi måste nu gå vidare med att 

matematiskt definiera de kostnadskomponenter vi har identifierat för att kunna genomföra 

simuleringen. Nedan definierar vi dessa under olika rubriker. Se bilaga 5 för matematiska 

definitioner. 

 

Inre ställkostnad i klippning och pressning 

Den inre ställkostnaden kan vi hitta i standardkalkylen. Genom att beräkna hur många ställ 

som genomförs per år, vilket är beroende av partistorleken, kan vi få den totala kostnaden för 

inre ställkostnad på en produkt per år. 

 

Yttre ställkostnad i klippning och pressning 

Kostnaden för det yttre stället kan man inte hitta i standardkalkylen. Vi måste därför beräkna 

den utifrån en uppskattning av vilken tid och personal som behövs.  

 

Administrativa Ordersärkostnader – hela flödet 

Denna kostnad beräknas genom att man identifierar de olika tider som åtgår till administrativa 

aktiviteter i samband med varje order. Denna sammanlagda tid multipliceras sedan med 

lönekostnaden. 

 

Lokalkostnader (ytor) 

I råvarulagret är det svårt att definiera hur ytkostnaden skall beräknas. Om man t.ex. minskar 

partistorlekarna beställs rullar med mindre vikt, men dessa tar i stort sett upp samma yta i 

RVL. Dessutom är rullarna olika stora vid olika inleveranser, vilket gör att man inte kan 
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avgöra hur många rullar som går åt till varje order. Detta gör sammantaget att ytkostnaden i 

RVL måste beräknas som en genomsnittlig ytkostnad per år.  

 

I FVL måste tidsfaktorn i beräkningen vara olika beroende på om det är standard eller 

typbundet emballage och om det är interna eller externa leveranser. I både mellanlager och 

FVL måste ytan som tas i anspråk beräknas utifrån antalet artiklar per emballage, emballagets 

yta och hur många emballage man kan stapla i höjd. I totalkostnadsmodellen ingår tre olika 

ytkostnader. 

 

Kapitalbindningskostnader 

Denna kostnad består av värdet på lagrade artiklar/material och en kapitalbindningsränta. 

Även här blir det tre olika delkostnader. Värdet på råmaterialet kan hämtas direkt ur 

standardkalkylen. Värdet i mellanlager går att separera ut ifrån standardkalkylen och värdet i 

RVL finns med som summa kostnad. Eftersom standardkalkylen är beräknad på ett 

normalparti, måste vi emellertid göra en justerad standardkalkyl för att erhålla de rätta 

värdena. 

 

Emballagekostnader 

Denna kostnad består av dels av den årliga avskrivningen på investeringen och dels på service 

och reparationskostnader på emballagen. Service och reparationskostnaden beräknas som en 

procentuell årlig kostnad på investeringskostnaden.  

 

Den slutgiltigt sammanställda totalkostnadsmodellen 

Vår totalkostnadsmodell ser sammanfattningsvis ut på följande sätt: 

 

Totalkostnad = Kapitalbindning i RVL + Kapitalbindning i ML + Kapitalbindning i FVL + 

Ytkostnad i ML + Ytkostnad i FVL + Emballagekostnader ML + Emballagekostnader FVL + 

Ställkostnader i klippning + Ställkostnader i pressning + Administrativa ordersärkostnader 

5.3 Indata 
De indata vi använt vid simuleringen av de båda artiklarna är delvis av känslig karaktär, 

varför vi väljer att inte redovisa de numeriska värdena. Nedan finns dock en beskrivning av 

insamlade data. 
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• Veckobehov, lönekostnader och maskinpålägg är värden som vi hämtat direkt ur 

systemen.  

• Administrativ tid per order är en svårbedömd parameter. Vi har därför simulerat med 

denna tid på olika nivåer. 

• Inre ställtid, bemanning vi inre ställ och RTO är hämtade ifrån systemen och sedan 

bekräftat vid flertalet intervjutillfällen. 

• Yttre ställtid och bemanning vid yttre ställ är en avvägning av olika intervjuresultat. 

Vi har därför simulerat med förändrade värden på denna parameter. 

• Genomsnittlig lagerhållningstid i RVL och mellanlager kommer ifrån samstämmiga 

uppgifter ifrån flertalet intervjuer. 

• Inköpspris råmaterial, råmaterialåtgång, Slag per timme är värden som kommer ifrån 

systemen och används vid standardkalkylberäkningar. 

• Antal artiklar per emballage, Emballageytor och antal typbundna emballage i omlopp 

är hämtade ur systemen. 

• Ytkostnader, inköpspris emballage, årlig avskrivning och staplingsbarhet är uppgifter 

hämtade vid intervjuer. 

 

Simuleringen av olika partistorlekar är genomförd med indata enligt nuläget. Förändringar av 

indata har gjorts med utgångspunkt ifrån nulägessimuleringen. Endast en parameter i taget är 

förändrad för att kunna se effekterna av just dessa indata. Vi har valt artiklar som 

produktionsmässigt är mycket olika varandra. Artiklarna är: 

 

Vänster bakdörr ytter till V70, 

artikelnummer 30649495 

Ytterdetalj 

Skrymmande i FVL (6,95 

detaljer/kubikmeter) 

Typbundet emballage 

Presslinje T9 

Klipputrustning 102813 

En detalj per slag 

 

Robotpackas i emballage 

Gavel till dörr V70 och S60, 

artikelnummer 9187767 och 9187768 

Innerdetalj 

Ej skrymmande i FVL (155,2 

detaljer/kubikmeter) 

Standardemballage 

Presslinje T7 

Klipputrustning 102624 

”Spegeldetalj” – Två artiklar 

(Höger/Vänster) pressas i samma slag 

Packas manuellt i emballage
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5.4 Resultat 
Här redovisas resultaten av våra 

simuleringar. För exakta siffror 

hänvisas till tabeller i bilaga 6, 7 

och 8.  

5.4.1 Resultat, Dörr 
 

I diagram 1 och 2 finns resultaten 

av simulering av V70 bakdörren. 

Simuleringen är gjord med indata 

som motsvarar nuläget. Alla 

kostnader i detta kapitel är 

årskostnader, om inget annat 

anges. Vi ser att det är emballage-

kostnaderna i FVL som står för den 

största andelen av totalkostnaden. 

Den optimala partistorleken är 

precis som dagens, 2500. 

Totalkostnaden vid partistorleken 

2500 är 441 kkr. Kapitalbindning 

och ytkostnader i RVL och ML är 

försvinnande små i jämförelse med 

totalkostnaderna. 

 

Simuleringen är gjord med full av-

skrivning (20%) på 84 emballage. 

Kräver partistorleken fler em-

ballage skrivs även dessa av.  

 

Antas emballagen vara helt av-

skrivna består emballagekostnader 

endast av underhåll och andelen för 

emballagekostnader i FVL sjunker 

Kostnadsfördelning vid 2500 dörr, avskrivna emballage FVL 

         Totalkostnad, OSK & LHK dörr, avskrivna emballage 

Diagram 4 

Diagram 3 

Diagram 2 
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 till 18%, se diagram 3. Totalkostnaden sjunker till 222 kkr vid partistorleken 2500.  

Optimal partistorlek förändras här till 3400 med en totalkostnad på 214 kkr, se diagram 4. 

 

Ytbehovet för varje order i FVL ökar från 64 till 84 kvm (30%), vid en ökning av partistorlek 

från 2500 till 3400. Antalet emballage i omlopp är idag 84 st, varför det skulle behövas 

investeringar i ytterligare 24 st för att klara partistorleken 3400.  

 

Då vi simulerar vår modell med halverade inre ställtider i både klippning och pressning, till 

10 respektive 7,5 min, kan vi utläsa att optimal partistorlek inte förändras. Dock sänker vi 

totalkostnaden med till 388 kkr jämfört med dagens 441 kkr, vilket motsvarar 12 %. Samma 

simulering utan hänsyn tagen till antal emballage i omlopp ger däremot en kraftigt sänkt 

optimal partistorlek, till 1400 till en totalkostnad på 344 kkr. En fördubblad yttre ställtid från 

60 till 120 minuter ökar totalkostnaden med 20 kkr, men påverkar inte den optimala 

partistorleken.  

 

En halverad internränta, från 12 till 6% sänker totalkostnaden med 9 kkr / år, en ränta på 24% 

ökar kostnaden med 16 kkr. Dessa förändringar av räntor påverkar inte optimal partistorlek. 

 

Produktionstakten i T9 är 400 slag/timme. Simulerar vi med 612 slag/timme får vi ingen 

skillnad i kostnad eller partistorlek. Däremot kan vi se att vi sparar 130 minuter per order, 

vilket skulle motsvara 97,5 timmar per år vid en partistorlek på 2500, på denna artikel. 

 

Ändrar vi antalet emballage i omlopp till noll i vår simuleringsmodell, motsvarar detta ett 

nybilsprojekt i planeringsfasen. Optimal partistorlek blir då 1900 med en totalkostnad på 423 

kkr.  

 

Det är snarare regel än undantag att partistorleken varierar från ett tillfälle till ett annat, 

främst beroende på storleken på plåtrullarna. Därför simulerar vi vad som händer då man 

under ett helt år pressar 10 % fler artiklar på varje order, d.v.s. 2500 blir 2750. 

Totalkostnaden per år ökar då 3,2 % (14 kkr). Vid motsvarande minskning, från 2500 till 

2250 ökar kostnaden 2,3 % (10 kkr). 
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5.4.2 Resultat gavel 
 

I Diagram 5 och 6 finns resultaten av 

simulering av gaveln. Simuleringen är gjord 

med indata som motsvarar nuläget. Den 

optimala partistorleken är c:a 15500, vilket ger 

en totalkostnad på 145 kkr och en kostnads-

fördelning enligt diagram 7.  Totalkostnaden 

för dagens partistorlek (8000) är 174 kkr per 

år.  

  

Totalkostnadskurvan är mycket flack mellan 

partistorlekarna 11000 och 21000. I detta 

område varierar totalkostnaden endast 3 %.  

 

En ökning från 8000 till 15500 skulle innebära  

en minskning med c:a 43 mantimmar för yttre 

ställ om året. 

 

Maximala ytbehovet för varje order i FVL 

ökar från 9,6 till 16,0 kvm vid en ökning av 

partistorlek från 8000 till 15500. 

 

 

Även här provar vi med att halvera de inre ställtiderna i klipp och press, från 18 respektive 14 

till 9 och 7 minuter. Den optimala partistorleken sjunker då till 11500 och totalkostnaden 

sjunker till c:a 117 kkr. En simulering av en konstant ökning eller minskning av 

partistorleken med 10 % under ett år ger en maximal totalkostnadsökning med 3,2 %. 

 

Då vi får en kraftigt ökad optimal partistorlek för detta med sig ett ökat ytbehov. Eftersom 

ytor är en bristvara simulerar vi med en ökad ytkostnad per år från 450 till 2000 kr/kvm. 

Resultatet blir en optimal partistorlek på 14800. 

Kostnadsfördelning gavel vid 8000, nuläge
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6 Analys 
Detta analyskapitel är uppdelat i två delar. I den första delen analyserar vi de ekonomiska 

konsekvenserna förändrade partistorlekar för med sig. Denna analys bygger framför allt på 

resultatet av vår simulering. I den andra delen analyserar vi den ekonomiska analysen i 

kombination med intressentkartläggningen för att identifiera de motsatsförhållanden som 

finns inbyggda i partistorleksdiskussionen på VCBC. 

6.1 Ekonomisk analys av partistorlekar 

Den ekonomiska analysen är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar 

partistorleksförändringar i vår nulägessimulering, medan den andra delen behandlar 

konsekvenserna av förändrade eller felaktiga indata. 

6.1.1 Förändrade partistorlekar bakdörr V70 ytter 

Det första man kan konstatera när man tittar på resultatet av simuleringen av dörren är att den 

verkliga partistorleken (2500) också är den partistorlek som medför den lägsta totalkostnaden 

enligt vår simulering av nuläget.  

 

För närvarande finns enligt VCBC: s system 84 st emballage till förfogande för denna artikel. 

Under antagande att inga emballage finns tillgängliga, visar vår simulering att den optimala 

partistorleken blir 1900, samt att vi får investera i 68 st emballage. Detta kan förklara varför  

det bestäms lägre partistorlekar i nybilsprojekten. Vi kan inte svara på varför det idag finns 84 

emballage. De extra emballagen kan dock behövas när det skall pressas buffertar inför större 

produktionsstillestånd. Fortsatt diskussion om emballage finns under 6.1.2 Förändrade indata. 

 

Resultatet av simuleringen med en variation av partistorleken med ± 10 % medför 

kostnadsförändringar på maximalt 14 kkr om året. Detta är beräknat på om det alltid pressas 

10 % fler än den optimala partistorleken. Denna kostnad skall ses i relation till vilka resurser 

som skulle behöva avsättas om antalet ämnen alltid skulle motsvara exakt beordrad 

partistorlek, med tanke på att det är mycket besvärligt att backa en delvis klippt plåtrulle i 

klipplinjen. Den marginella kostnadsökningen befogar därmed inte att klippsträckorna klipper 

upp exakt antal ämnen till varje order.  
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6.1.2 Förändrade indata bakdörr V70 ytter 

Då vi simulerade denna artikel utan avskrivningar på emballage fick vi en större optimal 

partistorlek (3400). Vi känner inte till den tekniska livslängden på denna typ av emballage, ej 

heller hur länge bilmodellen (V70) kommer att tillverkas. Eftersom emballagen är en 

betydande kostnad bör därför kalkylerna (och avskrivningstiderna) som ligger till grund för 

bestämmande av partistorlekar i nybilsprojektet, spegla den kortaste av tidigare två nämnda 

livslängder. Att ändra partistorlekar endast p.g.a. att emballagen är avskrivna är naturligtvis 

orealistiskt. Dessutom finns alltid ett varierande restvärde på emballage. Som lägst finns ett 

skrotvärde och i bästa fall kan man bygga om emballaget så att det passar en annan artikel.  

 

Simuleringen av halverade inre ställtider, gav ett inget genomslag på partistorleken, dock 

sänks totalkostnaden. Detta beror på att vi behåller emballagekostnaderna på samtliga 84 

emballage, vilket kan likställas med en fast kostnad och är enligt vår bedömning är felaktigt 

att göra i detta fall. Därför simulerades samma ställtidsreducering utan några tillgängliga 

emballage i omlopp, vilket innebär att simuleringsmodellen räknar med precis det antalet 

emballage som behövs för varje partistorlek, emballagekostnaden blir då rörlig i förhållande 

till partistorleken. Totalkostnaden kunde sänkas till 344 kkr, med endast 55 emballage vid den 

optimala partistorleken 1400.  

 

Produktionstakten är en parameter som inte påverkar partistorleken eller totalkostnaden i vår 

simulering. Trots detta är resultatet mycket intressant, då en ökning från 400 till 612 slag per 

timme skulle innebära 97 timmars mindre produktionstid om året för dörren. Det kan alltså 

finnas effektivare tillvägagångssätt att minska kostnader och bemanning än att optimera 

partistorlekar. Detta stöds ytterligare av Toyota-systemet som förespråkar ständiga 

förbättringar av processer mm.  

6.1.3 Förändrade partistorlekar gavel V70 / S60 

Dagens partistorlek på 8000 ligger i utkanten av det område på totalkostnadskurvan där 

totalkostnaden är som lägst och variationen liten. Om man vill minimera kostnaderna bör 

partistorleken ökas, till förslagsvis 16000, vilket motsvarar två veckobehov. Detta skulle 

medföra att lagerhållningskostnaderna i FVL ökar, men vi skulle få en bättre balans mellan 

dessa kostnader och ordersärkostnaderna, och därmed en lägre totalkostnad. Det färre antalet 

ställ skulle frigöra över 40 timmar yttre ställpersonal om året. Ytbehovet i FVL ökar c:a 6 

kvm till maximalt 16 kvm per order. Detta är den enda negativa konsekvensen av att 
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fördubbla partistorleken på gaveln, men ökningen är förhållandevis liten i jämförelse med de 

skrymmande artiklarnas ytbehov. 

 

Variationen i partistorlekar beroende på storlek på plåtrullar på ca. 10 % ger inga 

totalkostnadsökningar som motiverar att man backar plåtrullarna. Vid den optimala 

partistorleken 15500 kan ännu större variationer på partistorlekar tillåtas på grund av den 

flacka totalkostnadskurvan. 

6.1.4 Förändrade indata gavel V70 / S60 

Vid halverade inre ställtider kan vi se att totalkostnaderna minskas med nära 30 kkr per år, om 

man justerar partistorleken till ett nytt optimum på 11500. Detta säger oss att VCBC bör 

minska partistorlekarna i takt med rationaliseringar av ställtider. Detta för att få ut den fulla 

potentialen av rationaliseringarna som t.ex. minskade ytbehov och lägsta möjliga totalkostnad. 

6.1.5 Jämförelse mellan valda artiklar 

Beroende på hur man resonerar om emballagefrågan, finns det en tydlig optimal partistorlek 

för bakdörren, antingen 1900 eller 2500. Detta beror på att de typbundna emballagen är dyra 

och skrymmande i FVL. Gaveln packas i standardemballage och tar mycket mindre ytor i 

anspråk. Lagerhållningskostnaden per st och år för dörren respektive gaveln är 176 kr och 

6,62 kr. Detta förklarar skillnaden i optimal partistorlek. För dörren är det lämpligt att pressa 

veckobehovet, medan gaveln kan pressas med partistorlekar som motsvarar två veckors behov 

för minsta möjliga totalkostnad. 

 

Även ytbehovet i FVL för de olika artiklarna är intressant. Mindre ökningar av partistorleken 

för dörrarna ökar behovet av lagerytrymmen markant, medan gavelemballagen kan staplas 

högt varför stora volymökningar inte slår nämnvärt på ytbehoven. 

6.2 Analys av motsatsförhållanden 
VCBC:s konkurrenssituation inom Ford-koncernen ställer stora krav på effektivitet. För att 

uppvisa prov på detta bestäms exempelvis partistorlekarna i nybilsprojekten till tre dagars 

behov. Förändringar till större partistorlekar skulle med tanke på enbart ”tredagarsregeln” inte 

få positiva reaktioner på ledningsnivå, trots att ledningen är väl medveten om att det i 

praktiken förekommer ”civil olydnad” i produktionen, d.v.s. bestämda partistorlekar 

åsidosätts av olika skäl. Vilka förändringar som helst tror vi dock skulle ses positivt om de 

medför minskad bemanning, då detta är viktiga nyckeltal i koncernen. VCBC:s anseende 
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inom VCC, likaså VCC:s anseende inom Ford, är en mycket viktig faktor. Detta kan förklara 

att tredagarsregeln har beslutats och fortfarande eftersträvas, trots att våra observationer visar 

att den inte tillämpas i produktionen och trots att den i nuläget inte sänker totalkostnaderna. 

 

Ekonomiavdelningen fokuserar på kostnader. Då avdelningen tidigare har mätt 

kapitalbindning har produktion varit negativa till denna redovisning. Våra simuleringar och 

analyser visar att det måste finnas en balans mellan lagerhållning och ordersärkostnader. Att 

ensidigt fokusera på kapitalbindning är således felaktigt. En minskning av kapitalbindningen 

genom minskning av partistorlekar kan innebära en högre totalkostnadsbild.  

 

Bemanningen i produktion är ett hett diskussionsämne på VCBC, ledningen styr 

verksamheten mycket med detta nyckeltal. Produktionsökningarna skall klaras utan 

nyanställningar och bemanningen synas noggrant. Produktionsledarna är mycket mån om att 

få behålla sin personal, samtidigt som man vill kunna ersätta frånvarande operatörer. Tiden 

för att pressa ett parti kan inte understiga tiden för ett yttre ställ, vilket kan ta upp till tre 

timmar enligt vissa respondenter, medan andra anser att det maximalt tar en och en halv 

timme. Eftersom samma personal utför både det yttre stället och den löpande produktionen, 

mäts aldrig yttre ställtid. Detta gör att personalresurserna ökar med ökade partistorlekar utan 

att detta mäts. 

 

Leveransförmågan sätts av samtliga intressenter i främsta rummet. Produktionsavdelningarna 

ska uppnå de mål på produktivitet som satts upp. Att produktiviteten är ett så pass prioriterat 

område, ger tydliga incitament till produktionsledare och produktionspersonal att sträva mot 

högre partistorlekar, vilket automatiskt ger bättre produktivitetssiffror. Mellan produktivitet 

och leveransförmåga finns inget motsatsförhållande, under förutsättning att produktionen inte 

drabbas av stora störningar. Efter produktionsstörningar kan ibland krävas att det pressas 

mindre partier för att upprätthålla leveransförmågan, vilket innebär fler ställ och lägre 

produktion per dygn. 

 

Förutsättningarna för produktionen i varje nytt projekt hanteras inom logistikfunktionen. 

Antal emballage, ytor och maskinkapacitet bestäms med utgångspunkt ifrån partistorlekar. 

Skulle exempelvis en leverans försenas p.g.a. emballagebrist kan en diskussion uppstå om 

vem som äger problemet. Är det produktion som inte följer direktiven från logistik eller är det 
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logistik som har missat? Konflikter av detta slag är ett resultat av brister i mål-medelhierarkin, 

då produktionsmålen inte korrelerar med logistikavdelningens mål och direktiv.  

 

Ett av målen i teorin om målkonflikter i produktionsekonomin är kapitalbindningen. Vi kan 

komplettera detta mål med ytbehov, ytkostnader och emballagekostnader, eftersom de 

påverkas av partistorlekarna på samma sätt. Ansvar för dessa parametrar ligger på 

logistikfunktionen, varför det därifrån trycks hårt på att satta partistorlekar inte blir större i 

verkligheten. Detta medför att det finns ett motsatsförhållande mellan att hålla nere dessa 

lagerhållningskostnader och att upprätthålla produktionstakten.  

 

När- och totalplanerarna har en oftast en bakgrund i produktionen och arbetar nära 

produktionsledarna. Trots att planerarna tillhör logistikfunktionen tycks inga motsättningar i 

detta sammanhang finnas på denna hierarkiska nivå. På denna nivå styrs produktionen alltså 

även från logistikfunktionens sida mot produktivitets och leveransmål.  

 

Från resultatet och analysen av simuleringen kan vi utläsa att det finns ett generellt 

motsatsförhållande mellan ytor och bemanning, vilka båda är aktuella diskussionsämnen på 

VCBC. En möjlig väg att minska bemanningen är att det pressas större partier vilket innebär 

färre mantimmar för yttre ställ. Större partistorlekar medför ökad ytåtgång, ytor som idag har 

en tydlig begränsning. Att VCBC styr hårt med nyckeltal för bemanning kan alltså innebära 

att ytbristen blir allvarlig, då det i praktiken är produktionsledare och planerare som 

bestämmer partistorlekarna.  

6.3 Summering av analyser 
För artiklar som lagras i typbundna emballage, uppstår en svår men intressant diskussion 

angående partistorlekar och avskrivningar på emballagen. I nuläget finns 84 emballage till vår 

dörr. Anses att emballageavskrivningar är en relevant kostnad bör partistorlekarna justeras 

nedåt, under förutsättning att VCBC kan konvertera överblivna emballage så att de kan 

användas till en annan artikel. Går emballagen inte att konverteras bör de användas och 

partistorleken bör vara oförändrad, eftersom avskrivningskostnaden fortfarande finns kvar och 

belastar denna artikel.  
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Ses emballageinvesteringar som en sunk cost, d.v.s. att avskrivningskostnader inte belastar 

artikeln, skall partistorleken enligt simulering justeras uppåt. Detta är dock orimligt, då detta 

skulle innebära nyinvesteringar av emballage, i vårt fall. 

 

Gällande gaveln, visar simuleringen att VCBC bör öka partistorleken till två veckobehov. 

Simuleringen visar också att det fortfarande är lönsamt att kraftigt öka partistorleken med en 

ytkostnad per kvadratmeter på 2000 kr.  

 

Resultatet av våra simuleringar visar att målet att producera tre dagars behov inte ger lägre 

kostnader. Denna typ av generell regel är inte rätt sätt att angripa kostnadsbilden. 

Tredagarsregeln skulle dock i vårt fall kunna visa sig vara kostnadseffektiv om exempelvis 

ställtider kan reduceras.    

 

Vid en minskning av partistorleken för dörren till 2000 och en ökning för gaveln till ett 

tvåveckorsbehov per parti fås en total minskning av det maximala ytbehovet med ca 3 

kvadratmeter. Den sammanlagda totalkostnaden för artiklarna minskar med 5 kkr. Detta säger 

oss att det kan vara möjligt att kompensera det ökade ytbehovet vid stora ökningar av 

partistorlekar för icke skrymmande artiklar, med en liten minskning av partistorleken för de 

skrymmande artiklarna. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel redovisar vi våra slutsatser och ger svar på de frågor som ligger till grund för arbetet. Vi 

ger även rekommendationer till VCBC, grundade på våra slutsatser. Till sist redovisar vi hur man kan 

gå vidare med det problem vi har jobbat med. 

7.1 Kostnader av betydelse 
Vilka kostnader är av betydelse när man beräknar optimal partistorlek? 
 
De kostnader som identifierades inför valet av lämplig simuleringsmodell kan vi i efterhand 

reducera till antalet, då partistorlekar ska diskuteras. Yttre och inre ställkostnader är högst 

relevanta och utgör en stor del av totalkostnaden. Administrativa ordersärkostnader finns, är 

svåra att uppskatta men bör ändå finnas med i resonemanget. Vid beräkningar av 

kapitalbindningskostnader bör samtliga tre lager (RVL, ML och FVL) beaktas. Dock är 

endast kapitalbindning i FVL intressant vid resonemang om partistorlekar. På samma sätt bör 

yt- och emballagekostnader hanteras.  

 

Emballagekostnader i FVL är den riktigt tunga posten, när det rör sig om typbundna 

emballage. Emballagekostnaden kan i vissa fall med fördel betraktas som en rörlig kostnad i 

förhållande till partistorleken, exempelvis när emballagen lätt kan konverteras så att de passar 

en annan artikel, eller då ställtider rationaliseras. 

7.2 Lämplig beräkningsmodell  
Vilken beräkningsmodell är lämplig att använda inför beslut om partistorlekar? 
 
En modell som generaliserar lagerhållningskostnader som en andel av värdet på artikeln är i 

vårt fall olämplig. Modellen bör dela upp emballage-, kapitalbindnings- och ytkostnader, dock 

endast i FVL. Ordersärkostnader bör delas upp i yttre och inre ställkostnader i klippning och 

pressning. Administrativa kostnader skall också ingå i ordersärkostnaden.  

 

Vår simuleringsmodell är konstruerad för att optimera lagerhållningskostnad och 

ordersärkostnad. Som tidigare nämnt är det i stort sett emballagekostnader som ska ställas mot 

ställkostnader. Vår simuleringsmodell optimerar varken bemanning eller ytåtgång, vilka är två 

prioriterade mål som verksamheten styrs mot. Som vi tidigare nämnt är en 

totalkostnadsmodell lämpligast, den kan dock med fördel förenklas, i förhållande till vår 
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simuleringsmodell, så att den endast beräknar lagerhållningskostnader i FVL och 

ordersärkostnader. 

7.3 Motsatsförhållanden  

Vilka motsatsförhållanden bör beaktas vid beslut om partistorlekar? Följande fyra 

motsatsförhållanden är, som vi anser, de viktigaste motsatsförhållandena som bör synliggöras 

i hela organisationen.  

 

Att både minska på bemanning och utnyttjade ytor är motsägelsefullt vid 

partistorleksförändringar. Bemanningen är just nu en högt prioriterad fråga, som kanske till 

viss del kan lösas med ökade partistorlekar. En oundviklig konsekvens av större partistorlekar 

är att man tar mer ytor i anspråk.  

 

Samtliga avdelningar i hela organisationen mäter sjukfrånvaro. Vid oförändrad bemanning 

och större partistorlekar kan personal som arbetat med yttre ställ avlasta personal vid linjen. 

Speciellt vid T7, där samtliga artiklar packas i emballage manuellt, får personalen en högre 

arbetsbelastning vid minskad bemanning. Vissa artiklar är tunga och packningen av dem är ur 

en ergonomisk synvinkel ett påfrestande arbete. Här finns ett motsatsförhållande, oavsett hur 

partistorlekarna ser ut. Minskad bemanning ökar arbetsbelastningen, med risk för att 

sjukfrånvaron ökar. Effekterna av den ökade arbetsbelastningen kan dock mildras genom att 

öka partistorlekarna, om personalen som genomför yttre ställ, avlastar sina kollegor på linjen 

då det yttre stället är slutfört.  

 

För varje timme räknas antalet slag i maskinerna som sedan jämförs med målet för 

produktionstakt. För att nå dessa mål bortser produktion från beslutet om att VCBC ska pressa 

tre dagars behov per order. Att mäta produktionen med dagens metoder och samtidigt sträva 

efter att få ner partistorlekarna till tre dagars behov är en orimlig ekvation. De båda målen 

mäts i olika funktioner i organisationen vilket gör att denna målkonflikt är dold i det dagliga 

arbetet.  

 

Förhållandet mellan lagerhållningskostnader och ordersärkostnader är både i teorin och 

praktiken den centrala avvägningsfrågan i partiformning. I vårt fall är det grovt sett 

ställkostnader som skall avvägas mot emballagekostnader. Detta kompliceras ytterligare, då 

emballageavskrivningar kan betraktas ur olika perspektiv.  
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7.4 Diskussionsmodell  
Hur bör faktorer och kostnader värderas och viktas mot varandra vid diskussioner och beslut 

om partistorlekar?  

 

I fall med typbundna emballage i FVL bör främst ställkostnader viktas mot 

emballagekostnader. Övriga kostnader har då en underordnad betydelse. I fall med 

standardemballage i FVL bör ställkostnaden viktas mot en summa av emballage-, yt- och 

kapitalbindningskostnader i FVL. I båda fallen kan kapitalbindning och ytkostnader i RVL 

och ML lämnas utanför diskussionen. Dessutom måste, oavsett emballagetyp, hänsyn tas till 

övriga konsekvenser som redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Konsekvenser av en ökad partistorlek 
 
I tabell 3 redovisas sammanfattningsvis vilka konsekvenser en ökning av partistorleken för 

med sig. Pil uppåt betyder att kostnaden ökar, pil nedåt att den minskar medan pil åt höger 

innebär att kostnaden är oförändrad. Fetare pil innebär att kostnaden förändras förhållandevis 

mycket. Vid minskade partistorlekar förändras kostnader och konsekvenser åt motsatt håll. 

 Kostnad per år Övriga konsekvenser 
 
Emballage typbundet 
 

Arbetsbelastning minskar 
Med avseende på 
Yttre ställ 

 
Emballage standard 
 

 
Produktiviteten ökar 

 
Ställ  
 

 
Tredagarsregeln åsidosätts 

 
Ytor FVL 
 

Känslighet för 
produktionsstörningar  
ökar 

 
Ytor RVL, ML  
 

Risk för att  
Maximal ytkapacitet 
överskrids 

 
Kapitalbindning FVL 
 

 

 
Kapitalbindning RVL,ML 
 

 

Vad händer vid 
ökade partistorlekar? 

 
Administrativa OSK 
 

 



   

 69

7.5 Rekommendationer 

I nybilsprojekt bör partistorlekarna i presslinjerna inte sättas ensidigt efter tredagarsregeln. 

Hänsyn måste tas till alla de kostnadskomponenter och faktorer som vi har identifierat i denna 

rapport.  

 

När det gäller de två artiklar vi har undersökt så rekommenderar vi en fördubbling av 

partistorleken för gaveln och en oförändrad partistorlek för dörren, om inte emballagen lätt 

kan konverteras och användas till annan produktion. 

 

Då partistorlekarna är de optimala enligt våra beräkningar kan plåtrullar oftast klippas upp i 

sin helhet. Kostnadsökningen blir så pass marginell att det inte berättigar backning om 

variationen i rullstorlek ligger inom ± 10 % för dörren. För gaveln kan ännu större variation 

tillåtas. 

 

Om produktionsvolymerna skall kunna öka i den takt som prognoserna visar, utan att 

ytterligare resurser i maskiner och personal skall tillföras, räcker inte optimering av 

partistorlekar. Istället bör förbättringar av produktionsprocesserna prioriteras, enligt till 

exempel Toyota-systemet. 

 

Förändrade årsbehov och rationaliseringar i produktionsprocesserna bör alltid efterföljas av en 

översyn av partistorlekarna för att dra maximal nytta av förändringen. 

7.6 Förslag till fortsatta studier  

Vi rekommenderar att även övriga artiklar i transferpressarna analyseras, för att identifiera de 

artiklar vars partistorlekar bör förändras. Analysen bör även omfatta simuleringar av ökad 

produktivitet och anläggningsutnyttjande, som i kombination med optimering av 

partistorlekar kan ge ett bra underlag för beslut i bemanningsfrågor. 

 

En naturlig fortsättning på detta arbete är att genomföra motsvarande partistorleksanalyser 

även på övriga presslinjer inom VCBC. Att hitta en lämplig partiformningsmetod till 

delsammansättningen och analysera denna verksamhet kan också vara ett lämpligt område att 

studera. 
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8.2 Elektroniska källor 

8.2.1 Företagsinterna 
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PROBAS - MPS-system (flertal tillfällen mellan 050407 och 050520) 
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Standardkalkyl – artikel 30649495 (050419) 

Standardkalky – artikel 9187767 och 9187768 (050419) 

Organisationsschema VCBC, Logistics, Finance och Övre fabriken (050427) 

 

8.3 Muntliga källor 

Muntliga källor är personliga intervjuer, om inge annat anges. 
 
Produktionschef övre fabriken, (10 möten + telefonkontakter mellan 050112 och 050526) 

Produktionsledare Verson och plåtförråd (050407) 

Produktionsledare T9 (050407, 050413, 050419) 

Produktionsledare T7 (050504, 050520) 

Produktionsledare Steg och Band (050407) 

Traversförare plåtförråd (050407) 

f.d produktionsledare och planerare ämnesklippning (050422) 

 

Produktionstekniker T9 (050419, 050425) 

Produktionstekniker T7 (050407, 050413, 050419, 050520) 

Produktionstekniker Ämnesklippning (050407, 050520) 

 

Operatör ämnesklippning (050413, 050515) 

Operatör pressning T9 (050407) 

Operatör pressning T7 (050407) 

 

Logistikutvecklingschef VCBC (050413, 050422) 

Logistikchef /planeringschef övre fabriken (050421) 

Totalplanerare T9 (050421) 

Närplanerare ämnesklippning (050421) 

Ytansvarig övre fabriken (050504) 

Emballageansvarig övre fabriken (050504) 

Ansvarig, emballageteknik (050517, Telefonintervju) 

Truckansvarig VCBC (050413, 050504) 

Projektmedlem ”Next Generation” logistikprojekt (050425) 

Chef produktionsstyrning (050422) 
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Production engineer, Produktionsstyrning Beläggning (050422) 

Production engineer, Produktionsstyrning Utredningar (050422) 

Production engineer, Produktionsstyrning Utredningar (050422, 050425, samt telefonintervju 

050524) 

 

Controller Södra fabriken (4 möten + telefonkontakter, mellan 050413 och 050524) 

Controller Övre fabriken, avgående (050112) 

Controller Övre fabriken (050413, 050419, 050422) 

Ekonom, VCBC (050419, 050422) 

 

Systemansvarig PROBAS (050422 + telefonintervju 050503) 

Kommunikatör VCBC (5 möten + telefonkontakter mellan 050413 och 050519) 

HR-medarbetare (050413) 
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            Bilaga 1 

 
ORDLISTA 
 
Delsammansättning – Sammanfogning av pressade plåtdetaljer. 
 
Innerdetaljer – Pressade plåtartiklar som inte syns på den färdiga bilens utsida. 
 
Inre ställ – Omställningsaktiviteter som endast kan utföras då produktionsresursen inte är i 
drift. 
 
Optimal partistorlek – Den partistorlek som ger den lägsta möjliga totalkostnaden, utan att 
förändra andra produktionsförutsättningarna än just partistorleken. 
 
Partistorlekar – Det antal artiklar som produceras i en produktionsresurs i en följd, utan 
avbrott för produktion av en annan artikel. 
 
Press, pressning – Maskin/aktivitet som med en vertikal rörelse formar och klipper material 
till önskad form. 
 
Presslinje - Består av ett antal pressar med pressverktyg som vart och ett formar plåten ett 
steg närmare den slutgiltiga formen. 
 
Slag – En pressrörelse som normalt producerar en artikel, produktiviteten i VCBC:s 
presslinjer mäts i slag per timme. 
 
Ställtid – Den tid det tar att göra en omställning. 
 
Transferpress – En press som rymmer flera pressverktyg och som  kan ersätta en presslinje. 
 
Typbundet emballage – Ett emballage som bara kan användas till en specifik produkt 
 
VCBC – Volvo Car Body Components, Enhet inom Volvo Car Corporation som tillverkar 
karosskomponenter med huvudsaklig verksamhet i Olofström. 
 
VCC - Volvo Car Corporation, tidigare Volvo Personvagnar, ett företag i Ford-koncernen. 
 
Ytterdetalj - Pressade plåtartiklar som är synliga på den färdiga bilens utsida. På ytterdetaljer 
ställs höga krav på ytfinish.  
 
Yttre ställ - (omställning) är de förberedande aktiviteter som måste utföras för att en annan 
artikel skall kunna produceras i en produktionsresurs, men som kan göras medan annan 
produktion pågår i maskinen.  
 
Ämnesklippning, klipplinje – En serie maskiner som klipper/stansar plåtband till geometrier 

för att kunna vidareförädlas i pressning. 
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Bilaga 2 

 
Mattsson och Jonssons uppdelning av ordersärkostnad och lagerhållningskostnad 
 
 
Lagerhållningskostnader 

 
1. Kapitalkostnader 
2. Lokalkostnader 
3. Kostnader för hyllor, stallage etc. 
4. Kostnader för hanteringsutrustning 
5. Hanteringskostnader 
6. Försäkringkostnader 
7. Kostnader för värdeminskning 
8. Kassatiomskostnader 
9. Kostnader för svinn 
10. Inventeringskostnader 
11. Administrativa kostnader 
12. Databehandlingskostnader 
13. Personalledninskostnader 
 

 
Ordersärkostnad för inköpsartiklar 
 

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

 
 

 
 
Ordersärkostnad för 
tillverkningsartiklar 
 
Administrativa aktiviteter 
 

1. Behandling av orderförslag 
2. Inplanering av tillverkningsorder 
3. Framtagning av ordersats 
4. Framtagning av instruktioner 
5. Beordring 
6. Inrapportering av material 
7. Inrapportering av arbetstid 
8. Orderbevakning 
9. Inrapportering av inleverans 
10. Efterkalkylering 

 
Materialflödesaktiviteter 
 

1. Uttag av material från lager 
2. Interna transporter till produktion 
3. Kvalitets- och kvantitetskontroll 
4. Transport av tillverkad artikel till 

lager 
 
Produktionsaktiviteter 
 

1. Framtagning av verktyg och dylikt 
2. Uppsättning/inställning av maskin 
3. Förstastyckskörning och kontroll 
4. Start- och stoppkassation 
5. Nedtagning av verktyg och dylikt 
6. Rengöring av maskin/utrustning 
7. Återställande av verktyg och dylikt 
8. Intern transport och hantering 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Regressionsanalys kassationsstatistik innerdetaljer T9 
        
      

 
Partistorlek,       
tusental Kassation %      

 X  Y X * X X * Y 
Y-

Ymedel 
(Y-

Ymedel)^2 Y * Y 

Summa: 361,133 61,26975563 1252,927895 157,7
-

60,25703 235,044908 236,07052
Medelvärden 5,969140496 1,012723234           
        
 Anovatablå   

 Variationsorsak 
Sums of 
Squares Frihetsgrader Mean Squares   

 SS reg 4,287501411 1     
 SS res 200,4998236 118 1,699151048   
 SS tot 204,787325 119     
        
        

 
Regressionsanalys kassationsstatistik ytterdetaljer T9 

        
      

 
Partistorlek,       
tusental Kassation %      

 X  Y X * X X * Y 
Y-

Ymedel 
(Y-

Ymedel)^2 Y * Y 
Summa: 961,09 551,85 2 954,02 347,50 -140,96 569,18 567,18
Medelvärden 20,89 10,61           
        
        
 Anovatablå   

 Variationsorsak 
Sums of 
Squares Frihetsgrader Mean Squares   

 SS reg 27,56313225 1     
 SS res 653,0587286 64 10,20404263   
 SS tot 680,6218609 65     
        

 
 

Regressionsanalys kassationsstatistik innerdetaljer och ytterdetaljer T9 
        

      
 

Partistorlek,       
tusental Kassation %      

 X  Y X * X X * Y 
Y-

Ymedel 
(Y-

Ymedel)^2 Y * Y 
Summa: 565,433 235,6491802 2019,372221 636,7 -1,1E-13 1078,871164 1377,4224
Medelvärden 3,039962366 1,266931076           
        
 Anovatablå   

 Variationsorsak 
Sums of 
Squares Frihetsgrader Mean Squares   

 SS reg 21,12125369 1     
 SS res 1057,74991 184 5,748640817   
 SS tot 1078,871164 185     
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  Bilaga 5 
      Sidan 1 av 3 

 

Matematiska definitioner av ingående kostnadskomponenter i 
totalkostnadsmodellen 
 
 
Beräkning av Kapitalbindning 
 
 
Råvarulager: 
 
Kapitalbindning RVL per år = Råmtrl-värde per order * Genomsnittlig lagerhållningstid per 
order * Ränta * Antal order per år 
 
( Råmtrl-värde per order = Värde per styck RVL * Partistorlek ) 
 
Mellanlager: 
 
Kaptialbindning i ML / år = Värde per order ML * Genomsnittlig lagerhållningstid per order* 
Ränta * Antal order per år 
 
(Värde per order ML = Värde klippt artikel (kr/st) * Partistorlek ) 
 
FVL: 
 
Kaptialbindning i FVL / år =  
Värde pressad artikel (kr/st) * Genomsnittligt lagerhållningssaldo * Ränta 
 
 
Exempel på beräkning av artikelvärde (justerad standardkalkyl) 
( Partistorlek = 2500) 
 
Inköpspris Råmatrl (kr/kg) * Råmatrl-åtgång (kg/art) 6,07 * 9,736 = 59,10
     
Värde / styck RVL     59,10 
 
Inre ställkostnad klippning / st 0,33 * (4 * 226,48 + 2954) / 2500 =  0,51 
 
Produktionskostnad klippning / st (4 * 226,48 + 2954) / 1600 =  2,41 
 
Värde klippt artikel (kr/st)    62,02 
 
Inre ställkostnad pressning/ st 0,25 * (5 * 226,48 + 7090) / 2500 =  0,82 
 
Produktionskostnad Pressning / st (6 * 226,48 + 7090) / 400 = 21,12 
 
Värde pressad artikel (kr/st)    83,96 
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Bilaga 5 
  Sidan 2 av 3 

 
Beräkning av Ytkostnad 
 
 
FVL, typbundet emballage: 
 
Ytkostnad FVL per år = Yta per emballage * Ytkostnad per år * (Antal emballage i omlopp + 
Antal emballage nyinvestering) / Staplingsbarhet 
 
FVL, standardemballage: 
 
Ytkostnad FVL per år = Yta per emballage * Genomsnittligt emballagebehov plus säk-lager * 
Ytkostnad per år / staplingsbarhet 
 
ML: 
 
Ytkostnad ML per år = Yta per emballage * Emballagebehov per order * Genomsnittlig 
lagerhållningstid per order * Antal order per år * Ytkostnad per år / staplingsbarhet  
 
RVL: 
 
Ytkostnad RVL per år = Genomsnittligt ytbehov per år * Ytkostnad per år 
 
 
Emballagekostnader 
 
ML: 
 
Emballagekostnad ML per år = (Årlig avskrivning i % + Årlig underhållskostnad i %) * 
Emballagebehov per parti * Genomsnittlig lagerhållningstid per order * Inköpspris * Antalet 
ordrar per år  
 
FVL, Standardemballage: 
 
Emballagekostnad FVL per år = (Årlig avskrivning  i % + Årlig underhållskostnad i %) * 
Genomsnittligt emballagebehov plus säk-lager * Inköpspris  
 
FVL, Typbundet emballage: 
 
Emballagekostnad FVL per år = (Årlig avskrivning  i % + Årlig underhållskostnad i %) * 
(Antal emballage i omlopp + Nyinvesteringsbehov) * Inköpspris 
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Bilaga 5 
  Sidan 3 av 3 

 
 
 
Beräkning av ordersärkostnader 
 
Inre ställkostnad: 
 
Inre ställkostnad per år = Inre ställtid * Antalet ordrar per år * (Antal inre ställpersonal * 
lönekostnad per timme + Maskinpålägg) 
 
Yttre ställkostnad: 

Yttre ställkostnad per år = Yttre ställtid * Antalet ordrar per år * Antal yttre ställpersonal * 
Lönekostnad per timme 

Administrativa OSK: 

Administrativ OSK per år= Administrativ tid per order * Lönekostnad per timme* Antal order 
per år 
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Bilaga 6: Utfall simulering Vänster bakdörr ytter V70, Nuläge  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partistorlek 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 
Lagerhållningskostnader       
Kapitalbindning RVL / år 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186
Kaptialbindning i ML / år 2 307 2 299 2 294 2 291 2 289 2 287
Kaptialbindning i FVL / år 7 637 10 116 12 595 15 074 17 553 20 032
Ytkostnad per år i RVL 450 450 450 450 450 450
Ytkostnad per år ML 241 362 290 241 207 272
Ytkostnad per år FVL 30 429 30 429 30 429 36 225 40 572 44 919
Emballagekostnader FVL 248 560 255 320 262 080 302 640 346 320 386 880
Emballagekostnader ML 1 578 1 479 1 420 1 381 1 353 1 479
Summa LHK 293 388 302 641 311 744 360 488 410 929 458 505
Ordersärkostnader       
Ställkost klipp  96 498 72 373 57 899 48 249 41 356 36 187
Ställkost press 110 591 82 943 66 354 55 295 47 396 41 472
Adm ordersärkostnad (kr/år) 8 493 6 370 5 096 4 246 3 640 3 185
Summa OSK 215 581 161 686 129 349 107 791 92 392 80 843
       
Totalkostnad 508 970 464 327 441 093 468 279 503 321 539 348
       
Möjliga emballage att skrota 26 13 0 0 0 0
Nyinvesteringsbehov emb. Antal 0 0 0 13 27 40
Nyinvesteringsbehov emballage 0 0 0 169 000 351 000 520 000
Ytbehov FVL, använda emb. (kvm) 45 55 64 77 87 97
       
Antal order/år 75 56 45 38 32 28
       
Värde / styck RVL 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10
Värde klippt artikel (kr/st) 62,37 62,15 62,02 61,94 61,88 61,83
Värde pressad artikel (kr/st) 84,86 84,30 83,97 83,75 83,59 83,47
       
Pressning minuter / order 225 300 375 450 525 600
Frisläppt tid ställpers och år (tim) 413 450 473 488 498 506
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Bilaga 7: Utfall simulering Vänster bakdörr ytter V70, avskrivna emballage FVL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partistorlek 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 
Lagerhållningskostnader       
Kapitalbindning RVL / år 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186
Kaptialbindning i ML / år 2 307 2 299 2 294 2 291 2 289 2 287
Kaptialbindning i FVL / år 7 637 10 116 12 595 15 074 17 553 20 032
Ytkostnad per år i RVL 450 450 450 450 450 450
Ytkostnad per år ML 241 362 290 241 207 272
Ytkostnad per år FVL 30 429 30 429 30 429 36 225 40 572 44 919
Emballagekostnader FVL 30 160 36 920 43 680 50 440 57 720 64 480
Emballagekostnader ML 1 578 1 479 1 420 1 381 1 353 1 479
Summa LHK 74 988 84 241 93 344 108 288 122 329 136 105
Ordersärkostnader       
Ställkost klipp  96 498 72 373 57 899 48 249 41 356 36 187
Ställkost press 110 591 82 943 66 354 55 295 47 396 41 472
Adm ordersärkostnad (kr/år) 8 493 6 370 5 096 4 246 3 640 3 185
Summa OSK 215 581 161 686 129 349 107 791 92 392 80 843
       
Totalkostnad 290 570 245 927 222 693 216 079 214 721 216 948
       
Möjliga emballage att skrota 26 13 0 0 0 0
Nyinvesteringsbehov emb. Antal 0 0 0 13 27 40
Nyinvesteringsbehov emballage 0 0 0 169 000 351 000 520 000
Ytbehov FVL, använda emb.  45 55 64 77 87 97
       
Antal order/år 75 56 45 38 32 28
       
Värde / styck RVL (kr/st) 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10 59,10
Värde klippt artikel (kr/st) 62,37 62,15 62,02 61,94 61,88 61,83
Värde pressad artikel (kr/st) 84,86 84,30 83,97 83,75 83,59 83,47
       
Pressning minuter / order 225 300 375 450 525 600
Frisläppt tid ställpers och år (tim) 413 450 473 488 498 506
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Bilaga 8: Utfall simulering gavel till dörr V70 S60, nuläge 
 
Partistorlek 8 000 11 750 15 500 19 250 23 000
Lagerhållningskostnader      
Kapitalbindning RVL / år 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921
Kaptialbindning i ML / år 2 059 2 053 2 050 2 049 2 047
Kaptialbindning i FVL / år 10 058 14 710 19 361 24 013 28 664
Ytkostnad per år RVL / år 450 450 450 450 450
Ytkostnad per år ML 346 354 357 360 346
Ytkostnad per år FVL 2 240 2 990 3 740 4 490 5 240
Emballagekostnader FVL 33 600 43 200 52 800 63 360 72 960
Emballagekostnader ML 2 841 2 841 2 841 2 841 2 841
Summa LHK 53 515 68 518 83 521 99 483 114 470
Ordersärkostnader      
Total ställkostnad klipp / år 52 109 35 478 26 895 21 656 18 125
Total ställkostnad pressning / år 63 290 43 091 32 666 26 302 22 014
Adm ordersärkostnad (kr/år) 5 096 3 469 2 630 2 118 1 772
Summa OSK 120 494 82 039 62 190 50 075 41 911
      
Totalkostnad 174 009 150 557 145 711 149 558 156 381
      
Ytbehov FVL, använda emb. (kvm) 9,60 12,80 16,00 19,20 22,40
      
Antal order/år 45 31 23 19 16
      
Värde / styck RVL 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23
Värde klippt artikel (kr/st) 17,39 17,35 17,32 17,31 17,30
Värde pressad artikel (kr/st) 20,95 20,86 20,82 20,79 20,77
      
Pressning minuter / order 351 516 681 846 1 010
Frisläppt tid ställpers och år (tim) 437 466 481 490 496

 
 


